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D

in dorin\a de a fi folositor Iubitului St[p`n =i din sim\ul
unui suflet ve=nic ]ndatorat s-a n[scut ]n mine dorin\a ca
]n cuvintele mele simple s[ scriu aceste mesaje, care s[ ]ndrume
spre <Cel Bun>, s[ hr[neasc[ =i s[ ]ncurajeze sufletul doritor de
Dumnezeu. Dorin\a mea este ca Duhul Sf`nt s[ dea autoritate =i
gust acestor mesaje, astfel ca sufletele care nu-L cunosc pe
Bl`ndul P[stor s[ poat[ primi cel mai important =i cel mai mare
drept oferit muritorilor =i anume <dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu>. Acest <DREPT> d[ libertate sufletului ]nc[tu=at =i
face posibil[ tr[irea unei vie\i ]mplinite =i fericite, cu foloase
ve=nice. Scopul, \inta =i cercul de audien\[ inten\ionat pentru
aceste mesaje sunt sufletele scumpe ale oamenilor din regiunile
\[rii unde nu sunt case de rug[ciune, unde ei s[ aud[ vestirea
Cuv`ntului lui Dumnezeu.
Cartea aceasta se distribuie gratuit, pentru c[ =i eu am primit
totul ]n dar. Ea este scris[ ]n cuvintele unui emigrant rom`n care,
ca =i copil acum c`teva zeci de ani, s-a stabilit ]n str[in[tate. A lui
Dumnezeu s[ fie toat[ slava =i mul\umirea pentru harul de a putea
fi de folos }mp[r[\iei Lui.
Marius Tripon

Iulie 2006
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D

intre toate caznele la care ]i supune Dumnezeu pe fiii oamenilor nici una nu este ca aceea a scrisului. C`nd focul
lui arde ]n oasele tale, nu-\i g[se=ti lini=tea p`n[ nu desfereci z[gazul lui interior =i la=i liber =uvoiul g`ndului spre al\ii.
Pe Marius Tripon ]l cunosc de copil, din Oradea, socri mei
fiind buni prieteni cu familia Tripon. Dup[ ce am venit ]n
America am avut bucuria s[-l v[d ]n Nampa, statul Idaho, f[c`nd
parte dintr-o comunitate mic[ de rom`ni. L-am ]ntrebat atunci de
ce nu predic[ Evanghelia Domnului Isus Hristos, acolo, ]n bisericu\a aceea care avea mare nevoie de Cuv`ntul lui Dumnezeu.
}ntrebarea de acum dou[zeci de ani a st`rnit o reac\ie nea=teptat[
]n inima acestui b[rbat t`n[r. <Dac[ el crede c[ eu pot face un
astfel de lucru, atunci merit[ s[ ]ncerc!> =i-a spus Marius. Nu
a ]ncercat doar, ci a pornit pe acest drum anevoios cu pasiunea
=i perseveren\a care ne lipse=te de foarte multe ori nou[,
rom`nilor.
Cartea de fa\[ este un rod al muncii neobosite =i perseverente
a acestui vestitor al Evangheliei, care nu se simte responsabil doar
s[ vesteasc[ cea mai bun[ veste dintre toate ve=tile posibile, ci s[
o fac[ disponibil[ celor de aceea=i limb[ cu a sa. Lucrarea con\ine
52 de predici cu o tematic[ divers[, mesaje menite s[-l ajute at`t
pe predicatorul de azi, oferindu-i material pentru un an ]ntreg, c`t
=i pe credinciosul de r`nd, iubitor al cuv`ntului scris =i ]n c[utare
de hran[ sufleteasc[.
Marius =i-a intitulat cartea: <Foametea din \ara ta>, titlu purtat
de altfel de primul mesaj din aceast[ nou[ serie, pentru c[ el
9

reflect[ =i credin\a sa, fiindc[, indiferent de situa\ia economic[,
cea mai mare foamete din \ar[ este totu=i dup[ hrana sufleteasc[,
dup[ Cuv`ntul lui Dumnezeu.
Nu pot dec`t s[ salut =i s[ apreciez efortul deosebit pe care-l
face acest fiu de rom`ni, care pe meleagurile pitore=ti din Idaho
se g`nde=te la \ara sa, la oamenii acelor locuri, pe care-i iube=te =i
c[rora le vrea binele =i m`ntuirea.
Cu pana c`t =i cu cuv`ntul vorbit, Marius este o voce cald[,
cuminte =i bl`nd[, gata s[ ]ntind[ o m`n[ cu iubire celui tulburat
de via\[ =i de c[derile ei. Sfatul este binevoitor =i aduc[tor de
m`ng`iere, g`ndul curat =i ]ncurajator.
G`ndindu-m[ la ]ntrebarea mea, care a hot[r`t un destin =i a
trasat o cale pentru Marius acum dou[zeci de ani, b[nuiesc c[
r`ndurile acestei c[r\i pornesc din inima unui om care cunoa=te
puterea cuv`ntului. M[ rog pentru schimbarea drumului vie\ii
cititorilor acestei c[r\i.

Petru Lasc[u
Phoenix, Arizona
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FOAMETEA DIN ÞARA TA
<A venit îns[ o foamete în \ar[; =i Avram s-a pogor`t
în Egipt, ca s[ locuiasc[ pentru c`t[va vreme acolo;
c[ci era o mare foamete în \ar[.> Genesa 12:10

E

ste foamete în \ara ta? Poate spui c[ vremurile acelea
c`nd alimentele se procurau prin intermediul
cuno=tin\elor sau în cantit[\i foarte reduse, st`nd la cozi
imense, au trecut. Poate spui c[ ai f[cut parte dintr-o familie de
oameni harnici, gospodari, chiar descurc[re\i, =i nu ai dus lips[
niciodat[, chiar dac[ în \ar[ a fost criz[. Dac[ e=ti un suflet care
în\elegi ce înseamn[ na=terea de sus =i ai avut aceast[ minunat[
experien\[, devenind prin meritul jertfei Domnului Isus un copil
al lui Dumnezeu, peste \ara sufletului t[u este foarte posibil c[ va
fi îng[duit s[ vin[ o foamete. Este vorba de o foamete, dar nu
neap[rat din cauza unei crize cauzat[ de faptul c[ nu s-au f[cut
gr`nele în holde, ci este vorba de o foamete care const[ în lipsa
unor lucruri pe care uneori le-am putea pune în r`ndul unor nevoi
legitime ale fiin\ei noastre.
Avraam a fost omul care s-a eviden\iat înaintea lui Dumnezeu
prin aceea c[ L-a crezut pe El =i la cuv`ntul Lui a ie=it din \ara Ur.
Avraam a plecat spre \ara care avea s[ se numeasc[ |ara
Canaanului, Israelul de ast[zi, unde Dumnezeu a pl[nuit s[-+i
ridice un popor al Lui, prin care s[ binecuv`nteze toate popoarele
lumii. C`nd vorbim de credin\[, g`ndul nostru se duce imediat la
Avraam =i Scriptura îl nume=te tat[l credincio=ilor, dar de data
aceasta vom c[uta s[ scoatem folos duhovnicesc nu din credin\a
care l-a f[cut s[ fie socotit neprih[nit înaintea lui Dumnezeu, ci
11
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din fr`nturi din via\a lui în care credin\a i-a fost slab[ =i
chiar fr`nt[, aceast[ stare duc`ndu-l în pribegia vie\ii lui pe unde
nu ar fi trebuit s[ mearg[. Acest mesaj va încerca s[ arate c[
adev[rata credin\[ care-L onoreaz[ pe Dumnezeu =i îmbrac[ omul
în binecuv`nt[ri are r[d[cina în ceea ce Domnul a spus, nu în ceea
ce omul spune c[ va face. C`nd ne încredem în ceea ce spunem
noi c[ vom face ne asem[n[m cu cei de la Turnul Babel, care au
vrut s[-=i fac[ un nume pentru ei, dar noi, care suntem chema\i a
fi f[pturi noi în care Domnul Isus s[ ia chip, avem chemarea de a
ne încrede în ceea ce Dumnezeu spune, pentru ca Numele Lui s[
fie prosl[vit prin ascultare în via\a noastr[. Unul din cele mai
triste lucruri înt`lnite la cei ce se numesc copii ai Domnului este
s[ vezi c[ nu fac leg[tura dintre via\a lor p[m`nteasc[, cu
experien\ele ei, =i cea duhovniceasc[, trat`ndu-le ca dou[ lucruri
separate, în loc s[ le lase s[ se împleteasc[ =i s[ se întrep[trund[
una pe alta, zi de zi.
La v`rsta de 75 de ani, din starea de p[g`nie, Dumnezeu l-a
chemat pe Avraam s[ plece din Haran într-o \ar[ pe care i-a
promis-o =i nu doar dintr-un sim\ optimist, ci crez`nd =i ac\ion`nd
pe baza a ceea ce Dumnezeu i-a spus, Avraam ascult`nd, din
p[g`n devenind un credincios. Prin a crede =i a ac\iona bazat pe
Cuv`ntul lui Dumnezeu milioane de oameni au ales s[ devin[
credincio=i =i s[ priveasc[ cu toat[ încrederea spre Canaanul
ceresc, pe care Dumnezeu l-a promis ca destina\ie final[ =i
ve=nic[ aceluia care prin Domnul Isus vine la Tat[l. Este un
moment potrivit s[ te întrebi dac[ Dumnezeu \i-a vorbit =i \ie =i
dac[ te-a chemat =i pe tine afar[ din lumea idolatr[ ca s[ prime=ti
darul m`ntuirii. Acela care vrea m`ntuirea trebuie s[ cread[
Cuv`ntul =i crez`nd s[ ]ncheie leg[m`nt cu Dumnezeu prin
botezul în ap[, lucrare care împarte oamenii în grupul celor care
ascult[ =i a celor care nu ascult[ de Dumnezeu.
A treia faz[, care cuprinde restul vie\ii, este aceea ]n care sufletul iertat =i m`ntuit s[ umble cu Dumnezeu, l[s`ndu-se s[ fie
folosit de El spre a aduce c`=tig Împ[r[\iei Lui, a=a cum vasele
12
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consacrate pentru cortul înt`lnirii erau folosite în slujba
Domnului. Poate spui c[ nu crezi c[ ai credin\[, dar totu=i primul
pas pe care po\i s[-l faci, chiar dac[ nu =tii ce s[ crezi, este s[ iei
hot[r`rea de a p[r[si idolatria lumii, orice form[ ar lua aceasta în
zilele moderne de ast[zi, =i Dumnezeu va onoara aceast[ hot[r`re
a ta de a-L c[uta =i-\i va da =i darul credin\ei ca s[ mergi mai
departe. Avraam a ajuns la destina\ia spre care a pornit din Haran,
destina\ie unde a f[cut un altar Domnului =i unde a primit nu
numai dreptul asupra |[rii Canaanului, dar =i promisiunea c[
Dumnezeu îl va face un neam mare, prin el urm`nd s[
binecuv`nteze toate familiile p[m`ntului.
Nu a trecut mult timp dup[ aceast[ stabilire a familiei lui în
|ara promis[ =i cuv`ntul spune c[ a venit o foamete în \ar[.
Avraam era bogat =i avea averi, printre care erau mul\i slujitori,
dar c`nd a venit foametea s-a pogor`t în Egipt, f[r[ ca Dumnezeu
s[-l trimit[ acolo. A fost punctul unde credin\a lui în Dumnezeu
pare fr`nt[, pentru c[ a crezut c[ El îi va da o \ar[ =i va purta de
grij[ sufletului lui, dar nu a avut încrederea c[ Domnul îl va ajuta
s[ ias[ bine din perioada de foamete. Dup[ acest compromis de a
pleca de la locul unde Dumnezeu a promis binecuv`ntarea a
urmat compromis dup[ compromis, care l-a f[cut o rea m[rturie
înaintea nepotului s[u, Lot, =i chiar înaintea Faraonului. Avraam
a primit multe animale în dar, în Egipt, dar =i robi =i roabe,
printre care o roab[ egipteanc[ cu numele de Agar. Aceast[
ad[ugare la familia lui i-a adus mult necaz, nu numai lui, dar chiar
lumii întregi. În starea aceasta de compromis Dumnezeu nu i-a
vorbit, ci a vorbit Faraonului p[g`n, lucru care a fost înc[ o
umilire pe care a suferit-o Avraam pe l`ng[ aceea c[ a fost
descoperit c[ umbl[ cu =iretlicuri.
Avraam gonit de un Faraon speriat =i furios a plecat înapoi în
Canaan la Betel, unde fusese cortul lui la început. Lot, c`nd a trebuit s[ se despart[ de Avraam, a ales c`mpia Sodomei, despre care
Cuv`ntul spune c[ era în acea vreme ca |ara Egiptului. Porunca
lui Dumnezeu a fost clar[ c`nd a plecat din Ur: <… «Ie=i din \ara
13
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ta, din rudenia ta, =i din casa tat[lui t[u, =i vino în \ara pe care
\i-a voi ar[ta»> (Genesa 12:1). I s-a spus s[ se despart[ de casa
tat[lui s[u =i chiar de rudenii, îns[ nu a ac\ionat imediat întocmai
dup[ cum i s-a spus =i fiecare neascultare l-a costat înt`rziere =i
l-a p[gubit. |ara pe care Dumnezeu i-a ar[tat-o a fost |ara
Canaanului =i nu Egiptul unde Avraam =i-a c[utat refugiul în vremea foametei, cu toate c[ avea bog[\ii =i slujitori care ar fi putut
aduce cele necesare. Avem cu to\ii de înv[\at de aici =i anume s[
nu ne îndoim de ceea ce Dumnezeu ne spune atunci c`nd vremea
e bun[, despre ce va fi atunci c`nd va veni furtuna.
Furtuna a venit în via\a lui sub forma unei foamete =i cu toate
c[ Dumnezeu a promis c[-l va binecuv`nta, pe l`ng[ c[ era deja
bogat, atunci c`nd a venit foametea a vrut s[ fie precaut, s[-L
ajute pu\in pe Dumnezeu, a=a cum s-a înt`mplat =i cu Agar, =i s-a
pogor`t în Egipt. Dac[ spunem c[ noi credem c[ Dumnezeu ne
m`ntuie=te sufletul, dar nu credem c[ ne poate purta de grij[ f[r[
ca noi s[ ne compromitem, credin\a noastr[ este o credin\[ slab[
=i chiar fr`nt[. Tot ce a ob\inut Avraam din Egipt a dus numai la
r[u, dar Dumnezeu care a fost r[bd[tor cu el =i este îndelung
r[bd[tor =i cu noi i-a dat =ans[ s[-=i vindece credin\a. A fost
nevoie de c[in\[ =i de a se întoarce la Betel, unde i s-a promis
binecuv`ntarea. Dumnezeu l-a restaurat pe Avraam în a=a fel c[
Noul Testament nu vorbe=te despre sl[biciunile acestea ale lui, ci
numai de calit[\ile lui bune =i mai t`rziu îl nume=te prietenul Lui.
<Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, s[m`n\a
lui Avraam, prietenul Meu> (Isaia 41:8). Tot a=a Dumnezeu este
gata s[ restaureze =i credin\a noastr[ dac[ este fr`nt[, numindu-ne
prietenii Lui, dac[ venindu-ne în fire vedem c[ ne-am îndep[rtat
de Dumnezeu =i ]ncepem s[ facem ceea ce ne-a spus s[ facem.
<Voi sunte\i prietenii Mei, dac[ face\i ce v[ poruncesc Eu>
(Ioan 15:14).
Mul\i ani mai t`rziu, pe vremea judec[torilor, a mai avut loc un
caz asem[n[tor celui amintit mai sus în via\a lui Elimelec
Betleemitul care împreun[ cu so\ia lui, Naomi, =i cei doi feciori
14
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ai lor s-au refugiat în \ara Moabului pentru c[ venise o foamete
peste \ara lui Israel. Elimelec era bogat, dar, ca =i Avraam, în loc
s[ se încread[ în Domnul c[ îi va purta de grij[ a c[utat ad[post
la moabi\i, care erau urma=ii lui Lot =i vr[jma=ii lui Israel. <La
plecare eram în bel=ug, =i acum Domnul m[ aduce înapoi cu
m`inile goale> (Rut 1:21). Aceast[ neîncredere a lui Elimelec în
purtarea de grij[ a lui Dumnezeu =i p[r[sirea locului unde
Dumnezeu binecuv`nteaz[ a avut urm[ri grave.
În Moab domnea o idolatrie cumplit[, care mergea p`n[ acolo
]nc`t unii î=i jertfeau copiii idolului Chemo=, =i dup[ c`\iva ani
Elimelec =i fiii lui, care se c[s[toriser[ acolo, au murit. Naomi
împreun[ cu Rut, care a ales s[ o înso\easc[ pe Naomi, s-au întors
înapoi cu m`nile goale în \ara lui Israel. C`nd ne rug[m, cer`nd
ca voia Domnului s[ se fac[ în via\a noastr[, uneori noi Îi cerem
s[ trimit[ foamete peste \ara sufletului nostru. Voia Domnului este
sfin\irea noastr[ =i dorin\a Lui este ca ochii no=tri s[ fie a\inti\i la
El, care este c[petenia des[v`r=irii noastre. G[sim mai multe
cazuri de foamete amintite în Scriptur[, dar unele au avut ca scop
încercarea credin\ei =i tot a=a c`nd vine foametea, adic[ criza,
peste \ara sufletului nostru, are ca scop s[ ne dovedeasc[ credin\a
ca fiind autentic[, nu doar vorbe rostite la vreme bun[.
Menirea foametei ce vine peste \ara sufletului nostru este aceea
de a ne schimb[ umblarea, de la o umblare prin vedere la una prin
credin\[, lucru care este imposibil f[r[ de a trece prin criz[. O astfel de foamete va transforma credin\a noastr[ de la o stare
închipuit[ de evaluarea noastr[ proprie la o credin\[ testat[, care
ne va face neclinti\i =i ne va ancora mai tare de cer. Uneori ni se
pare c[ =tim multe, putem multe, dar c`nd vine foametea peste
\ara sufletului nostru înv[\[m mai bine ca oric`nd c[ suntem ceea
ce suntem prin harul Lui =i c[ desp[r\i\i de El nu putem face
nimic bun. Înten\ia cu care este îng[duit[ s[ vin[ foametea este nu
numai s[ ne creasc[ credin\a, dar =i s[ st`rpeasc[ vl[starii de
am[r[ciune, trezindu-ne la realitate atunci c`nd obi=nui\i fiind cu
binecuv`ntare =i biruin\e g`ndim în noi c[ le avem datorit[ felu15
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lui nostru descurc[re\ de a fi. Vremea foametei ne va da ocazia s[
înv[\[m mai bine dec`t în vreme de bel=ug ce înseamn[
dependen\a de Dumnezeu =i ne va înv[\a disciplina sufleteasc[,
pentru c[ în ordine =i disciplin[ spiritual[ este slobozenie, pe
c`nd în lips[ de disciplin[ apar leg[turile firii p[m`nte=ti ce ne
leag[ de p[m`nt.
Dac[ vrei s[ treci cu bine examenul din vremea de foamete va
trebui s[ define=ti ce este mai important în via\a ta =i dac[ spui ca
ve=nicia sufletului =i fericirea lui în lumea care vine este cel mai
important lucru pentru tine va trebui s[ procedezi asemenea un
suflet credincios, care crede Cuv`ntul lui Dumnezeu, Scriptura.
Va trebui s[ decizi care este pre\ul pe care e=ti gata s[-l pl[te=ti =i
p`n[ unde e=ti gata s[ ascul\i de Scriptur[, netrec`nd peste ce este
scris =i nestric`nd Cuv`ntul, spre a nu z[d[rnici planul Lui bun
pentru via\a ta =i pentru a nu-\i pierde trecerea pe care o ai înaintea Împ[ratului. Singurii lipsi\i de experien\a de a trece printr-o
vreme planificat[ de foamete sunt copiii din curvie.
Foametea din \ara sufletului t[u poate lua diferite forme. Poate
fi faptul c[ s[n[tatea ta nu este a=a cum \i-o dore=ti, poate rela\ia
de prietenie cu partenerul de via\[ este una ce las[ de dorit sau
foametea care vine peste \ara sufletului t[u const[ chiar în aceea
c[ treci printr-o criz[ de bunuri care intr[ în categoria lucrurilor
de strict[ necesitate. Foametea care vine peste \ara sufletului t[u
poate lua forma unei dezam[giri, a unei nepre\uiri sau chiar a
unor înjosiri din partea cuiva foarte apropiat, din casa ta. Poate o
persoan[ c[ruia i-ai fost de mare ajutor, el fiind ajuns la bine
acum sau din orbirea invidiei, te trateaz[ cu r[ceal[ sau chiar
du=m[nos. Poate e=ti în situa\ia c[ orice ai face nu-l po\i mul\umi
pe =eful t[u, pe cineva din familie sau pe un profesor. Poate ai
ajuns s[ pierzi averi sau un serviciu bun. Ce vei face? Alergi s[ te
pl`ngi la oameni în Egipt sau în Moabul idolatru, c[ut`nd
mijloace omene=ti =i fire=ti de rezolvare, sau vei c[uta s[ te supui
sub m`na tarea a lui Dumnezeu, cer`ndu-I ajutorul în rug[ciune =i
încredin\`ndu-\i soarta în m`na Lui?
16
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Oricare ar fi forma sub care vine foametea în \ara sufletului t[u
nu te compromite, pentru c[ a=a cum Dumnezeu a îng[duit
foamete în Egipt exact =apte ani pe vremea lui Iosif, El poate
aduce =i anii de bel=ug în via\a ta dac[ rabzi ispita de a te compromite în Egipt. Oric`t de devastatoare ar fi foametea care vine
peste \ara sufletului t[u, nu uita c[ Dumnezeu este la fel de mult
în controlul tuturor lucrurile =i în acea vreme ca =i atunci c`nd erai
în bel=ug. Tinerii israeli\i din Babilon aveau bel=ug de hran[, dar
foametea ce a venit peste via\a lor a constat în lipsa de singuran\[
pentru via\a lor. Au avut de ales între a fi credincio=i, risc`nd cuptorul, sau a alege compromisul. Au ales s[ r[m`n[ integri =i în
cuptor L-au înt`lnit pe Acela a c[rui fa\[ seam[n[ cu fa\a unui Fiu
de Dumnezeu.
C`nd vine foametea peste \ara sufletului t[u, =i va veni, a=a
cum a venit peste Iov, ai ocazia s[ c`n\i c`nt[rile din noapte
despre care aminte=te Iov, c`nt[ri pe care numai cei încerca\i le
=tiu c`nta =i care sunt mult pre\uite în cer, pentru c[ exprim[
încredere în Dumnezeu. O c`ntarea veche spune: <Nu te-ndoi ci
crede c[ dup[ orice nor,/ E-un soare =i mai dulce =i mai str[lucitor.> Milioane de martiri au spus =i au dovedit c[ se merit[ chiar
s[-=i dea via\a pentru a r[m`ne fideli Domnului Isus =i se
estimeaz[ c[ au fost peste 43 de milioane de cre=tini martiri din
care peste 50% în ultima sut[ de ani. Dac[ l-am întreba pe +tefan
ne-ar spune c[ se merit[ s[ ne încredem în Dumnezeu =i s[ nu
mergem la idolatria Moabului c`nd suntem încerca\i, oric`t ne-ar
costa. Se merit[ s[ fim credincio=i p`n[ la moarte ca s[ primim
cununa vie\ii, a=a cum l-a sf[tuit Apostolul Pavel pe Timotei.
Deviza credinciosului de a r[m`ne la Betelul rug[ciunii în vremea c`nd b`ntuie foametea peste \ara sufletului s[u este frumos
exprimat[ în cuvintele omului lui Dumnezeu: <... chiar dac[
smochinul nu va înflori, vi\a nu va da nici un rod, rodul m[slinului va lipsi, =i c`mpiile nu vor da hran[, oile vor pieri din staule,
=i nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot m[ voi bucura ]n Domnul,
m[ voi bucura în Dumnezeul m`ntuirii mele!> (Habacuc 3:17,
17
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18). Medaliile în cer se vor da nu celor ce fug dup[ sc[pare în
Egipt =i Moab, ci acelora care au ales s[ umble prin credin\[,
=tiind c[ =i dac[ trec prin clipe grele Dumnezeu este Acela care le
poate ]ntinde o mas[ în fa\a potrivnicilor sufletului lor prin a le
chez[=ui pacea =i ai umple de bucuria m`ntuirii. Nu sunt probleme prea mari, dar uneori ne dovedim a fi oameni cu credin\[
prea mic[. Va fi numele t[u ad[ugat la lista eroilor credin\ei
aminti\i ]n Evrei 11? ...sau vei fi dintre aceia care s-au l[sat
cuprin=i de fric[ =i L-au p[r[sit pe Domnul f[r[ temei,
întorc`ndu-se la felul lumii? Alegerea este a noastr[, dar r[spl[tirile care sunt foarte diferite le va da Dumnezeu.
De multe ori Dumnezeu nu ne folose=te pentru lucruri importante p`n[ ce nu ne zdrobe=te grozav =i abia atunci c`nd suntem
convin=i c[ numai depinz`nd de El putem face ceva bun, =i inima
noastr[ Îi apar\ine Lui, El alege s[ se foloseasc[ de noi =i s[ aduc[
c`=tig Împ[r[\iei Sale. Avem promisiunea c[ Domnul este cu noi
în toate zilele =i =tim c[ El vrea ca noi s[ ne dovedim credincio=ia.
Putem birui at`ta timp c`t ]ntre noi =i Dumnezeu este o învoial[
de a umbla împreun[, =tiind c[ el nu umbl[ cu cei m`ndri =i
nici nu se folose=te de vase murdare. Biruin\a noastr[ va depinde
de aceast[ umblare cu Acela care ne poate p[zi de orice c[dere
=i ne poate face s[ ne înf[\i=[m f[r[ pat[ înaintea Lui. <Dac[
vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; =i r`urile nu te vor îneca; dac[
vei merge prin foc, nu te va arde, =i flac[ra nu te va aprinde>
(Isaia 43:2).
C`nd foametea va veni peste \ara sufletului nostru se va dovedi maturitatea spiritual[ sau lipsa ei din via\a noastr[. Este spre
dezavantajul nostru dac[ în ziua încerc[rii ne comport[m nedisciplina\i în loc s[ dovedim discern[m`nt spiritual. O dat[ dovedi\i
buni, Dumnezeu, care nu nec[je=te cu pl[cere pe fiii oamenilor,
poate alege s[ aduc[ =i vremea bel=ugului. A ne comporta onorabil în vremea încerc[rii nu trebuie privit doar ca un sacrificiu, ci
ca o investi\ie profitabil[ în lucrurile care nu se v[d cu ochii de
carne. A r[m`ne integru nu trebuie privit doar ca un lucru nece18
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sar, ci ca o obliga\ie la care ne-am angajat c`nd am promis c[-I
vom fi credincio=i p`n[ la moarte. Atunci c`nd umbl[m nu prin
vedere, ci prin credin\[, care este o adaptare la un nou fel de via\[,
nu =tim întotdeauna ce se va înt`mpla sau cum vom face fa\[
situa\iei, fiindc[ de multe ori ne dep[=e=te, dar po\i alege s[
depinzi de purtarea de grij[ a lui Dumnezeu. Într-o împrejurare,
Domnul Isus i-a întrebat pe cei din jurul Lui: <... ce lucru
neobi=nuit face\i?...> (Matei 5:47).
C`nd va veni foamete peste \ara sufletului t[u sub una din
formele descrise mai sus po\i s[ faci un lucru deosebit, pe care
omul de r`nd nu-l poate face, =i anume în loc de a-\i c[uta ajutorul
în Egipt, sprijinindu-te pe un bra\ omenesc sau prin a c[uta
ad[post în Moab, aleg`nd compromisul idolatriei, te vei
îmb[rb[ta în Domnul a=a cum a f[cut David c`nd era gata s[-l
omoare oamenii, te vei face c[ nu auzi vorbirile de r[u la adresa
ta, ca Saul, =i vei alerga la promisiunile lui Dumnezeu privind la
c`t de trec[toare este via\a aceasta în compara\ie cu ve=nicia.
C`nd peste \ara sufletului t[u vine foametea s-ar putea s[ fii tot
timpul la un pas de lacrimi, dar nu le l[sa s[ te duc[ la disperare,
ci las[ s[ te-mping[ în bra\ele P[rintelui Ceresc care c`nt[re=te
fiecare situa\ie îng[duit[ peste via\a noastr[ dup[ puterea pe care
ne-a dat-o.
Magazinele de ast[zi ofer[ reduceri ca s[ atrag[ clien\i, dar la
Dumnezeu nu exist[ a=a ceva, ci credin\a autentic[ va fi aceea
care va fi dovedit[ prin felul cum alegi s[ te încrezi în Domnul
atunci c`nd treci prin clipe de încercare. Orice ai pierde, p`n[ nu
pierzi prietenia cu Dumnezeu nu ai pierdut mare lucru. Cel mai
mizerabil sim\ l[untric este acela al omului care se treze=te în=elat
pentru c[ =i-a p[r[sit încrederea în Dumnezeu, pe care o a=tepta o
mare r[spl[tire, =i s-a pogor`t în Egipt sau în Moab, unde
Dumnezeu nu binecuv`nteaz[. Chiar dac[ \ara sufletului nostru a
fost eliberat[, firea cu toate c[ are rang de slug[ este gata s[
porneasc[ r[zboi civil în[untrul nostru împotriva dorin\elor duhului. Pe care din cele dou[ firi alegem s[ le hr[nim? Cea pe care o
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hr[nim va deveni mai tare. Hr[nind duhovnicescul vom deveni
statornici în Dumnezeu, iar hr[nind firescul din noi ne vom duce
înapoi la idolatrie =i neascultare de Dumnezeu. C`nd nu prime=ti
avertiz[rile con=tiin\ei ajungi s[ tr[ie=ti cu acuz[rile ei, care
mereu î\i va spune: <Puteai s[ ascul\i, puteai s[ rabzi, puteai s[
ier\i a=a cum tu ai fost iertat, puteai s[-L la=i pe Dumnezeu s[-\i
fac[ dreptate, puteai s[ r[spunzi cu iubire….>
Exist[ =i o foame bun[ dup[ Dumnezeu =i c`nd El vrea s[
binecuv`nteze pe cineva îi d[ o foame dup[ Cuv`nt, dup[
rug[ciune, dup[ p[rt[=ia cu fra\ii sinceri =i dup[ lucr[rile
Duhului Sf`nt. Scriptura ne spune c[ este ferice de cei fl[m`nzi
dup[ neprih[nire, fiindc[ ei vor fi s[tura\i. <Iat[ vin zile, zice
Domnul Dumnezeu, c`nd voi trimite foamete în \ar[, nu foamete
de p`ine, nici sete de ap[, ci foame =i sete dup[ auzirea cuvintelor
Domnului> (Amos 8:11). Dup[ c`\iva ani de umblare cu
Dumnezeu pe p[m`nt, dac[ alegi s[ nu fugi în Egipt sau în Moab
c`nd e=ti la necaz, vei ajunge tare în credin\[ =i foametea, adic[
criza, nu te va mai speria, ci vei vedea în ea o oportunitate de a-L
vedea pe Acela care-+i face prezen\a chiar în cuptorul de foc. El
poate alege s[ te ocroteasc[ de urgii ca pe israeli\ii din Gosen, dar
trebuie s[ cerem ca voia Lui s[ se fac[ în via\a noastr[, pentru c[
El are în vedere binele nostru, pe c`nd noi cunoa=tem în parte.
Mintea este ca o cutie frumoas[, dar depinde ce pui în ea, de
aceea poate fi un mare <bun> sau un mare <r[u>. Putem alege s[
punem în ea încrederea în noi în=ine =i în oameni sau putem pune
încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. +tiind s[ deosebe=ti ce
ai nevoie de ceea ce ai dori po\i s[ fii mul\umit =i chiar fericit cu
foarte pu\in, at`ta timp c`t e=ti cu Dumnezeu care-\i umple inima
de pace. <Mul\umi\i-v[ cu ce ave\i> nu este doar o sugestie, ci o
condi\ie de a fi fericit chiar =i atunci c`nd \ara sufletului t[u trece
printr-o perioad[ de foamete. Valoarea noastr[ nu este cea estimat[ de noi sau de oameni, ci cea v[zut[ de Dumnezeu care
prive=te la virtu\iile pe care Duhul Sf`nt le cre=te în noi ca la ni=te
podoabe ce împodobesc o mireas[. Psalmul 23 spune: <Domnul
20

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

este P[storul meu: nu voi duce lips[ de nimic...>, ]ns[ noi, cei
care-L avem pe Duhul Sf`nt cu noi =i în noi putem merge mai
departe =i s[ spunem: <Domnul este P[storul meu, am tot ce-mi
trebuie>. <Pentru c[ umbl[m prin credin\[, nu prin vedere>
(2 Corinteni 5:7).
Cele mai mari probleme cu care avem de-a face sunt datorit[
judec[\ii min\ii noastre cu privire la lucrurile pe care le vedem cu
ochii de carne. Rezultatul dorit de Dumnezeu vine atunci c`nd ne
uit[m la ceea ce se uit[ El ca fiind important, iar aceasta are loc
atunci c`nd inima noastr[ se încrede în El =i se pune la dispozi\ia
Lui pe baza a ceea ce ne-a spus El s[ facem. A nu merge în Egipt
atunci c`nd Dumnezeu î\i spune s[ stai la Betel înseamn[ s[
umbli prin credin\[ =i bazat pe ceea ce El a promis alegi s[ nu intri
în panic[ pe perioada foametei, s[ o iei spre Egipt sau Moab, ci
ca v`slind printr-o cea\[ groas[ te conduci dup[ busola numit[
Cuv`ntul lui Dumnezeu.
Uneori sunt perioade de t[cere în via\a noastr[, de criz[, de
foamete în \ara sufletului nostru, dar aceste clipe sunt clipe c`nd
suntem urm[ri\i mai cu aten\ie ca =i oric`nd de Tat[l nostru care
este în ceruri. În\eleg`nd c[ în via\a celui care se încrede în
Dumnezeu nu este coinciden\[, noroc =i nimic nu este l[sat la voia
]nt`mpl[rii, putem alege s[ trecem cu bine testarea credin\ei,
=tiind c[ ochii Lui sunt îndrepta\i asupra noastr[. Cea mai mare
dorin\[ a mea pentru copiii mei este nu s[ fie oameni mari =i cu
succes în via\a aceasta, ci s[-L iubeasc[ pe Domnul =i s[-L
asculte. La fel, =i Dumnezeu vrea ca noi s[-L ascult[m, pentru c[
de ascultarea noastr[, atunci c`nd trecem prin perioad[ de
foamete, depinde locul unde vom petrece ve=nicia =i r[spl[tirile
pe care El abia a=teapt[ s[ ni le dea.
Conform Cuv`ntului lui Dumnezeu, succesul în c[s[torie
depinde de împlinirea a trei faze, care sunt: <t`n[rul va l[sa, se va
alipi =i cei doi vor deveni una.> La fel succesul în rela\ia noastr[
cu Dumnezeu va deveni o realitate atunci c`nd: <l[s[m lumea
idolatr[, f[c`nd pasul poc[in\ei, ne alipim de Domnul =i cu tim21
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pul dovedim c[ putem umbla prin credin\[, devenind una cu El>.
Pentru aceia care aleg s[ nu fug[ în Egipt sau Moab dup[ ajutor,
c[ut`nd rezolv[ri prin lucruri care compromit integritatea spiritual[, r[spl[tirile sunt mari. <Voi sunte\i aceia, care a\i r[mas necontenit cu Mine în încerc[rile Mele. De aceea v[ preg[tesc Împ[r[\ia, dup[ cum Tat[l Meu Mi-a preg[tit-o Mie, ca s[ m`nca\i =i
s[ be\i masa Mea în Împ[r[\ia Mea...> (Luca 22:28-30).
Oric`t de frumoase =i bune ar fi lucrurile p[m`nte=ti ele apun
în fa\a str[lucirii eternit[\ii cu Dumnezeu, de aceea se merit[ s[
pl[tim pre\ul ascult[rii de El oric`t de ridicat ar p[rea a fi acesta
=i atunci în viitorul nostru, în mod sigur, va fi un osp[\ îmbel=ugat
împreun[ cu Acela care ne-a dat exemplul Lui de ascultare de
Tat[l =i ne-a iubit îndeajuns ]nc`t S-a dat pe Sine la moarte
pentru noi. <Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va
mai dogori nici soarele, nici vreo alt[ ar=i\[> (Apocalipsa 7:16).
Amin
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CUM AJUNGE OMUL MÂNTUIT
<Fra\ilor, dorin\a inimii mele =i rug[ciunea mea
c[tre Dumnezeu pentru Israeli\i, este s[ fie m`ntui\i.
Le m[rturisesc c[ ei au o r`vn[ pentru Dumnezeu,
dar f[r[ pricepere: pentru c[, întruc`t n-au cunoscut
neprih[nirea, pe care o d[ Dumnezeu, au c[utat s[-=i
pun[ înainte o neprih[nire a lor în=i=i, =i nu s-au
supus astfel neprih[nirii, pe care o d[ Dumnezeu.>
Romani 10:1-3

D

ac[ la +coala duminical[ am întreba copiii care abia
înva\[ s[ scrie cine va merge ]n cer, cei r[i sau cei buni,
ne-ar spune f[r[ preget c[ cei buni. Tot la +coala
duminical[, dac[ de data aceasta am întreba elevii de liceu dac[
cei neprih[ni\i sau cei care tr[iesc în nelegiuire vor ajunge în cer,
pe baza legilor morale a=ezate de Dumnezeu în cugetul lor, chiar
av`nd cuno=tin\e sumare despre Scriptur[, ne-ar spune c[ cerul nu
este un loc pentru cei nelegiui\i, ci pentru cei care au cunoscut =i
îndeplinit voia lui Dumnezeu, adic[ pentru cei neprih[ni\i. Dac[
am întreba o persoan[ care are mai mult[ cuno=tin\[ despre Scriptur[, despre condi\ia de a ajunge s[ fii acceptat în cer, poate ne-ar
spune despre atributele des[v`r=ite ale lui Dumnezeu =i despre
preten\iile pe care le are El. <Ochii T[i sunt a=a de cura\i c[ nu pot
s[ vad[ r[ul, =i nu po\i s[ prive=ti nelegiuirea!…> (Habacuc 1:13).
Atunci, cum ajunge omul m`ntuit? Lu`nd în seam[ glasul
Apocalipsei care ne spune c[ în cer nu va intra nimic întinat =i
zb`rcit de p[cat, în\elegem c[ vor ajunge în cer cei care sunt
neprih[ni\i.
23
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Chiar din cuvintele M`ntuitorului: <Voi care sunte\i r[i>,
înv[\[m c[ starea noastr[ în fa\a unui Dumnezeu des[v`r=it las[
de dorit, întruc`t to\i am mo=tenit virusul p[catului, =i pe l`ng[
acesta, imediat ce am ajuns capabili de a deosebi binele =i r[ul,
am ales r[ul, chiar dac[ numai printr-un g`nd de ur[ sau printr-un
sentiment de m`nie =i neiertare. <…Nu este nici un om neprih[nit,
nici unul m[car> (Romani 3:10). Fie c[ alegem cuv`ntul din latin[
sau pe cel din slavon[, m`ntuit sau salvat, am`ndou[ cuvintele
descriu aceea=i stare =i anume starea de a fi iertat de vin[, sc[pat
de pedeaps[, neprih[nit, f[r[ vin[. Pentru c[ Dumnezeu a pus în
om g`ndul ve=niciei, el caut[ s[ scape, uneori chiar s[ nege
aceast[ vin[ care-l descalific[ de la starea de a fi neprih[nit, vin[
care, r`nd pe r`nd, ne-a descalificat pe to\i cei care ne tragem din
Adam de a ajunge m`ntui\i prin ceea ce putem face noi.
A=a cum descrie textul citat la început, dintr-o r`vn[ lipsit[ de
pricepere =i din dorin\a de a avea m`ntuire, israeli\ii au încercat,
a=a cum mul\i încearc[ =i ast[zi, s[ pun[ înainte =i s[-I ofere lui
Dumnezeu o neprih[nire a lor în=i=i, dar omul, care este r[u, nu
poate da jertfe care s[ fie destul de bune pentru standardul
des[v`r=it de sfin\enie a lui Dumnezeu. <Jertfa celor r[i este o
sc`rb[ înaintea Domnului…> (Proverbe 15:8). Atunci, cum
ajunge omul m`ntuit? Prin ascultare de Dumnezeu, de Cel care
invit[ omul s[ intre pe poarta poc[in\ei ca s[ poat[ primi ceea ce
a f[cut Dumnezeu pentru el, ca prin jertfa de înlocuire a Mielului
lui Dumnezeu omul s[ primeasc[ starea de neprih[nire cerut[ de
El, ca dar de la Dumnezeu. <Dar acum s-a ar[tat o neprih[nire, pe
care o d[ Dumnezeu, f[r[ lege…neprih[nirea dat[ de Dumnezeu,
care vine prin credin\a în Isus Hristos, pentru to\i =i peste to\i cei
ce cred în El…> (Romani 3:21, 22).
Prin epistola Apostolului Pavel c[tre Romani, care r[sun[ ca =i
o <constitu\ie a cre=tinului>, Dumnezeu a îng[duit s[ primim mai
mult[ lumin[ asupra modului în care omul este socotit neprih[nit,
ca astfel s[ fie acceptat de Dumnezeu, spre a fi ve=nic acolo unde
este El. <+i sunt socoti\i neprih[ni\i, f[r[ plat[, prin harul S[u,
24
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prin r[scump[rarea, care este în Hristos Isus> (Romani 3:24).
Domnul Isus nu a venit pe p[m`nt ca s[ fac[ filozofie sau s[ instituiasc[ programe sociale =i nici m[car nu a venit s[ vindece to\i
oamenii de bolile p[m`nte=ti, ci a venit s[ rezolve problema
p[catului, care pe fiecare ne descalifica de la a ajunge în cer. El a
venit ca s[ ni-L arate pe Tat[l, pe Cel care iube=te sufletul omului, iar Tat[l, prin îngerul mesager, I-a dat Numele de Isus care
înseamn[ Salvator =i L-a trimis s[ vin[, s[ caute =i s[ m`ntuiasc[
ce era pierdut. <Pentru c[ Fiul omului a venit s[ caute =i s[ m`ntuiasc[ ce era pierdut> (Luca 19:10).
Textul citat la început ne spune c[ dorin\a Apostolului era ca
Israelul s[ fie m`ntuit, =i noi, la r`ndul nostru, nu putem avea o
dorin\[ mai nobil[ pentru cei din casa noastr[ =i chiar pentru to\i
semenii no=tri. Pentru ca ei s[ fie m`ntui\i este nevoie s[ aud[
Evanghelia, care înseamn[ Vestea Bun[ =i este necesar s[ =tie c[
exist[ o neprih[nire pe care Dumnezeu o refuz[ =i o stare de
neprih[nire pe care El o accept[. Ignoran\a acestui fapt ]l poate
costa pe om o ve=nicie de chin, de aceea fiecare om care-=i
iube=te sufletul trebuie s[ caute nu o religie care crede c[ i se
potrive=te lui, ci ceea ce se potrive=te cu preten\iile lui
Dumnezeu. Dac[ te socote=ti un suflet m`ntuit =i te crezi ]n rela\ie
bun[ cu Dumnezeu, trebuie s[ te întrebi dac[ nu cumva ai o
neprih[nire pe care El s[ o refuze sau dac[ ai o neprih[nire care
se cap[t[ prin credin\a în meritul jertfei Domnului Isus. <C[ci
prin har a\i fost m`ntui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s[ nu se laude
nimeni> (Efeseni 2:8, 9).
Dumnezeu ]i arat[ omului cum s[ fie m`ntuit, dar nu de pu\ine
ori acesta se crede mai de=tept =i procedeaz[ cum vrea el. De
exemplu, Dumnezeu spune c[ cel ce crede =i m[rturise=te cu gura
s[ se boteze, dar uneori omul boteaz[ pe cel care nu poate m[rturisi, sper`nd c[ va ajunge s[ cread[. Dumnezeu spune s[ c[ut[m
mai înt`i Împ[r[\ia Lui, ca apoi celelalte s[ ne fie date pe deasupra, dar omul se chinuie=te c[ut`nd mai înt`i lucrurile acestei
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lumi. În zadar alearg[ omul dac[ direc\ia e gre=it[, =i în zadar are
o neprih[nire ca =i cea men\ionat[ de Apostolul Pavel în cazul
Israeli\ilor, dac[ Dumnezeu o refuz[. M`ntuirea nu este o
r[spl[tire pentru neprih[ni\i, ci o stare de nevinov[\ie primit[ ca
dar de la Dumnezeu pentru cel vinovat, care crede în El =i se
încrede în ceea ce a f[cut El pentru p[c[to=i.
Apostolul Pavel accentueaz[ pericolul de a <nu cunoa=te
neprih[nirea> =i de a nu se supune neprih[nirii date de Dumnezeu.
Fariseii, la care se referea acest apostol minunat, aveau în comun
faptul c[ mergeau din timp la sinagog[ =i chiar mergeau repede
spre sinagog[ =i încet spre cas[, pentru a ar[ta c`t de mult iubesc
ei sinagoga. Mai aveau în comun faptul c[ d[deau zeciuial[ din
veniturile lor, se ocupau de lucrurile privitoare la locul de
închinare =i tot ce se vedea în afara vie\ii lor ar[ta c[ ei duc o via\[
sf`nt[. Se poate spune c[ \i se potrivesc =i \ie astfel de calit[\i?
Ace=ti farisei mai aveau ceva în comun =i anume faptul c[ erau
îndrepta\i spre iad, pentru c[ nu au cunoscut neprih[nirea pe care
o d[ Dumnezeu, nu s-au supus unei astfel de neprih[niri, ci au
c[utat s[-=i pun[ înainte o neprih[nire a lor în=i=i.
Bun[tatea omului =i toate faptele lui bune asem[nate de proroc
cu ni=te haine m`njite nu pot fi un substitut pentru neprih[nirea pe
care o d[ Dumnezeu prin credin\a în Domnul Isus. Cum se ajunge
la m`ntuire? <Dac[ m[rturise=ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
=i dac[ crezi în inima ta c[ Dumnezeu L-a înviat din mor\i, vei fi
m`ntuit. C[ci prin credin\a din inim[ se cap[t[ neprih[nirea, =i
prin m[rturisirea cu gura se ajunge la m`ntuire> (Romani 10:9,
10). Exist[ o neprih[nire a omului pe care Dumnezeu o refuz[ =i
una care se prime=te atunci c`nd iei decizia de a-L face pe
Domnul Isus Domn, adic[ St[p`n al vie\ii tale. Nu pu\ini sunt cei
care spun c[ sunt m`ntui\i, pentru c[ o dat[ în via\a lor au ridicat
m`na sau au ie=it în fa\a adun[rii, pred`ndu-se Domnului Isus.
Este un lucru foarte bun, dar conform ultimului verset citat nu
este de ajuns. Neprih[nirea pe care Dumnezeu o accept[ se
prime=te atunci c`nd }l m[rturise=ti =i }l faci pe Domnul Isus
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<Domn> peste via\a ta. <De aceea =i Dumnezeu L-a în[l\at nespus
de mult, =i I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;
pentru ca, în Numele lui Isus, s[ se plece orice genunchi al celor
din ceruri, de pe p[m`nt =i de sub p[m`nt, =i orice limb[ s[
m[rturiseasc[, spre slava lui Dumnezeu Tat[l, c[ Isus Hristos este
Domnul> (Filipeni 2:9-11). Este Domnul Isus Domnul t[u sau
doar }l vrei ca M`ntuitor?
Neprih[nirea cu care ne prime=te Dumnezeu în cer se d[ ca dar
celor ce-L m[rturisesc cu gura =i cu fapta pe Isus Hristos ca
Domn. Poate c[ nu cost[ prea mult s[-L m[rturise=ti cu gura, dar
te va costa totul s[-L faci Domn peste via\a ta, pentru c[ nu vei
mai fi al t[u, ci al Lui. <C[ci Hristos pentru aceasta a murit =i a
înviat ca s[ aib[ st[p`nire =i peste cei mor\i =i peste cei vii>
(Romani 14:9). Unii vr`nd s[ scape de focul iadului, al\ii dorind
s[ scape de gura celor ce-i cheam[ la m`ntuire, iar al\ii socotind
c[ au ceva p[m`nte=te de c`=tigat, ajung s[ spun[ c[ L-au primit
pe Domnul Isus, dar nimeni nu poate primi ceea ce El ofer[, adic[
darul neprih[nirii Sale, p`n[ c`nd Isus Hristos nu este Domn al
vie\ii lui. Este trist, dar sunt o mul\ime de religii care pun oamenii
la un ad[post fals =i umplu iadul cu suflete care au crezut c[ doar
a se numi cre=tin sau prin a participa la ceva ceremonii religioase
ajung în posesia darului neprih[nirii pe care o accept[ Dumnezeu.
Sunt a=a zis cre=tini, care prin=i în plasa duhurilor de erezie spun
c[ nu multe lucruri mai sunt p[cat ast[zi =i numesc aceasta <o
cre=tere în har>, dar dac[ în Scriptur[ a scris o dat[ c[ ceva este
p[cat, acel lucru este p[cat =i ast[zi.
Unii spun c[ Adev[rul este ceva relativ, dar un cuptor
înfierb`ntat nu era relativ rece sau fierbinte, ci este sigur c[ la
atingerea cu m`na te va arde. La fel este cu p[catul, care sigur
duce la focul cel ve=nic. În acest fel trateaz[ unii p[catul, nu ca
fiind ceva ucig[tor, ci doar ca ceva ce s-ar putea s[ nu-\i fac[ bine,
=i a=a se ajunge ca r[nile f[cute de p[cate s[ fie tratate superficial,
apoi aceste r[ni gangrenate s[ duc[ la moartea sufletului. Dac[
ceva sau cineva te ]ndep[rteaz[ de p[rt[=ia cerului =i a sfin\ilor,
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lucrul acela este r[u =i situa\ia necesit[ aten\ie de urgen\[. Boala
de miopie a ochilor este destul de comun[, dar nu este periculoas[, ]ns[ mai des înt`lnit[ este miopia sufleteasc[ care se
manifest[ prin aceea c[ omul nu vede mai departe de <EU> =i nu
vede dincolo de morm`nt. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu =i
El vrea s[ fie Domn peste toat[ via\a noastr[ ori nu va fi Domn
peste nimic din via\a noastr[.
Fiecare om de pe p[m`nt are un <domn>, dar sufletul al c[rui
Domn este Isus Hristos, l[s`ndu-se c`rmuit de Duhul Sf`nt, caut[
sfin\irea, apropiindu-se de Dumnezeu conform Scripturii, nu
practic`nd obiceiuri omene=ti. A=a cum scrie în textul citat la
început, dorin\a unui suflet care-L are pe Isus ca Domn este ca =i
al\ii s[ fie m`ntui\i, =i \in`ndu-=i vasul în cur[\ie devine o unealt[
de care Dumnezeu se poate folosi, pentru ca mul\i oameni s[ aud[
=i s[ primeasc[ neprih[nirea pe care o d[ El prin credin\[. Este
bine dac[ crezi c[ El este Fiul lui Dumnezeu care a luat trup de
om =i suferind batjocura a murit pe cruce o moarte de înlocuire,
devenind R[scump[r[torul celor p[c[to=i, ]ns[ este necesar s[-L
faci Domn al vie\ii tale. <De aceea, pe oricine M[ va m[rturisi
înaintea oamenilor, îl voi m[rturisi =i Eu înaintea Tat[lui meu care
este în ceruri> (Matei 10:32). }l m[rturisim cu gura, ]n mod
public, în apa botezului, atunci c`nd prin leg[m`nt Îi promitem
credincio=ie, iar cu inima }l m[rturisim tr[ind în a=a fel ]nc`t El
s[ umble cu noi =i s[ fie v[zut în noi în fiecare zi.
Cum ajunge omul m`ntuit? Cred c[ sufletele copiilor care mor
înainte de a ajunge s[ deosebeasc[ binele =i r[ul vor fi m`ntuite.
Dac[ cite=ti aceste r`nduri te-ai descalificat pentru aceast[ prim[
condi\ie. Cum ajunge omul m`ntuit? Dac[ tr[ie=ti f[r[ s[ faci nici
un p[cat, Dumnezeu este drept =i te va primi în cer, dar în afar[
de omul Isus Hristos nu a fost nimeni =i nici nu va mai fi cineva
care s[ îndeplineasc[ aceast[ condi\ie. <Dac[ zicem c[ nu am
p[c[tuit, Îl facem mincinos, =i Cuv`ntul Lui nu este în noi>
(1 Ioan 1:10). Cum ajunge omul m`ntuit? Primind darul lui
Dumnezeu, intr`nd pe poarta poc[in\ei =i primindu-L pe Domnul
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Isus Hristos ca M`ntuitor =i Domn. Acesta este singurul mod prin
care po\i fi m`ntuit. Prin poc[in\[ omul este de acord cu
Dumnezeu =i recunoa=te c[ este un p[c[tos care nu se poate salva
printr-o neprih[nire personal[, ci p[r[sind orice lucru sau viciu
care L-ar întrista pe Dumnezeu prime=te, ca o hain[, darul
neprih[nirii lui Hristos. <Ci îmbr[ca\i-v[ în Domnul Isus Hristos,
=i nu purta\i grij[ de firea p[m`nteasc[, pentru ca s[-I trezi\i
poftele> (Romani 13:14).
Un om care a trecut peste cascada Niagara pe o fr`nghie a spus
c[ a reu=it s[ fac[ aceasta dup[ ce =i-a obi=nuit piciorul s[ umble
pe fr`nghie =i privind în sus la un obiect pe care =i l-a pus de
cealalt[ parte a malului. Credinciosul care prime=te darul
m`ntuirii =i-L face pe Domnul Isus Domn al vie\ii lui nu este scutit de necazuri, dar î=i ]nva\[ piciorul s[ umble pe c[ile drepte, =i
privind în sus la r[splata de dincolo de morm`nt poate trece cu
bine prin furtunile vie\ii, =tiind c[ necazurile aduc o mare slav[,
care atrage dup[ sine o dreapt[ r[spl[tire din partea lui
Dumnezeu. <Iat[, Eu vin cur`nd; =i r[splata Mea este cu Mine, ca
s[ dau fiec[ruia dup[ fapta lui> (Apocalipsa 22:12).
Un om a întrebat o persoan[ pe strad[ dac[ =tie care sunt dou[
mari probleme ast[zi ]n lume, =i omul întrebat a spus c[ nu =tie =i
nici nu-l intereseaz[. Cel care a pus ]ntrebarea a afirmat atunci c[
cele dou[ mari probleme ale lumii de azi sunt indiferen\a =i ignoran\a =i i-a mai spus celui pe care l-a abordat c[ le are pe
am`ndou[. Domnul Isus ne-a spus c[ aceast[ stare de indiferen\[
a omului cu privire la vremea sf`r=itului sau a trecerii sufletului la
cele ve=nice este tipic[ vremii lui Noe, c`nd fiecare f[cea ce
vroia, ignor`ndu-L pe Dumnezeu =i voia Sa. Domnul Isus a
amintit de vremea lui Noe, l-a amintit pe Iona în p`ntecele
pe=telui =i pe so\ia lui Lot, care datorit[ neascult[rii a fost transformat[ în st`lp de sare, pentru ca noi s[ credem întreaga
Scriptur[ =i s[ lu[m în serios faptul c[ grozav lucru este s[ cazi în
m`inile Dumnezeului celui viu. Vine o zi c`nd Dumnezeu va scrie
ultimul capitol, ultima propozi\ie =i va pune ultimul punct cu
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privire la istoria împlinit[ a p[m`ntului, unde El a a=ezat omul cu
scopul de a-i ar[ta dragoste =i de a primi de la el dragoste. Fiecare
om }l va înt`lni pe Isus fie ca Domn, fie ca Judec[tor. <Tat[l nici
nu judec[ pe nimeni, ci toat[ judecata a dat-o Fiului> (Ioan 5:22).
Oamenii vor ajunge în Iad pentru c[ au f[cut voia lor =i a
vechiului st[p`n, nu pe cea a lui Dumnezeu, care a f[cut tot ce
este necesar pentru ca omul s[ poat[ ie=i din criza p[catului în
care a intrat prin neascultare. <Nu cred ce spune Scriptura>, spun
unii, =i l[s`ndu-se condu=i de duhul ateistic afirm[ c[ natura s-a
organizat de la sine, trec`nd de la simplu la complex, de la haos
la un sistem solar maiestuos =i precis, dar cel care-=i smere=te
inima vede în toate m`na Celui care le-a chemat pe toate la existen\[. Ast[zi, c`nd omul de\ine destule arme nucleare, ]nc`t s[-l
omoare pe fiecare om de pe p[m`nt, de 20 de ori este mai important ca oric`nd s[ nu am`i decizia de a-L face pe Domnul Isus
Domn al vie\ii tale. Zbuciumul în care se zbate lumea =i
calamit[\ile naturale ne spun c[ tr[im împlinirea semnelor venirii
Domnului Isus spre a-+i lua Mireasa acas[.
Pl[cile tectonice ale Terrei sunt în mi=care =i în fiecare an New
York-ul se dep[rteaz[ de Europa cu aproximativ 3 cm. Pe vremea
Cezarului Domini\ian, Apostolul Ioan a fost exilat pe insula
Patmos, o insul[ care este de aproximativ 10 km x 14 km, în
Turcia de azi, =i acolo, spre folosul Bisericii, i s-a descoperit
modul în care va avea loc finalizarea tuturor lucrurilor la vremea
sf`r=itului. Lucr[ri =i for\e de dimensiuni supranaturale, at`t ale
luminii c`t =i ale întunericului î=i vor dezl[n\ui puterea, =i în siguran\[ vor fi numai cei care nu =i-au împietrit inima la auzirea
Cuv`ntului =i prin poc[in\[ au primit darul m`ntuirii. Revela\ia
dat[ Apostolului iubirii ne spune c[ va veni vremea c`nd un om
cu inim[ de fiar[, numit Anticrist, va ie=i din umbra în care se
ascunde ast[zi, =i cu o minte de geniu va cuceri inimile oamenilor,
apoi l[s`nd s[ se vad[ adev[ratele lui inten\ii =i ambi\ii de a subjuga p[m`ntul, cer`nd absolut[ supunere =i hulind tot ce este sf`nt
=i drept. Este sufletul t[u la ad[post? Ai primit darul m`ntuirii?
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Triada demonic[ a întunericului va domina pentru c`\iva ani
p[m`ntul, iar cei care ast[zi dispre\uiesc oferta harului vor c[dea
în la\ul de a crede ceea ce se va dovedi a fi o în=el[torie. Pentru
cei care au primit darul m`ntuirii =i vor fi g[si\i în via\[ la venirea
Domnului va avea loc împlinirea n[dejdii lor prin evenimentul
R[pirii Bisericii, c`nd trupul lor p[m`ntesc va fi schimbat într-un
trup de slav[, ca =i acela al Domnului Isus dup[ înviere.
Oamenii de =tiin\[ ne spun c[ omul clipe=te de aproximativ
20.000 de ori pe zi, aceasta fiind cea mai rapid[ mi=care din trupul
s[u, iar Scriptura ne spune c[ aceast[ transformare =i în[l\are spre
cer a celor m`ntui\i, întocmai ca ni=te porumbei care se înal\[ spre
porumbar, va avea loc într-o clip[, într-o clipeal[, pentru a-L
înt`lni pe Acela pe care L-au f[cut Domn peste via\a lor. Cei
sfin\i vor auzi sunetul tr`mbi\ei arhanghelului, cei mor\i în
Domnul vor învia =i f[r[ ca gravitatea p[m`ntului s[-i poat[ \ine,
ca atra=i de un magnet uria= ce atrage ce-i din fier, vor fi atra=i
prin puterea Duhului Sf`nt spre Domnul Isus, care-i va înt`lni în
v[zduh. Acest eveniment poate avea loc în orice clip[, a=a c[ cei
credincio=i tr[iesc chiar la marginea intr[rii în ve=nicie. Va fi o
clip[ a=teptat[ =i totu=i de surpriz[, la fel ca =i venirea unui ho\.
Chiar dac[ ideea R[pirii nu se potrive=te cu ideile =tiin\ei moderne de ast[zi, totu=i va avea loc conform Cuv`ntului Domnului,
întocmai cum în vremea lui Noe a venit potopul dup[ Cuv`ntul
rostit de Dumnezeu, de=i oamenii nu l-au crezut pe Noe. <Iat[, Eu
vin ca un ho\. Ferice de cel ce vegheaz[ =i î=i p[ze=te hainele…>
(Apocalipsa 16:15).
În prezent leg[tura dintre Domnul Isus Hristos =i Biserica Sa
este asem[nat[ în Scriptur[ cu starea de logodn[ în care cei doi se
îndr[gesc =i abia a=teapt[ s[ vin[ ziua nun\ii, spre a fi tot timpul
împreun[. Cei doi, care se iubesc, dup[ cununie nu se duc fiecare
la casa de unde a venit, ci î=i încep via\a împreun[. Ei nu-=i propun s[ se vad[ din c`nd în c`nd, pentru a-=i mai spune vorbe de
iubire, ci r[m`n tot timpul împreun[. A=a va fi Hristos =i Biserica
Sa pe care a r[scump[rat-o cu scump S`ngele S[u. Privind la ceea
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ce se ]nt`mpl[ în lume ast[zi, cre=tinul este singurul pentru care
lucrurile ce au loc în lume reprezint[ un sens, pentru c[ vede
împlinindu-se cele scrise în Cartea Sf`nt[. A=tep\i necazul cel
mare sau a=tep\i înt`lnirea cu Domnul Isus? Pilat, refuz`nd
r[spunderea, a întrebat poporul ce s[ fac[ cu Isus, pentru ca apoi
s[ se spele pe m`ini de vin[ =i s[-L dea pe m`na lor ca s[-L
r[stigneasc[. Tu ce vei face cu Domnul Isus? Omul este f[ptura
care =tie c[ va muri =i caut[ în mod disperat s[ evite acel moment
=i, dac[ se poate, vrea s[ nu-i vorbe=ti despre iad. Tot omul este
cel care pune o masc[ mor\ii ca s[-i mai ia durerea, machiind
trupul neînsufle\it =i \in`nd cimitirele ca un parc îngrijit, dar omul
tot moare =i sufletul merge în pedeaps[ sau fericire ve=nic[. Din
momentul desp[r\irii sufletului =i a duhului de trup nu va mai fi
timp de poc[in\[ =i întoarcere la Dumnezeu.
Darwin, mai mult ghicind =i din sugestii venite din întunecime,
a scris despre originea speciilor, dar acum el =tie c[ îi era mai de
folos dac[ se ocupa de destina\ia lor. Ca ]n nici o alt[ pild[, în
pilda bogatului nemilostiv, Domnul Isus men\ioneaz[ un Laz[r
despre care nu a spus c[ ar fi avut parte de o înmorm`ntare, ca =i
bogatul care a ajuns la locul de chin unde a sim\it durerea cauzat[
de v[paia focului, înainte ca groparul s[ afle c[ a murit. Un contrast izbitor a existat în felul lor de tr[ire pe p[m`nt, dar =i între
destina\ia ve=nic[ la care fiecare din ei a ajuns. Laz[r a ajuns în
s`nul lui Avraam, iar bogatul nemilostiv ]n chin ve=nic. Domnul
Isus nu a suferit =i nu a murit ca s[ ne scape de nimic, cum zic cei
care neag[ existen\a iadului, ci El a murit pentru to\i oamenii,
pentru c[ nu era alt[ cale care s[ ne scape de acel loc de groaz[
creat de dreptatea lui Dumnezeu pentru Satan =i îngerii lui, unde
oamenii care refuz[ neprih[nirea dat[ de Domnul vor sta ve=nic,
plini de dorin\e ce nu se vor împlini niciodat[.
Aici, pe p`m[nt, oamenii pl[tesc bani ca s[ înve\e metode pentru a putea memora mai bine informa\iile, dar în iad omul ar dori
s[ uite, îns[ nu va uita nimic din ceea ce a cunoscut pe p[m`nt.
Via\a este ca un fir de a\[ sensibil, =i Cuv`ntul spune c[ suntem la
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un pas de moarte, de aceea asigur[-te c[ e=ti preg[tit s[-L
înt`lne=ti pe Dumnezeu. <…nu este dec`t un pas între mine =i
moarte> (1 Samuel 20:3). Dac[ la fel ca =i fiul risipitor ai fugit de
disciplina Tat[lui pentru a ajunge apoi în robia p[catului, glasul
Domnului te cheam[ =i ast[zi la m`ntuire. Nu exist[ neutralitate,
pentru c[ =i am`narea, la fel ca ignoran\a sau indiferen\a,
înseamn[ tot respingerea planului S[u bun pentru via\a ta. Dac[
vrei, po\i primi în dar o neprih[nire cu care s[ fii acceptat în cer
prin planul numit har, plan care deja a cuprins multe milioane de
suflete. <Dar tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12).
Cine va ajunge la m`ntuire? Cei care au venit la Domnul Isus,
au crezut în El =i L-au primit ca Domn al vie\ii lor. Dac[ nu vii la
El, unde vei merge? Cine î\i va fi <domn>? El este singurul care
are r[spunsuri pentru om =i rezolvare pentru problema sufletului
nostru, care =i-a pierdut starea de nevinov[\ie. Cei ce L-au cunoscut, cum au fost ucenicii Lui, au recunoscut în El pe Mesia,
Hristosul cel a=teptat, =i au m[rturisit c[ numai El are cuvintele
vie\ii. Dac[ vii la El =i prime=ti darul Lui vei fi mul\umit =i fericit de un sim\ ce-l d[ siguran\a de a te sim\i în m`na Celui care nu
numai c[ =tie totul, dar poate totul. El ne-a vrut =i ne vrea a=a de
mult binele, înc`t a murit pentru noi pe c`nd ]nc[ îi eram vr[jma=i
=i dac[ vii la El, care singur este Bun, te va face bun, lu`ndu-\i
hainele m`njite de p[cat, îmbr[c`ndu-te în dar cu haina
neprih[nirii Lui =i numindu-te copilul S[u.
Amin
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3
STAREA DE A FI MULÞUMIT
<S[ nu fi\i iubitori de bani. Mul\umi\i-v[ cu ce ave\i,
c[ci El Însu=i a zis: «Nicidecum n-am s[ te las, cu
nici un chip nu te voi p[r[si.»> Evrei 13:5

C

u toate c[ tr[im ]ntr-o lume modern[ =i beneficiem de
o tehnic[ avansat[, ]n care se spune c[ via\a omului de
azi este mult mai u=oar[ ca pe vremuri datorit[
inven\iilor, ]nt`lnim mai mult ca oric`nd oameni nemul\umi\i.
Starea de nemul\umire este un sim\ l[untric de a fi nesatisf[cut
sau ne]mplinit, sim\ care face omul nefericit =i, de aceea, ]n mare
majoritate tr[im ]nconjura\i de oameni neferici\i. Dac[ vrem s[
mergem la r[d[cina problemei trebuie s[ recunoa=tem c[ to\i ne
tragem dintr-un fermier cu numele Adam =i dintr-un marinar cam
be\iv cu numele de Noe, de la care am mo=tenit aceast[ ]nclina\ie
spre a nu fi mul\umi\i chiar =i atunci c`nd ne este bine. Adam a
fost creat dup[ chipul =i asem[narea lui Dumnezeu, dar fiindc[
prin p[cat a murit suflete=te, conform Cuv`ntul lui Dumnezeu,
nu a mai transmis din des[v`r=irea Creatorului, ci din chipul lui
p[c[tos. Eu m[ aseam[n cu p[rin\ii mei ]n multe feluri, f[r[ a fi
]ncercat s[ fiu ca ei. Am mo=tenit prin codul genetic aspecte
fizice =i psihice de la p[rin\ii no=tri, =i tot a=a, f[r[ s[ fii cerut noi,
oamenii, avem ]n noi, unii mai mult al\ii mai pu\in, virusul st[rii
de a fi mereu nemul\umit.
Nu este ceva neobi=nuit s[ auzi un copil care are o camer[
plin[ cu juc[rii s[ spun[ c[ se plictise=te =i c[ nu are cu ce s[ se
joace; nu este neobi=nuit s[ auzi o persoan[ matur[ care are dulapuri pline cu haine spun`nd c[ nu are cu ce s[ se ]mbrace.
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Suflete=te vorbind, este starea omului care se nume=te pe sine
cre=tin, care poate c[ =tie multe despre Dumnezeu =i casa Lui, la
fel ca =i b[ie\ii preotului Eli, Hofni =i Fineas, dar nu }l cunoa=te
pe Dumnezeu =i nu a primit din g`ndurile Lui pentru a =ti s[
deosebeasc[ ce este important de ce nu este important. To\i
oamenii cu o minte s[n[toas[ caut[ lucrurile bune, lucrurile care
au valoare, lucrurile care cred c[ ]i vor face ferici\i pe ei sau pe
cei dragi lor, dar ]n via\a credinciosului starea de a fi mul\umit
este un produs al faptului c[ odat[ deveni\i copii ai lui Dumnezeu
tr[im =i ac\ion[m ]n voia bun[ a Lui, cu care suntem mul\umi\i,
=i aceasta ]nseamn[ fericire. <Mul\i zic: «Cine ne va ar[ta fericirea?» Eu ]ns[ zic: «F[ s[ r[sar[ peste noi lumina fe\ei Tale,
Doamne!»> (Psalmul 4:6).
Lumea este plin[ de nemul\umi\i =i neferici\i, pentru c[ ei
caut[ fericirea acolo unde ea nu este =i ]n ce nu se poate g[si,
adic[ ]n afara prezen\ei =i voii Domnului. <Domnul ne va da =i
fericirea…> (Psalmul 85:12). Cu privire la nevoile p[m`nte=ti ale
omului pentru care pu\in nu-i ]ndeajuns, de obicei oric`t ar avea
nu-i va fi ]ndeajuns. Lumea crede c[ pentru a fi fericit[ are nevoie
de lucruri, ]ns[ dup[ ce ob\ine aceste lucruri, nu dup[ mult timp,
este din nou nemul\umit[, asemenea unui copil cu camera plin[
de juc[rii care cere din nou =i din nou o juc[rie nou[, pentru ca la
o zi sau dou[ dup[ ce o prime=te s[ o arunce cu dezinteres l`ng[
celelalte juc[rii. }n acest fel, episod dup[ episod al c[ut[rii acestui sim\ de mul\umire, omul care nu-=i caut[ ]mplinirea ]n
Dumnezeu devine tot mai decep\ionat, ajung`nd ca un drogat ce
are nevoie de doze din ce ]n ce mai mari ca s[-l lini=teasc[.
Atunci c`nd copilul Domnului este prins ]n acest la\ de a vrea
mereu mai mult, de a vrea mereu altceva, uneori Dumnezeu procedeaz[ ca un p[rinte bun care spune: <Nu-\i mai dau nimic, p`n[
nu v[d c[ e=ti mul\umit cu ce \i-am dat!> sau: <Nu-\i mai dau
altceva de lucru p`n[ nu faci ce \i-am dat =i ce \i-am spus s[ faci!>
De multe ori un astfel de suflet este nemul\umit cu ce-i d[
Dumnezeu s[ aib[ sau s[ fie, =i spune <NU> lui Dumnezeu, pen35
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tru c[ i se pare c[ a spune <DA> ]l va costa prea mult. Pe de alt[
parte, omul mul\umit dup[ ce se obi=nuie=te s[ umble cu
Dumnezeu =i este mul\umit cu El, lucru care ]nseamn[ s[ umbli
smerit cu Domnul t[u, prime=te lucruri tot mai importante de
f[cut, uneori a=a de mari ]nc`t nu se crede ]n stare de ele, =i
atunci Dumnezeu prime=te mai mult[ glorie. Un astfel de suflet
mul\umit se aseam[n[ cu Moise, care i-a spus lui Dumnezeu:
<…iart[-ne f[r[delegile =i p[catele noastre, =i ia-ne ]n st[p`nirea
Ta!> (Exodul 34:9).
Starea de mul\umire este un sim\ de suficien\[ l[untric[ care
ne \ine sufletul ]n deplin[ pace, ]n ciuda oric[rui fel de circumstan\e din afar[. C`nd vreau ceea ce am, =tiind c[ am ce-mi trebuie, sunt mul\umit =i fericit. Problema omului nemul\umit este
creat[ de <ce vrea> =i pentru a putea p[trunde la r[d[cina problemei de a fi nemul\umit vom privi mai ]nt`i la du=manul acestei
st[ri de nemul\umire. A fi nemul\umit este o stare guvernat[ de
l[comie, care este p[catul boga\ilor de multe ori, p[cat despre
care nu se prea vorbe=te ]n biserici =i aceasta pentru ca oamenii
importan\i s[ nu se supere =i s[-=i opreasc[ contribu\ia financiar[.
Starea de a fi nemul\umit este ca un du=man care \ine omul legat
la el acas[, pentru c[ nu ]l las[ s[ fie mul\umit =i fericit ]n casa lui,
dup[ planul bun al lui Dumnezeu.
<Ferice de oricine se teme de Domnul, =i umbl[ pe c[ile Lui!
C[ci atunci te bucuri de lucrul m`inilor tale, e=ti fericit, =i-\i
merge bine> (Psalmul 128:1, 2). Versetul acesta descrie familia
omului mul\umit cu ceea ce are de la Dumnezeu. Este un om care
se teme de Domnul, umbl[ pe c[ile Lui, iar ca urmare se bucur[
de lucrul m`inilor sale, este fericit =i ]i merge bine. Dumnezeu
vrea ca fiecare copil al Lui s[ fie fericit =i mul\umit ]n familia lui.
Este bine s[ fii optimist, descurc[re\ =i gospodar, dar de toate
acestea trebuie s[ beneficieze familia ]n mijlocul c[reia omul, ]n
ascultare de Dumnezeu, poate gusta fericirea pe p[m`nt. Un astfel de om, mul\umit de casa lui, =tie c[ ce are =i ce trece dincolo
de ce-i necesar familiei ]i este dat spre a fi folosit ca s[ aduc[
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c`=tig lui Dumnezeu. Un astfel de om a g[sit c[ exist[ o fericire
despre care lumea nu =tie, =i anume aceea de a avea n[dejdea
vie\ii ve=nice, de a tr[i mul\umit cu ceea ce Dumnezeu i-a dat =i
de a fi folosit de El. O astfel de familie are o credin\[ vie ]n
Dumnezeu.
A fi mul\umit este =i o stare de smerenie a inimii, atunci c`nd
ne =tim locul, nepizmuind pe cel ce are mai mult =i nedispre\uind
pe acela care are mai pu\in. Un om lumesc c`nd vede c[ altul are
mai mult devine nemul\umit, dar un om duhovnicesc se bucur[ =i
aplaud[ lucrarea lui Dumnezeu ]n via\a celor care au mai mult.
Una din cele mai mari promisiuni f[cute lui Israel a fost aceea c[
Dumnezeu va locui ]ntre ei. <S[-Mi fac[ un loca= sf`nt, =i Eu voi
locui ]n mijlocul lor> (Exodul 25:8). Acela care umbl[ pe c[ile
Domnului =i este mul\umit cu Dumnezeu se bucur[ de aceea=i
promisiune minunat[ de a-L avea pe Dumnezeu ]n casa lui, =i
chiar ]n trupul lui, trup ce devine templul Duhului Sf`nt. Dup[
cum un vas are valoare pentru ceea ce con\ine, noi avem valoare
pentru c[ }l avem pe Dumnezeu cu noi =i ]n noi. A fi mul\umit
]nseamn[ s[ ]n\elegi c[ ai harul de a fi ceea ce trebuie s[ fii, nu s[
fii ceea ce trebuie altul s[ fie sau s[ aib[. A fi mul\umit este o stare
ce vine ]n urma faptului c[ ai g[sit ceea ce-i trebuie sufletului t[u
=i ai devenit acel m[dular s[n[tos ]n trupul lui Hristos, m[dularul
care vrea Dumnezeu s[ fii, deoarece primim ajutor =i sprijin
numai c`nd suntem ceea ce El ne-a chemat s[ fim.
Omul poate avea un plan al s[u pentru via\a lui, plan n[scut din
fantezie sau chiar din dorin\ele celor din jurul s[u, sau poate fi ]n
planul lui Dumnezeu pentru via\a sa. A fi ceea ce El vrea s[ fim
nu ne va face ]ntotdeauna populari cu oamenii, nu ne va c`=tiga
]ntotdeauna aprobarea sau acceptarea lor, dar ascultarea care se
]mbrac[ tot timpul cu binecuv`ntarea va aduce starea de
mul\umire care ne face ferici\i. Chiar dac[ circumstan\ele ]n care
te afli par a fi nefavorabile =i uneori vei fi privit ca falimentar de
lume, nu vor putea nega sau strica planul bun al lui Dumnezeu
pentru tine. Un orb credincios a fost ]ntrebat ce crede el c[ ar
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putea fi mai r[u dec`t a fi orb, iar acel credincios a spus c[ mai
r[u ca starea de orbire este a avea vedere =i a fi f[r[ viziune pentru via\[, pentru suflet =i pentru lucrarea lui Dumnezeu. C`nd e=ti
]n planul =i ]n voia Lui Duhul Sf`nt va confirma aceasta ]n
rug[ciune, iar o dovad[ va fi c[ abilit[\ile pe care Dumnezeu \i le
d[ se potrivesc cu lucrul pe care El \i-l d[. Degeaba vreau =i m[
zbat s[ fiu un c`nt[re\ c`nd eu am o voce slab[ sau nici nu pot \ine
gama unei melodii.
Un alt semn important va fi acela c[ atunci c`nd lucrezi dup[
planul Domnului rezultatul final va fi un c`=tig pentru }mp[r[\ia
Lui. Cu c`t g[sim mai repede care este voia Lui =i ne conform[m
ei, cu at`t mai repede vom ajunge la starea de a fi mul\umi\i, ]ns[
c`t timp alerg[m dup[ visul =i planul nostru ]nseamn[ c[ nu ne
ocup[m de acela pe care El ]l are pentru noi. Apostolul Pavel a
scris despre starea de mul\umire =i bucurie din via\a credinciosului atunci c`nd a fost ]n temni\[, ]n lan\uri pentru Hristos, pentru
c[, a=a cum a spus el, se deprinse s[ fie mul\umit ]n bel=ug =i ]n
lips[. Starea de a fi mul\umit ]n via\a credinciosului este o stare
care se ]nva\[ ca o deprindere folositoare. Ea este v[zut[ ca o virtute de pre\ ]n ochii Domnului.
Cea care pune ]n lumin[ =i face s[ se vad[ cauza lipsei st[rii de
mul\umire este cea de-a zecea porunc[ pe care Dumnezeu a dat-o
poporului Israel. <S[ nu pofte=ti casa aproapelui t[u; s[ nu
pofte=ti nevasta aproapelui t[u, nici robul lui, nici roaba lui, nici
boul lui, nici m[garul lui, nici vreun alt lucru, care este al
aproapelui t[u> (Exodul 20:17). Este porunca din Decalog despre
care nu se prea vorbe=te, pentru c[ deficien\a omului legat[ de
aceast[ porunc[ se poate ascunde cu mult[ dib[cie. Aceast[
porunc[ are de-a face cu atitudinea ascuns[ a inimii, care se pricepe s[ ascund[ aceste dorin\e, =i anume de a avea ce are altul. Un
preot a spus c[ a ascultat mii de spovedanii, dar niciodat[ nu i-a
m[rturisit cineva c[ ar fi c[lcat aceast[ porunc[ =i astfel s[
recunoasc[ c[ a poftit ce era a altuia. <..p[catul nu l-am cunoscut
dec`t prin Lege. De pild[, n-a= fi cunoscut pofta, dac[ Legea nu
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mi-ar fi spus: «S[ nu pofte=ti!»> (Romani 7:7). A nu fi mul\umit
cu ceea ce ai =i a pofti ce are altul ]nseamn[ a avea dorin\e ilegale,
a ]ng[dui acestor g`nduri, care sunt un virus aduc[tor de moarte,
s[ circule libere pe str[zile cet[\ii tale numit[ inima ta, ca apoi,
de-acolo, s[ dirijeze lucr[ri =i planuri distrug[toare de fericire.
<El le-a mai zis: «C[ci din[untru, din inima oamenilor, ies
g`ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti=agurile,
l[comiile, vicle=ugurile, ]n=el[ciunile, faptele de ru=ine, ochiul
r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din[untru,
=i spurc[ pe om»> (Marcu 7:22, 23).
Ochii Domnului au v[zut ]n inimile oamenilor, asemenea unui
aparat cu raze roentgen care arat[ o boal[ ascuns[, o boal[ ce-=i
are originea ]n codul genetic moral, dec[zut al omului vechi. Este
un lucru u=or de dovedit chiar privind la copiii no=tri ]nainte ca ei
s[ poat[ vorbi bine. Dac[ unul se joac[ cu o juc[rie =i un alt copil
vine ]mprejurul lui =i ]ncepe s[ se joace cu o alta, primul copil las[
juc[ria lui =i ]=i arat[ dorin\a de a avea juc[ria celuilalt. Aceast[
boal[ de a pofti ce are altul a fost boala de care a suferit chiar
Lucifer c`nd n-a mai vrut ce =i c`t i-a dat Dumnezeu, ci a vrut s[
fie ca Dumnezeu. Primii oameni au c[zut la acela=i examen
atunci c`nd nu au r[mas la c`t =i la ce le-a dat Dumnezeu, ci
printr-un act de r[zvr[tire au vrut s[ aib[ ceea ce nu era pentru ei.
Un om nemul\umit, oric`t ar avea de mult, este tot s[rac, pentru
c[ atitudinea inimii lui ]l neferice=te, pe c`nd unul care are pu\in
=i e mul\umit este bogat, pentru c[ nu este ros de dorin\a de a avea
ceea ce nu are.
La o facultate renumit[, la ]nceput de an =colar, s-a realizat un
sondaj ]ntre noii studen\i =i li s-a cerut s[-=i comunice dorin\ele ]n
scris cu privire la ce ar dori s[ fac[ acea facultate din ei =i pentru
ei. Aproape to\i au spus c[ vor ca =coala s[-i educe ]nc`t s[ devin[
capabili s[ fac[ mul\i bani, s[ aib[ putere social[ =i a=a s[ poat[
avea lucrurile pe care =i le doresc. Interesul pentru a deveni spiritual, moral sau un om de familie s-a dovedit a fi un lucru lipsit
de importan\[ pentru acei tineri, =i felul lor, ]n general, reprezint[
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felul omului de a fi, iar aceste dorin\e sunt ]n om din cauza
l[comiei de a avea ceea ce a v[zut la al\ii. Dumnezeu nu este
]mpotriv[ ca noi s[ fim boga\i, dar are probleme cu noi atunci
c`nd tr[im pentru lucruri, c`nd l[comim =i poftim ce are altul,
ar[t`nd ]n acest fel nemul\umire fa\[ de voia Lui cu privire la
via\a noastr[. <C[uta\i mai ]nt`i }mp[r[\ia lui Dumnezeu, =i toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra> (Luca 12 :31).
A nu pofti ce are altul =i a nu l[comi dup[ mai mult dec`t ai nu
este ceva ce se ]nt`mpl[ de la sine ]n via\a omului, ci este nevoie
ca duhul ]mputernicit al sufletului n[scut de sus s[-=i supun[
dorin\ele =i g`ndurile, f[c`ndu-le ascult[toare de Hristos,
deprinz`ndu-se s[ fie mul\umit cu pu\in ca =i cu mult, iar cu ce
este p[c[tos s[ procedeze a=a cum a procedat Ilie cu prorocii lui
Baal pe care i-a t[iat ]n buc[\i. <De aceea omor`\i m[dularele
voastre care sunt pe p[m`nt: curvia, necur[\ia, patima, pofta rea,
=i l[comia, care este o ]nchinare la idoli> (Coloseni 3:5). Omul
st[p`nit de l[comie pofte=te ce are altul, fiind astfel nemul\umit =i
nefericit cu ceea ce are el. L[comia aceasta, a=a cum afirm[ versetul citat, este o idolatrie, =i Dumnezeu nu st[ la un loc cu idolii
=i nici nu-+i ]mparte slava cu ei. A pofti cu invidie ce are altul
duce direct la a fi nemul\umit =i chiar dac[ este un p[cat ce se
ascunde bine, omul =tiind s[ fie pref[cut =i viclean, el nu trece
neobservat de Dumnezeu, care cunoa=te toate g`ndurile =i
pornirile inimii omului.
C[lcarea celei de-a zecea porunc[ prin a pofti sau prin
respectarea ei de a nu pofti =i a nu l[comi dup[ ce nu ai este
punctul unde omul pierde sau ]=i men\ine starea de mul\umire. O
dat[ ce ai aflat care este planul lui Dumnezeu pentru via\a ta
credin\a spune: <+tiu s[ tr[iesc smerit, =i =tiu s[ tr[iesc ]n bel=ug.
}n totul =i pretutindeni m-am deprins s[ fiu s[tul =i fl[m`nd, s[ fiu
]n bel=ug =i s[ fiu ]n lips[> (Filipeni 4:12). Ca s[ ai starea de a fi
mul\umit trebuie s[ ]nve\i s[ te ]ncrezi ]n Dumnezeu, altfel nu vei
fi niciodat[ mul\umit. Oric`t de grele ar fi situa\iile prin care trecem suntem limita\i la a alege s[ ne ]ncredem sau nu ]n
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Dumnezeu. Mul\i credincio=i trec prin necazuri mari =i ajung s[
spun[: <M-a uitat Dumnezeu? Nu-L intereseaz[ de mine? Nu m[
iube=te? Ce am f[cut ]nc`t s[ merit a=a ceva?> Adev[rul este c[
noi de obicei nu ]n\elegem ]n ]ntregime planul Lui, care urm[re=te
binele mai mare, adic[ starea sufletului nostru ]n ierarhia
}mp[r[\iei Lui. Putem alege s[ r[m`nem mul\umi\i, ]ncrez`ndu-ne ]n Domnul, sau putem alege s[ l[s[m nemul\umirea s[ ne
cuprind[, ca apoi s[ c`rtim, =i dup[ aceea s[ ne r[zvr[tim.
Zdrobirea firii noastre prin ]ncerc[ri este de multe ori metoda
pe care El a folosit-o ca s[ ne ]ncerce credin\a, s[ ne ]nve\e ce
]nseamn[ umblarea prin credin\[, =i ]n acest fel s[ ]nv[\[m c[ este
bine a fi disciplinat =i a r[m`ne mul\umi\i cu voia Lui. }n astfel de
]ncerc[ri ajungem uneori la st[ri c`nd Domnul Isus este tot ce mai
avem, ca apoi, dac[ alegem s[ r[m`nem mul\umi\i doar cu El, s[
spunem c[ Domnul Isus este de fapt tot ce avem nevoie. Aceast[
stare de mul\umire cu Dumnezeul nostru ne va da imbold la o
stare ]n care s[-L prosl[vim pe Domnul pentru bun[tatea Lui, =i
El, care nu r[m`ne niciodat[ dator, ]n timpul rug[ciunii ne va
inunda inima cu pacea =i bucuria m`ntuirii ce nu poate fi
asem[nat[ cu nimic de pe p[m`nt.
O persoan[ care e mul\umit[ poate iubi, pe c`nd cea
nemul\umit[ nu poate iubi cu adev[rat din cauza nemul\umirii
care-i st[ ]ntotdeauna ]n fa\[, de aceea ]n =coala Domnului Isus
trebuie s[ ]nv[\[m s[ iubim sufletele oamenilor mai mult ca
lucrurile. Dac[ te g[se=ti c[ e=ti o persoan[ mereu nemul\umit[
poate trebuie s[ ]nve\i s[ iube=ti =i s[ dai. Mul\umirea este o stare
]n via\a credinciosului, o stare de fericire l[untric[. Misiunea mea
personal[ de la Dumnezeu este s[ comunic la c`t mai mul\i pot
eu, prin toate mijloacele posibile mie, adev[rul Scripturii, pentru
ca oamenii s[ vin[ la m`ntuire. De obicei nu facem suficient pentru Dumnezeu, nu pentru c[ nu avem destul[ doctrin[, ci pentru
c[ nu avem destul[ disciplin[ ]n aplicarea adev[rului. P[rin\ii
no=tri au crezut ]n disciplin[, la fel =i Tat[l nostru Cel ceresc.
Majoritatea oamenilor intr[ ]n una din cele trei categorii. Unii fac
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lucrurile s[ aib[ loc, al\ii le urm[resc cu interes, iar al\ii ]ntreab[:
<Ce se ]nt`mpl[?> Din care categorie face parte sufletul t[u? E=ti
mul\umit cu voia Domnului pentru via\a ta? Obose=ti lucr`nd ]n
via Lui, pun`ndu-\i talan\ii ]n nego\ pentru ca El s[ aib[ pentru ce
s[ te r[spl[teasc[? Dragostea f[r[ ac\iune nu \ine.
Dac[ Dumnezeu ne-ar fi spus c[ ne iube=te =i nu ar fi ac\ionat,
produc`nd un fond al iert[rii prin jertfa de pe Golgota, noi am fi
fost pierdu\i =i f[r[ n[dejde. La fel este =i ]n cazul nostru: dac[
spunem c[-L iubim, dar nu facem nimic pentru }mp[r[\ia Lui, ci
suntem nemul\umi\i mereu, ne afl[m ]ntr-o pozi\ie periculoas[ ]n
ce prive=te ziua socotelilor ]naintea lui Dumnezeu. Dac[ nu
ac\ionezi bazat pe felul Lui de a face, de a da valoare =i importan\[ lucrurilor, ajungi s[ te obi=nuie=ti cu felul t[u, cu felul lumii,
ca apoi discern[m`ntul duhovnicesc s[ dispar[, iar ochii inimii,
fiind acoperi\i ca de un v[l, s[ te fac[ s[ dore=ti =i s[ alergi dup[
lucruri de nimic. <.. s-au dep[rtat de Mine, =i au mers dup[ nimicuri =i au ajuns ei ]n=i=i de nimic?> (Ieremia 2:5).
Dac[ nemul\umirea noastr[ ]=i are r[d[cina ]n faptul c[ nu
avem lucruri, materie, probabil c[ suntem dintre aceia care dau
prea mare importan\[ lucrurilor de nimic. Faraonul lumii acesteia
spune =i ast[zi: <S[ se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca s[
aib[ de lucru, =i s[ nu mai umble dup[ n[luci> (Exodul 5:9).
Vechiul st[p`n vrea s[ ne \in[ ocupa\i =i s[ dorim aceste lucruri
trec[toare, care sunt n[luci de fericire, dar adev[rata fericire este
s[ te temi de Domnul =i s[ umbli mul\umit pe c[ile Lui. }ncet[m
s[ fim mul\umi\i =i s[ fim ceea ce trebuie s[ fim atunci c`nd
t[cem sau nu ac\ion[m c`nd e vorba de lucruri privitoare la
Domnul Isus =i la lucruri necesare pentru m`ntuirea sufletelor. Se
spune c[ este nevoie de 21 de zile ca s[-\i faci un obicei, =i dac[
descoperi c[ e=ti un suflet mereu nemul\umit, mereu nefericit,
este bine s[ ]ncepi fiecare zi ]naintea Domnului ]n rug[ciune,
deprinz`ndu-te s[ spui cu gura =i cu duhul c[ vei alege s[ fii
mul\umit cu ceea ce Dumnezeu alege pentru via\a ta. Nu-I spune
c[ e=ti mul\umit c`nd nu e=ti, ci, ]n acest caz, caut[ r[d[cina pro42
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blemei privindu-\i chipul ]n oglinda Scripturii care-\i va da diagnosticul =i prescrip\ia potrivit[.
Iosif, fiul lui Iacov, ca =i copil, a avut un vis ]n care Dumnezeu
i-a ar[tat planul =i finalul s[u ]n via\a lui, ]ns[ planul a fost pornit
prin circumstan\e nefavorabile =i de nedorit pentru el. Chiar dac[
treci prin astfel de circumstan\e r[m`i credincios, r[m`i mul\umit
cu voia Lui =i la final, asemenea lui Iosif, nu vei fi dezam[git.
C`nd s-a prezentat filmul cre=tin <Ben Hur>, actorul care trebuia
s[ conduc[ carul de lupt[ tras de cai a spus c[ nu =tie dac[ va
putea s[ fac[ s[ c`=tige cursa cu carele de lupt[. Regizorul i-a
spus c[ treaba lui ca actor e doar s[ r[m`n[ ]n curs[, fiindc[ treaba lui ca regizor este s[ fac[ ca el s[ fie cel care c`=tig[. Ascult[
de Dumnezeu =i ]ncrede-te ]n El, pentru c[ restul este treaba Lui.
S[ r[m`nem ]n alergarea pe care am pornit c`nd El ne-a iertat =i
c`nd I-am f[g[duit credincio=ie, =i atunci, prin puterea Lui,
]ncredin\`ndu-ne soarta ]n m`na Domnului vom putea fi siguri c[
vom ajunge la locul unde se prime=te cununa vie\ii.
Amin
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4
DUMNEZEU VEDE TOTUL
<C[ci ochii Mei sunt cu luare aminte la toate c[ile
lor; ele nu sunt ascunse Fe\ei Mele, =i nelegiuirea lor
nu este ascuns[ de privirile Mele.> Ieremia 16:17

U

na din însu=irile des[v`r=ite ale lui Dumnezeu este
omniprezen\a Sa, =i prin Duhul S[u, care cerceteaz[
tot p[m`ntul, El este un Dumnezeu atotprezent =i martor la faptele bune sau rele ale oamenilor. Psalmistul, con=tient de
acest lucru, spune: <Unde m[ voi duce departe de Duhul T[u, =i
unde m[ voi duce departe de fa\a Ta?> (Psalmul 139:7). At`t
psalmistul c`t =i al\i oameni mari ai credin\ei ne spun c[
Dumnezeul cel ve=nic vede totul, este atotcunosc[tor, poate totul,
este în cer, pe p[m`nt =i nici chiar locuin\a mor\ilor nu este lipsit[
de prezen\a Lui. <Domnul este în Templul Lui cel sf`nt, Domnul
Î=i are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, =i pleoapele
Lui cerceteaz[ pe fiii oamenilor> (Psalmul 11:4). Pentru copilul
Domnului care tr[ie=te în ascultare de Cuv`ntul Tat[lui acest
lucru este o m`ng`iere, fiindc[ =tie c[ nu are pe unde s[ treac[ pe
drumul numit de noi via\[ s[ nu fie v[zut de ochii Domnului.
Dumnezeu nu are nevoie s[ afle din rapoarte ce ni se înt`mpl[,
pentru c[ noi, ca suflete m`ntuite, nu numai c[ suntem investi\ia
Lui, dar El ne iube=te cu o iubire de Tat[ =i dore=te mult s[ ne
sf`r=im cu bine drumul pe p[m`nt ca s[ ne poat[ da cununa vie\ii.
<C[ci Domnul Î=i întinde privirile peste tot p[m`ntul, ca s[ sprijineasc[ pe acei a c[ror inim[ este întreag[ a Lui…> (2 Cronici
16:9). P[m`ntul, ca o aren[ în care se d[ lupte cr`ncene între
lumin[ =i întuneric, este ne]ncetat privit de Dumnezeu, care a dat
44

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

omului voin\[ liber[ s[ aleag[, iar El, care poart[ =i numele de
<Vegheator>, }=i duce la îndeplinire planurile Sale cu privire la cei
care prin sp[larea na=terii din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul
Sf`nt au ales s[ devin[ parte din Biserica lui Dumnezeu. <Poate
cineva s[ stea într-un loc ascuns f[r[ s[-l v[d Eu? zice Domnul.
Nu umplu Eu cerurile =i p[m`ntul? zice Domnul> (Ieremia
23:24). C`nd =tim c[ cineva ne studiaz[ mi=c[rile sau are o
camer[ de luat vederi îndreptat[ spre noi avem tendin\a s[
ac\ion[m diferit. Dac[ cineva intr[ într-o sal[ cu o camer[ de luat
vederi începe s[ z`mbeasc[, pentru c[ vrea s[ prezinte o fa\[
senin[ =i frumoas[.
Este bine s[ =tim c[ nu exist[ nici o clip[ ]n via\a noastr[ care
s[ nu fie ]nregistrat[ de privirile Celui Ve=nic, care se bucur[
atunci c`nd umblarea =i deciziile noastre pe p[m`nt }i dau motiv
s[ adauge la r[spl[tirea comorii nestric[cioase cu care ne a=teapt[
acas[. Compania la care lucrez produce o capsul[ pe care omul o
poate înghi\i, apoi aceast[ capsul[ ce con\ine o camer[ minuscul[
de luat vederi transmite o imagine afar[, pe un ecran, unde doctorul poate s[ vad[ cum arat[ interiorul stomacului pacientului,
f[c`nd astfel s[ nu fie nevoie de o opera\ie exploratoare ca s[ afle
ce este în[untru. Eu am o camer[ de luat vederi mic[, pe care pot
s[ o pun la geam =i astfel s[ v[d pe un ecran de televizor cine vine
pe strad[ de la mare distan\[. Dac[ omul a reu=it s[ creeze tot
felul de astfel de aparate care ]nregistreaz[ mi=c[rile omului chiar
dac[ este întuneric, cu c`t mai mult =i mai bine poate Acela care
a pus lumina în soare s[ vad[ tot ce facem =i chiar =i ce g`ndim.
Pericolul la care ne expunem este c[ uneori dovedim c[ ne
intereseaz[ mai mult ce zic oamenii despre noi dec`t ceea ce spune
Dumnezeu cu privire la persoana noastr[. Ne intereseaz[ dac[
cineva ne ]nregistreaz[ mi=c[rile cu o camer[ de luat vederi, dar
uneori omul ac\ioneaz[ ca =i cum Dumnezeu l-ar vedea numai în
casa de rug[ciune. Fariseii =i chiar marii preo\i ar fi vrut de multe
ori s[-L omoare pe Domnul Isus, dar Cuv`ntul ne spune c[ se
temeau de norodul care-L socoteau a fi un proroc =i nu au putut
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s[-L omoare p`n[ c`nd nu a sosit ceasul hot[r`t pentru a face acest
lucru. Saul s-a temut mai mult de oameni dec`t de Dumnezeu =i,
pentru ca oamenii s[ nu plece de l`ng[ el, a adus jertf[ Domnului
în loc s[-l a=tepte pe Samuel. Astfel de exemple ne spun ceva
despre inima noastr[ care atunci c`nd este l[sat[ în voia ei devine
mai atent[ =i mai grijulie la ceea ce vor avea de spus oamenii cu
care avem de-a face dec`t ce spune Dumnezeu despre noi =i ce
vede El la noi. <Nici o f[ptur[ nu este ascuns[ de El, ci totul este
gol =i descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face>
(Evrei 4:13). Acela cu care avem de-a face, adic[ Dumnezeu, vede
nu numai ce facem, ci =i de ce facem acel lucru, adic[ inten\ia care
este uneori ad`nc ascuns[ în[untrul inimii noastre.
Un pastor mai liberal, al c[rui nume este cunoscut în toat[
America, c[l[torind cu avionul =i fiind nemul\umit de modul ]n
care a fost tratat de agen\ii companiei respective a f[cut ur`t,
adic[ a încins o ceart[ cumplit[, =i o persoan[ cu un mic aparat a
filmat tot incidentul. Apoi a dat acest film la televiziune =i pastorul, ru=inat, a spus c[ nu-i vine s[ cread[ c[ s-a comportat în
acel fel nepotrivit, ]ns[ nu a putut t[g[dui dovada. Privind la acest
reportaj în care un a=a-zis om al lui Dumnezeu a adus ru=ine
numelui de cre=tin, m-am întrebat, =i este bine s[ ne întreb[m cu
to\ii, dac[ nu cumva viitorul ]mi rezerv[ astfel de surprize, c`nd
ac\iuni necugetate, ca =i ale acelui om, ]nregistrate de
Dumnezeu vor fi puse înaintea noastr[. <Iat[ ce ai f[cut, =i Eu am
t[cut. |i-ai închipuit c[ Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra, =i î=i
voi pune totul sub ochi!> (Psalmul 50:21).
Biblioteca Universit[\ii Michigan, din statul Michigan, are
peste =apte milioane de c[r\i. Libr[ria de filme din Washington
are peste 1,1 milioane de pelicul[ de filme care este p[strat[ ca s[
nu se strice. Dac[ omul poate s[ p[streze ce s-a scris =i ce s-a filmat cu c`t mai mult poate Dumnezeu s[ ]nregistreze =i s[ documenteze tot ce fac fiii oamenilor pe p[m`nt, ca apoi într-o zi
hot[r`t[ de El s[-i arate fiec[rui om cum a tr[it. <Fiindc[ nu este
nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic t[inuit, care nu va
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fi cunoscut =i nu va veni la lumin[> (Luca 8:17). Pe drum spre
cas[ de la biseric[, dup[ serviciul de duminic[ diminea\a, un copil
=i-a auzit tat[l critic`nd predica pastorului =i programul din acea
diminea\[. C`nd au ajuns acas[ s-au a=ezat la mas[ =i acel tat[ a
rostit o rug[ciune înflorat[ =i înfl[c[rat[. Înainte de a începe s[
m`n`nce copilul a întrebat: <Tat[, pe drum spre cas[ ai vorbit de
r[u pe cei de la biseric[, iar acum ai spus o rug[ciune a=a frumoas[! Care cuvinte le-a auzit Dumnezeu?> Tat[l acelui copil,
ru=inat, a trebuit s[ admit[ c[ Dumnezeu a auzit =i a v[zut totul.
Ne comport[m uneori de parc[ Dumnezeu filmeaz[ =i ]nregistreaz[ numai c`nd vrem noi sau în cazuri speciale, c`nd }l
invit[m. De fapt, El filmeaz[ totul =i are c[r\i de aducere aminte
care vor fi deschise într-o zi, pentru ca fiecare s[-=i primeasc[
r[splata dup[ binele sau r[ul pe care l-a f[cut c`t timp a fost în
via\[. De aceea, în vederea înt`lnirii noastre cu Dumnezeu este
bine ca fiecare s[ ne analiz[m via\a. <...ochii Domnului, care
cutreier[ p[m`ntul> (Zaharia 4:10). Agar, roaba Sarei, a fost alungat[ de st[p`na ei, dar Dumnezeu, ai c[rui ochi cutreier[ tot
p[m`ntul, a g[sit-o, =i i-a venit în ajutor, d`ndu-i ap[ s[ bea pentru a-=i sc[pa via\a ei =i a copilului. <Ea a numit Numele
Domnului care-i vorbise: «Tu e=ti Dumnezeu care m[ vede!»
C[ci a zis ea: «Cu adev[rat, am v[zut aici spatele Celui ce m-a
v[zut!» De aceea f`nt`na aceea s-a numit «F`nt`na Celui viu care
m[ vede»; ea este între Cades =i Bared> (Genesa 16:13, 14).
Din lumea nev[zut[ fiecare om are a\inti\i asupra lui mul\i
ochi, care-l urm[resc =i chiar atunci c`nd i se pare c[ este singur,
ca Agar, poate conta pe faptul c[ privirile lui Dumnezeu ]l
urm[resc. Suntem înconjura\i de un nor de martori nev[zut de
ochii no=tri, =i unii dintre ace=tia ne privesc cu ostilitate, iar al\ii
ne privesc cu dorin\a de a ne vedea biruitori c`nd trecem prin
încerc[ri =i integritatea ne este verificat[. Chiar dac[ am c[uta s[
ne ascundem de privirile oamenilor =i ne-am izola de societate, nu
suntem scuti\i de încercarea credin\ei noastre =i nu suntem singuri
niciodat[. Pe m[sur[ ce tr[im mai mult pe acest p[m`nt cu
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Dumnezeu Duhul Sf`nt în inima noastr[, ne obi=nuim s[ spunem
ca =i Agar: <Tu e=ti Dumnezeu care m[ vede!> Nu-i suficient c[
îngerii ne v[d, c[ duhurile întunericului ne p`ndesc c[ut`nd oportunit[\i, c[ suntem o priveli=te pentru cei ce biruind au ajuns în
cer, dar mai important ca toate acestea este faptul c[ Dumnezeu
}nsu=i ne vede în orice clip[.
Am v[zut în India c[ cei ce fac ast[zi idoli ciopli\i au grij[ s[
le fac[ =i ochi, fiindc[ chiar =i ei au în\eles c[ un dumnezeu orb
nu are nici o valoare. Dumnezeu care a f[cut cerurile =i p[m`ntul
nu numai c[ are ochi, nu numai c[ vede departe, dar El este
Dumnezeul care vede totul =i de ochii Lui nu se poate ascunde
nimeni. El este Dumnezeul care ne vede =i spre deosebire de to\i
ceilal\i ochi care ne privesc din nev[zut, El are o fereastr[
în[untrul inimii noastre prin care vede ce g`nduri =i n[zuin\e
nutrim în ad`ncul fiin\ei noastre. Domnul =tie c`nd }l iubim =i
dorim s[ fim în prezen\a Lui =i c`nd închinarea noastr[ este o
form[ de evlavie lipsit[ de focul dragostei. Privind prin aceast[
fereastr[ la David, Dumnezeu l-a numit om dup[ inima Lui =i
privind la Daniel l-a numit om preaiubit. Aceea=i oportunitate o
avem =i noi. Faptul c[ Dumnezeu ne vede trebuie s[ fie unul din
adev[rurile care înfl[c[reaz[ rug[ciunea noastr[ în od[i\[, pe
drum, în timp ce c[l[torim sau în casa de rug[ciune.
Avem liste de cump[r[turi sau de lucruri pe care vrem s[ le
rezolv[m, de aceea, cu excep\ia c[ cineva are o memorie de
geniu, de ce nu am avea =i liste de rug[ciune care s[ ne ajute s[
aducem înaintea Dumnezeului care ne vede starea noastr[, a familiei, a bisericii, a ora=ului =i a lumii întregi. În vechime oamenii
se îmbr[cau în sac ca s[-i zg`rie =i s[ le aduc[ aminte de problema disperat[ cu care st[teau înaintea Domnului, dar copiii Lui, în
smerenie, se umilesc prin post =i rug[ciune înaintea Dumnezeului
care vede chiar în ascuns. <Prosl[virea> ne ridic[ în sus, c[tre cer,
în prezen\a Domnului prin c`ntare =i rug[ciune, iar <Închinarea>,
care înseamn[ a te pro=terne înaintea unei autorit[\i recunoscute,
ne ajut[ s[ ne umilim înaintea Dumnezeului care ne vede =i a
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primit sufletele noastre lipsite de merit, îmbog[\indu-ne în
Domnul Isus Hristos. +tiind c[ Dumnezeu este un Dumnezeu care
vede totul, Îi putem aduce o închinare în duh =i adev[r pe care El
o dore=te de la noi. Este o închinare care are la baz[ adev[rul
Scripturii despre cine este El =i modul cum El prive=te la noi prin
jertfa Domnului Isus, Fiul S[u. +tiind c[ El este prezent Îi putem
aduce închinarea printr-o activitate con=tient[, în care particip[
trupul, sufletul =i duhul nostru trezit la via\[ prin na=terea de sus.
Acest mod de închinare în prezen\a <Dumnezeului care ne vede>
nu este doar o vorbire, o performan\[ for\at[ sau artificial[, ci
într-o conec\ie pe care o face Duhul Sf`nt Îi spunem ce sim\im,
c`nt`nd cu dragoste =i recuno=tin\[, l[ud`nd Numele Aceluia care
+i-a ar[tat puterea, salv`ndu-ne sufletul de la pierzare.
<Dar El i-a sc[pat, din pricina Numelui Lui, ca s[-+i arate
puterea> (Psalmul 106:8). Faptul c[ =tiu c[ Dumnezeu este
<Dumnezeu care m[ vede> m[ ajut[ s[ r[m`n în pace c`nd trec
prin furtunile vie\ii. Ori de c`te ori primim o scrisoare cu o veste
rea sau sun[ telefonul =i primim ve=ti nea=teptate, Dumnezeu ne
spune la fel ca ucenicilor care au fost prin=i de furtun[ pe Marea
Galileii: <Nu te teme!>, pentru c[ El este Dumnezeul care ne
vede. A avea pace nu înseamn[ a nu trece prin furtun[, ci
înseamn[ a avea în suflet ceea ce este necesar pentru a r[m`ne
netulburat =i chiar mul\umit cu Dumnezeu, =tiind c[ împreun[ cu
El po\i face fa\[ oric[rei situa\ii. O dat[ ce sunt copilul S[u, via\a
mea se desf[=oar[ dup[ planul Lui, care uneori îng[duie furtuni
pentru a-mi cre=te credin\a =i dependen\a de El. Planul S[u este
tainic =i uneori neîn\eles de noi la început, dar ne putem încrede
în bun[tatea Lui.
Dac[ Domnul Isus l-ar fi vindecat pe Laz[r înainte de a muri,
mul\i ar fi spus c[ poate Laz[r s-ar fi îns[n[to=at singur, =i acei
<mul\i iudei> care au venit s[ o m`ng`ie pe Maria nu ar fi crezut
în El. Domnul Isus a v[zut =i a =tiut c`t de bolnav era Laz[r, dar
înadins a înt`rziat ca minunea s[ aib[ loc, =i atunci ei, =i noi
ast[zi, s[ avem înc[ o dovad[ a puterii Lui de Dumnezeu, care
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vede =i poate totul. C`nd trecem prin furtuni s[ nu uit[m c[
Dumnezeu ne vede =i ar vrea ca purtarea =i vorbele noastre în
acele momente de încercare s[ dovedeasc[ credin\a noastr[, care
s[-I aduc[ cinste =i glorie. +tiind c[ Dumnezeu ne vede oriunde,
=i voia Lui nu ne va duce niciodat[ acolo unde harul S[u nu ne va
putea p[stra în siguran\[, putem avea încredere în Dumnezeul
nostru care vede totul. C`nd trecem prin furtun[ s[ nu uit[m c[
<Dumnezeul care ne vede> vrea s[ fim ferici\i, dar mai înt`i de
aceasta El vrea s[ fim sfin\i.
Popularitatea =i prosperitatea noastr[ nu-I sunt priorit[\i pentru
via\a noastr[, ci frumuse\ea l[untric[ a unui suflet care se
p[streaz[ curat, r[bd`nd totul de dragul Lui, este ceea ce El
pre\uie=te. Dumnezeul care ne vede îng[duie furtuna în via\a
noastr[, pentru c[ a=a cum nu exist[ maturitate fizic[ instantanee,
nu exist[ nici maturitate spiritual[ instantanee, ci la ea se ajunge
umbl`nd cu <Dumnezeul care ne vede> prin furtun[. Lumea are
forme în care vrea s[ ne for\eze, s[ ne modeleze =i din nefericire
firea noastr[ este gata s[ coopereze, ]ns[ av`nd str[ji aspre la
poarta g`ndurilor =i a ochilor ne vom l[sa modela\i de Duhul
Sf`nt dup[ chipul Aceluia care +i-a dat via\a pentru noi ca s[ ne
r[scumpere din acest veac r[u. Unii spun c[ nu au sim\it aceast[
împotrivire din partea celui r[u =i aceasta pentru c[ merg în
aceea=i direc\ie cu el; de aceea, nu-i prea deranjeaz[.
Uneori vr[jma=ul, care este viclean, se pare c[ d[ înapoi un pas
ca s[ nu-l vad[ omul, ca apoi s[ c`=tige doi pa=i. Vr[jma=ul nostru =i potrivnicul lui Dumnezeu este un strateg de temut =i singura noastr[ =ans[ de a ie=i biruitori este s[ ne lipim tare de Bine,
adic[ de <Dumnezeul care ne vede> =i a promis c[ va fi cu noi în
toate zilele, chiar =i atunci c`nd ni se pare c[ suntem singuri.
Cre=tinii care practic[ prezen\a Domnului, =tiind c[ El este cu ei
=i îi vede în orice clip[, devin puternici în credin\[ =i corabia
sufletului lor nu poate fi scufundat[ de valurile vie\ii a=a cum
corabia lui Noe nu a putut fi scufundat[. Noe a g[sit mil[ =i har în
ochii <Dumnezeului care vede totul>, pentru c[ a tr[it o via\[ de
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om neprih[nit, umbl`nd cu Dumnezeu. <…Noe era un om
neprih[nit =i f[r[ pat[ între cei din vremea lui: Noe umbla cu
Dumnezeu> (Genesa 6:9). Noe a umblat cu Dumnezeu nu pentru
c[ }l vedea fizic, ci pentru c[ el tr[ia crez`nd =i fiind credincios
unui Dumnezeu despre care =tia c[-l vede. Noi, care ast[zi ne-am
f[cut p[rta=i firii dumnezeie=ti =i am primit darul Duhului Sf`nt,
putem tr[i umbl`nd cu <Dumnezeul care ne vede>.
Pe vremea lui Noe erau vremuri grele, asem[n[toare cu cele de
ast[zi c`nd omul se crede st[p`n pe soarta sa =i în pornirea rea a
inimii sale se las[ condus de n[scociri pe care le nume=te filozofii
=i nu simte nevoia de a chema Numele Domnului. <Dumnezeu,
care vede> faptele omului =i pornirea inimii sale a preg[tit o zi
c`nd va pedepsi aceast[ lume nu cu ap[, ca pe vremea lui Noe, ci
cu foc. Singura sc[pare a lui Noe a fost ca, în ascultare de
<Dumnezeul care vede totul>, s[ intre în corabie. Singura sc[pare
a omului, ast[zi, este s[ intre în corabia de salvare care este
Domnul Isus Hristos. Îngropa\i prin botezul ]n ap[ în moartea
Domnului Isus, sufletul care-L caut[ pe Dumnezeu cu sinceritate
g[se=te pace, siguran\[ =i va tr[i ve=nic. <C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu. +i sunt socoti\i neprih[ni\i,
f[r[ plat[, prin harul S[u, prin r[scump[rarea, care este în Hristos
Isus> (Romani 3:23, 24). Cine intr[ în aceast[ corabie a m`ntuirii
care, spre deosebire de corabia lui Noe care a salvat trupul,
salveaz[ sufletul de la pierzare ve=nic[ este în siguran\[, pentru c[
tr[ie=te în prezen\a =i în purtarea de grij[ a <Dumnezeului care
vede totul> =i nu este luat prin surprindere de nici o situa\ie.
Domnul Isus l-a v[zut pe Natanael pe c`nd era înc[ în alt ora=
=i a =tiut c[ va fi unul din cei doisprezece ucenici ai Lui. El te vede
=i pe tine oriunde ai fi =i dore=te mult s[ fii un adev[rat ucenic al
Lui. Dumnezeu atunci c`nd a afirmat c[ vine o vreme c`nd tot ce
se poate cl[tina va fi cl[tinat, nu este ca omul, care spune cum va
fi vremea probabil[, ci Cuv`ntul <Dumnezeului care ne vede> se
va duce la împlinire f[r[ nici o îndoial[. De aceea, El, în
bun[tatea Lui, cheam[ omul la împ[care cu El spre a-l schimba
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într-o f[ptur[ nou[, care s[ doreasc[ cerul =i s[ aib[ cerul în
inim[. <C[ci, dac[ este cineva în Hristos, este o f[ptur[ nou[.
Cele vechi s-au dus: iat[ c[ toate lucrurile s-au f[cut noi>
(2 Corinteni 5:17). Dac[ e=ti un suflet care niciodat[ nu L-ai invitat pe Domnul Isus în via\a ta ca St[p`n, trebuie s[ =tii c[ El a fost
martor la tot ce ai f[cut în via\a ta =i chiar la oportunit[\ile pe care
\i le-a scos în cale pentru a-L cunoa=te =i a-L primi pe El, care este
Calea, Adev[rul =i Via\a, ca Domn.
Nu ne place cuv`ntul <iad>, dar el poate fi mai folositor ca =i
cuv`ntul <foc> pe care unii ]l folosesc pentru a-l scula pe cel care
doarme într-o cas[ ce a luat foc. Nu pu\ini sunt cei ce se joac[ cu
eternitatea sufletului lor spun`nd c[ Dumnezeu este dragoste, de
aceea nu le este fric[ s[ p[c[tuiasc[ ]naintea unui Dumnezeu
care-I vede, dar tot a=a de adev[rat este faptul c[ Dumnezeu este
Sf`nt, Neprih[nit =i Drept =i va judeca fiecare fapt[, cuv`nt sau
inten\ie a omului contaminat[ de p[cat. P[catul nu discrimineaz[,
ci-i nenoroce=te pe to\i care-l accept[: fie bogat, s[rac, t`n[r,
b[tr`n, înv[\at sau lipsit de mult[ carte. Dumnezeu are mult[
dovad[ adunat[ care st[ împotriva ta =i te acuz[ înaintea scaunului
de judecat[ care nu prime=te mit[ =i pe care st[ Acela care nu
caut[ la fa\a omului. Cu eviden\a pe care o are împotriva ta Îi va
fi foarte u=or s[ te condamne, dar nu aceasta este dorin\a Lui.
Dorin\a Sa este ca cel p[c[tos s[ se întoarc[ de la calea lui, =i prin
poc[in\[ s[ fie iertat =i transformat într-o f[ptur[ nou[, care nu
fuge de prezen\a lui Dumnezeu, ci o dore=te, umbl`nd cu El plin
de bucuria m`ntuirii.
Oriunde ai fi Dumnezeu te vede =i dac[-L chemi în via\a ta ca
Domn, El te va primi cu bra\ele deschise, te va ierta =i-\i va da un
început nou, care va continua în via\a ve=nic[ ]mpreun[ cu El, în
locul pe care l-a preg[tit pentru cei care vor s[ tr[iasc[ cura\i în
prezen\a <Dumnezeului care vede totul>. C`nd vom ajunge în
prezen\a Celui care vede totul, fiind m`ntui\i prin har, vom vedea
=i noi totul =i ne vom bucura de frumuse\ea Celui care a f[cut
cerul posibil pentru noi.
Amin
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5
CINE VREA SÃ FIE MARE?
<În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, =i
L-au întrebat: «Cine este mai mare în Împ[r[\ia
cerurilor?»> Matei 18:1

Î

ntrebarea <cine este mai mare> este rostit[ de copii atunci
când se organizeaz[ în jocurile lor, iar adul\ii o exprim[ de
cele mai multe ori f[r[ cuvinte, folosind diferite metode,
f[când planuri =i ac\ionând astfel ]nc`t s[ fie recunoscu\i ca fiind
cei mai mari, cei mai importan\i sau ca cei care au ultimul cuvânt.
Tr[im într-o lume în care superlativele abund[, o lume în care
vr[jma=ul ]nc[ =opte=te c[ destulul nu-i destul, iar oamenii, la fel
ca ucenicii Domnului, doresc uneori s[ =tie <cine este mai mare?>
Ucenicii puteau vedea care dintre ei domin[ pe moment, ]ns[
doreau s[ =tie cum vor sta lucrurile în Împ[r[\ia cerurilor. Pentru
a r[spunde întreb[rilor ce se m[cinau în min\iile lor, Domnul Isus
a chemat la Sine un copila= =i le-a spus: <…Adev[rat v[ spun c[,
dac[ nu v[ ve\i întoarce la Dumnezeu =i nu v[ ve\i face ca ni=te
copila=i, cu nici un chip nu ve\i intra în Împ[r[\ia cerurilor>
(Matei 18:3). Nu identitatea acelui copil era important[ pentru
ucenicii de atunci sau pentru noi, ci modelul de gândire al unui
copila=, pe care Domnul Isus ni l-a dat ca exemplu, precum =i
felul în care un copil ]i prive=te pe cei din jurul lui, v[zându-i pe
to\i a fi mai mari ca el, mai cunosc[tori a toate.
Un copil este u=or de convins s[ ierte =i este gata s[ se lase
înv[\at. Pentru el totul este nou =i de obicei nu trebuie s[ ]ncerce
s[ uite un fel de a face ceva, pentru c[ la început nu =tie s[ fac[
mai nimic. El nici nu =tie c[ a fost insultat, pe când un adult
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adulmec[ insulta oricât de bine ar fi ascuns[, =i aceasta pentru c[
a înv[\at =i =tie s[ fie sofisticat, perfid, pref[cut =i mândru. Dac[
vrem s[ fim mari în Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i s[ ajungem acolo,
trebuie s[ urm[rim ac\iunea =i vorbele unui copil nevinovat, ca
apoi s[ încuraj[m în noi =i în al\ii tot ceea ce duce spre aceast[
frumoas[ virtute a smereniei g[sit[ la cei mici. Ai ambi\ie s[ fii
mare? Nu este neap[rat r[u s[ vrei s[ ai un impact binef[c[tor în
mijlocul oamenilor unde tr[ie=ti, dar nu uita c[ modelul t[u =i al
meu, a=a cum ne-a înv[\at Domnul Isus, este atitudinea unui copil
smerit care depinde de p[rintele s[u.
R[d[cina r[ului în om, care cre=te ca =i o plant[ a rebeliunii, se
datoreaz[ faptului c[ omul are preten\ia s[ fie a=a cum vrea el =i
s[ fac[ ce vrea. }n orbirea mândriei, l[sându-L pe Dumnezeu ]n
afara deciziilor =i considera\iilor sale, fiin\a uman[ î=i caut[ independen\a. Drumul spre a ajunge s[ fii socotit mare înaintea lui
Dumnezeu duce în jos, spre smerenie, iar drumul spre a fi socotit
mic înaintea Sa duce în sus, înspre mândrie. Astfel se poate s[ fii
prea mare în ochii t[i pentru a putea fi folosit vreodat[ de
Dumnezeu, dar niciodat[ nu po\i s[ fii prea mic =i s[ nu po\i fi util
Domnului. Pericolul mare const[ într-o supraapreciere proprie,
]ns[ cine sfideaz[ consecin\ele inimii trufa=e urmeaz[ a culege
ceea ce a sem[nat. Cel care accept[ o evaluare fals[, sugerat[ de
o inim[ în=el[toare, în momente de neveghere ajunge s[ aib[ o
inim[ ce devine un depozit de r[u, din care ies lucruri ce se
transpun apoi în fapte rele =i p[c[toase. Când vorbim de inim[
ne referim la locul unde este scaunul emo\iilor =i al con=tiin\ei
noastre, iar Scriptura ne previne despre r[utatea ei, despre
faptul c[ este gata s[ cread[ mai degrab[ o fantezie sau o
minciun[ dec`t adev[rul.
Dac[ vrem s[ ajungem în Împ[r[\ia cerurilor, unde sufletele
vor fi socotite mari sau mici, va trebui s[ folosim armele luminii
spre a ne ap[ra aceast[ cetate atunci când ni se sugereaz[ gânduri
înalte despre noi, contrar firii sincere =i smerite ale unui copila=.
Ne putem ap[ra =tiind c[ vr[jma=ul nostru este alergic la Numele
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Domnului Isus, la chemarea acoperirii =i protec\iei date nou[ prin
Sângele Lui =i la cuvinte ca: <Aleluia!>, <Isus este Domnul!> sau
<Slav[ lui Isus!> Cine vrea s[ fie mare în ochii Domnului trebuie
s[ aib[ Cuvântul S[u în inim[, ca apoi El s[ fie transpus în fapte.
}nt`lnim în lume multe cazuri pe care oamenii le numesc de
reu=it[ =i succes, dar avem pu\ine care dovedesc c[ cineva este
în\elept prin faptul c[ alege s[ se smereasc[ asemenea unui copila= =i s[ se pun[ la dispozi\ia lui Dumnezeu.
Contrar st[rii smerite a unui copil este mândria care prive=te de
sus în jos =i de aceea nu-L poate vedea pe Dumnezeu, pe când
smerenia copilului îl face s[ priveasc[ de jos în sus, privindu-i pe
to\i ca fiind mai mari dec`t el. To\i cei ce vin ]n contact cu cel
m`ndru ajung s[ se simt[ bolnavi, excep\ie f[c`nd omul f[los.
Mândria ruineaz[ c[snicii, opre=te dorin\a de a merge la biseric[,
=i fiind cea mai ]n=el[toare dintre p[cate umple iadul mai mult ca
oricare alt p[cat. Ho\ul =tie c[ e ho\, be\ivul î=i cunoa=te sl[biciunea sa, dar uneori cel mândru nici nu =tie cât de grav bolnav
este de infec\ia mândriei, asemenea fariseului din templu care se
mândrea cu smerenia sa. Se spune despre farisei c[ erau a=a de
religio=i c[ nu ar fi mâncat un ou ce era ouat de g[ina lui în ziua
Sabatului. Aceast[ religiune superficial[ a lor, împreun[ cu mândria de popor ales =i cu cuno=tin\a pe care o aveau despre
Scripturi, a atras de multe ori critica aspr[ a Mântuitorului. Aceste lucruri îi f[ceau pe farisei s[ se îngâmfe de meritele lor
personale, f[cându-i astfel nepotrivi\i pentru Împ[r[\ia cerurilor.
Un copila= =tie c[ depinde de p[rintele s[u ]n orice lucru din
via\a lui, la fel cum un credincios =tie c[ depinde de binecuvânt[rile care vin de sus. Te rogi tu regulat? Când te rogi
constant, în ascuns, El te binecuv`nteaz[ într-un mod deschis.
Spurgeon spunea c[ nu vrea s[ vad[ fa\a omului diminea\a pân[
c`nd nu vede mai întâi fa\a Domnului. Marele preot intra o dat[
pe an în prezen\a lui Dumnezeu =i rostea o singur[ dat[ numele de
Iehova, dar noi, prin Sângele Domnului Isus, avem intrare slobod[ în Sfânta Sfintelor put`nd intra ]n ea în fiecare zi prin
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rug[ciunile noastre, atunci când ele sunt f[cute în duh =i în adev[r.
Aceast[ lucrare dovede=te c[ noi apar\inem Împ[r[\iei cerurilor.
Începe ziua prin a-\i îmb[ia sufletul în Cuvânt =i rug[ciune spre a
putea fi la dispozi\ia Celui care te poate folosi ca s[ fii mare în
Împ[r[\ia Sa. Lipsa de rug[ciune este o dovad[ a dorin\ei dup[
independen\[ =i nerecuno=tin\[. Ea spune indirect c[ nu ai nevoie
de El tot timpul, pe când aplecarea pe genunchi în c[m[ru\[
denot[ supunere =i dependen\[ de P[rintele Ceresc de la care
primim orice dar bun =i des[vâr=it.
Omul este singura fiin\[ ce plânge, se ru=ineaz[, râde, dar care
=tie a se mândri, ajungând uneori bolnav de priviri trufa=e ce ]i
dispre\uiesc pe al\ii. Aceast[ stare nu se potrive=te caracterului
unui copila= care poat[ fi socotit mare în Împ[r[\ia cerurilor.
Gândirea trufa=[ se exercit[ prin aceea c[ subestimeaz[ capacit[\ile =i calit[\ile altuia, având ]n acela=i timp o p[rere inflamat[
despre el însu=i. O astfel de persoan[ dezapreciaz[ ceea ce face
altul, =i în mod excesiv î=i apreciaz[ valoarea lucr[rii sale. Când
astfel de gânduri asediaz[ cetatea inimii noastre este bine s[ nu
uit[m c[ numai ieri eram ni=te p[c[to=i ce se îndreptau spre judecat[ =i spre focul iadului. Asigur[-te c[ ceea ce faci porne=te
dintr-un motiv bun, nu ca s[ fii mare =i s[ po\i domina peste altul,
ci pentru c[ iube=ti acea persoan[ =i în\elegi c[ tot ce ai \i s-a dat
=i nu ai nimic care s[ nu fie primit. Dumnezeu ne-a mântuit nu
numai ca s[-+i arate puterea =i s[-+i fac[ un nume de slav[, ci
pentru c[ ne-a iubit =i a urm[rit prietenia =i fericirea noastr[. El a
dorit ca prin na=terea din nou s[ devenim oameni care s[ iubim
fiin\ele din jurul nostru.
Primul lucru pe care l-am înv[\at pe calea Domnului a fost c[
Dumnezeu nu vrea s[ fac nimic pentru c[ nu va ie=i bine, ci
dore=te ca El s[ fac[ ceva bun prin mine. Dumnezeu alege s[
lucreze prin noi dup[ ce am devenit f[pturi noi prin minunea
na=terii din nou. Dac[ po\i explica o minune, aceea nu mai este
minune. A=a este =i cu schimbarea pe care o face Duhul Sfânt în
via\a celui care se smere=te asemenea unui copila=, primind
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m`ntuirea intrând pe poarta poc[in\ei, prin credin\[. Ne pare bine
c[ avem un Dumnezeu pe care nu-L putem explica întotdeauna,
dar putem vedea rezultatele binef[c[toare ale minunilor Lui. Cel
care vrea s[ fie mare înaintea Domnului trebuie s[ dea dovad[ de
ascultare de voia Lui, devenind o unealt[ =i un vas folosit de
Duhul Sfânt. Medicul trateaz[ boli trupe=ti, tâmplarul construie=te lucruri folositoare, dar cre=tinul, prin a fi sare =i lumin[, are
chemarea de a-L face pe Hristos cunoscut lumii, pentru ca tot mai
multe suflete s[ fie salvate =i transferate în Împ[r[\ia luminii.
Lumea vrea o demonstra\ie =i nu a=a de mult o teorie a ceea ce
înseamn[ s[ fii cre=tin, =i aceasta se face în primul rând ar[tând
dragoste oricui =i indic`nd astfel drumul spre Cel care este
Dragoste. Cine vrea s[ fie mare în Împ[r[\ia cerurilor trebuie s[
se asemene cu St[pânul, dovedindu-=i dragostea =i urmând astfel
pilda lui Dumnezeu, ca un copil preaiubit ce lucreaz[ la mântuirea
altora. Este bine s[ =tim c[ oamenii nu sunt interesa\i de cât de
multe =tim, ci îi intereseaz[ =i sunt mi=ca\i de faptul c[ ]\i pas[ =i
chiar te doare de ei, dându-le din ceea ce Dumnezeu \i-a dat. Imediat dup[ ce a avut loc inaugurarea celui de-al doilea mandat a
pre=edintelui George Bush, convoiul preziden\ial a plecat la un
program care s-a \inut în biseric[. C`nd a sosit timpul s[ se fac[
colecta, pre=edintele a descoperit c[ nu are bani cash la el.
Atunci tat[l s[u, care era în spatele lui, i-a întins mâna =i i-a dat
bani. Tot ce avea pre=edintele în acea clip[ era ceea ce îi d[duse
tat[l s[u, George Bush senior. Trebuie s[ nu uit[m c[ tot ce avem
bun este de la Tat[l nostru care este în ceruri, =i c[ se a=teapt[ de
la noi s[ d[m mai mult.
În biroul unui pre=edinte de Colegiu Biblic era un afi= mare pe
care scria: <Cuvintele rostite aici sunt cuvinte rostite în dragoste.>
Un astfel de afi= trebuie s[ punem =i în inima noastr[. Ce
înseamn[ s[ fii mare în Împ[r[\ia cerurilor? Înseamn[ s[ fii v[zut
mare în estimarea pe care \i-o face Dumnezeu. El nu este impresionat de ceea ce ]l uime=te pe om, adic[ de lucruri precum:
pozi\ie de autoritate, faim[, bani =i bun[stare, salar mare, respec57
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tul oamenilor etc. Domnul Isus a fost numit de Dumnezeu Tat[l
ca fiind Fiul Lui în care-+i g[se=te toat[ pl[cerea, pentru c[ El a
numit important ceea ce Tat[l a numit important. Pentru Domnul
Isus, care S-a smerit mai mult ca oricine, cel mai important lucru
a fost voia Tat[lui =i apoi slujirea semenilor S[i. Cine este cel mai
mare în Împ[r[\ia cerurilor? Dumnezeu este =i va fi întotdeauna
Cel mai mare ]n }mp[r[\ia cerurilor. El singur are nemurirea =i o
d[ cui vrea =i î\i face aceast[ ofert[ de a tr[i ve=nic =i \ie. Dac[
vrem s[ fim în Împ[r[\ia cerurilor va trebui s[-I urm[m exemplul
=i s[ avem acelea=i priorit[\i.
Vrei s[ fii mare în Împ[r[\ia cerurilor? Va trebui s[ te asemeni
cu Dumnezeu, care ne-a iubit îndeajuns ca s[ se sacrifice pentru
noi. <…Ci oricare va vrea s[ fie mare între voi, s[ fie slujitorul
vostru; =i oricare va vrea s[ fie cel dintâi între voi, s[ fie robul
tuturor… C[ci Fiul omului n-a venit s[ I se slujeasc[, ci El s[ slujeasc[, =i s[-+i dea via\a r[scump[rare pentru mul\i!> (Marcu
10:43, 45). Domnul Isus a dat un exemplu ucenicilor =i le-a sp[lat
picioarele, de aceea =i noi trebuie s[ fim gata ca în dragoste =i de
bun[ voie s[ facem la fel. Darurile p[mânte=ti sunt bune, dar
trec[toare, pe când dragostea este ve=nic[, de aceea merit[ s[ i se
acorde prioritate în via\a noastr[. Putem face aceasta atunci când
îndeplinim condi\ia ascult[rii de El, astfel ]nc`t Duhul Sfânt s[
dezvolte în noi aceast[ road[ care este o virtute ce împodobe=te
mireasa Domnului Isus. Dragostea este ceva ce cu cât dai mai
mult, ai mai mult =i e=ti mai fericit, deoarece dragostea este
Everestul vie\ii cre=tine care ne calific[ pentru a fi socoti\i mari în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Pe p[mânt oamenii ne dau sau nu o
valoare dup[ ceea ce avem, dar o cântare veche spune c[ în cele
cere=ti este altfel: <Dar în cele cere=ti e=ti atât cât iube=ti,/ Mai
presus de orice e iubirea>.
Domnul Isus ne d[ exemplul copila=ilor pentru c[ ei nu =tiu
]nc[ folosi viclenia =i chiar dac[ se sup[r[ unul pe altul sunt ni=te
buni iert[tori, gata s[ se împace spre a-=i continua joaca. Dac[ nu
devenim ca ei, iert[tori =i sinceri, Domnul Isus ne spune c[ dru58
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mul spre a fi mare în Împ[r[\ia cerurilor ne este închis. Apostolul
Pavel scrie Corintenilor c[ dintre toate darurile dragostea este cel
mai valoros, deoarece de acest dar nu ne mai desp[r\im niciodat[.
Dac[ ai dragoste pentru semenii t[i =i în acest fel fa\[ de
Dumnezeu, ]nseamn[ c[ e=ti de pre\ în ochii Domnului! Sau cau\i
un substitut dragostei, prin a da sau prin a face ceva cuiva de care
\ie î\i convine? Lumea func\ioneaz[ dup[ o formul[ veche, mai
exact dup[ o veche expresie latin[, tradus[ în lumea afacerilor
prin cuvintele: <quid pro quo>, adic[ ceva pentru ceva, ]ns[
dragostea se d[ruie=te f[r[ s[ a=tepte o r[splat[.
Tr[im vremuri când oamenii dau mare valoare unor vechituri.
Periu\a de din\i infect[ a lui Napoleon s-a vândut cu 21.000 de
dolari. Ma=ina lui Hitler s-a v`ndut cu 150.000 de dolari. Este
mult mai în\elept acela care investe=te în dragoste, pentru c[ ea
are o valoare etern[ =i, f[r[ s[ cau\i neap[rat, î\i preg[te=te un loc
deosebit în ierarhia ve=nic[ a Împ[r[\iei cerurilor. Ast[zi este
nevoie de dragoste mai mult ca oricând, pentru c[ milioane de
oameni mor nemântui\i. Acest fapt presupune ca cei care au avut
parte de dragoste s[ le arate aceasta altora prin a le spune despre
Acela care este Dragoste. Prin tot felul de programe sociale de
ajutorare oamenii se lupt[ s[ fac[ p[mântul un loc pu\in mai bun,
ca apoi omul s[ plece spre iad. De obicei, când vrem s[ vestim
Vestea Bun[ a mântuirii, lumea ascult[ pân[ c`nd aude ceea ce
vrea s[ aud[, dar fuge de tine când le spui ce trebuie s[ aud[. Cu
toate acestea dragostea insist[, pentru c[ omul nemântuit are
nevoie de Adev[r =i de Duhul Sfânt care s[-l fac[ în\elept =i
astfel s[ investeasc[ nu în lucruri care se stric[ sau ruginesc, ci în
Împ[r[\ia cerurilor, care nu va trece.
Dragostea noastr[ pentru cei nemântui\i nu trebuie s[ stea doar
în cuvinte, ci =i în fapte. Cu mai mul\i ani în urm[ se vindea în
America, în magazinele de juc[rii, ]n jurul s[rb[torii de Cr[ciun,
un trenule\ care func\iona pe baz[ de abur. Trenul avea un dispozitiv care, atunci când puneai pu\in[ ap[ în el, f[cea aburi
fierbin\i ce erau folosi\i prin declan=area unui mic buton pentru a
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scoate un =uierat sau a pune în mi=care ro\ile acestuia. Putem
vedea o oarecare asem[nare între acel trenule\, care folosea aburul în dou[ feluri, =i credinciosul care odat[ mântuit a primit în
templul trupului s[u puterea Duhului Sfânt. Noi putem l[sa focul
din l[untrul nostru s[ fie folosit c`nt`nd cânt[ri lui Dumnezeu =i
l[ud`ndu-ne cu El în casele de rug[ciune sau putem l[sa acest Foc
Sfânt s[ ne pun[ în mi=care ca, într-un mod practic, s[ mergem la
cei nemântui\i =i s[-i câ=tig[m pentru Hristos. Este folositor ca
trenul s[ poat[ scoate =uier[turi, dar e mult mai util ca acel abur
s[ fie folosit pentru a pune în mi=care ro\ile trenului.
F[c`nd o paralel[ cu via\a credinciosului se poate spune c[
este mult mai aduc[tor de câ=tig lui Dumnezeu faptul c[ ne vom
investi cu tot ce El ne-a dat în a câ=tiga suflete pentru }mp[r[\ia
Sa. Sunt preg[tite în ceruri cununi pentru to\i cei care vor s[ se
investeasc[ =i s[ se cheltuie pentru a face voia lui Dumnezeu, astfel ]nc`t to\i oamenii s[ aud[ vestea Evangheliei, care spune c[
cel p[c[tos poate fi iertat =i mântuit prin meritul Sângelui scump
al Domnului Isus Hristos. Mul\i aleg ast[zi drumul cel larg =i dau
buzna de parc[ le-ar fi fric[ c[ s-ar umple iadul =i nu mai este loc
=i pentru ei, ]ns[ trebuie ca cineva s[ le spun[ despre bun[tatea lui
Dumnezeu care-i îndeamn[ la poc[in\[. +tiind c[ tot ce nu este
ve=nic =i nu duce spre locul numit Cer nu este prea important, trebuie s[ alegem starea de a ne pune în siguran\[ sufletul care este
ve=nic, =i în acela=i timp s[ ]i chem[m pe cât mai mul\i la ad[postul jertfei Domnului Isus.
A avea cuno=tin\[ mult[ înseamn[ a =ti multe, dar a avea
în\elepciune înseamn[ s[ =tii =i s[ faci ceea ce trebuie. Nu multora le lipse=te cuno=tin\a, ]ns[ le lipse=te în\elepciunea de a ac\iona
în mod disciplinar =i în\elept prin a-=i pune sufletul la ad[post.
Succesul sau biruin\a celui care vrea s[ fie mare în Împ[r[\ia
cerurilor este cânt[rit[ de Dumnezeu dup[ m[sura ascult[rii de
care d[ dovad[ =i dup[ aceea de biruin\[ împotriva ofertelor de a
p[c[tui. Fiind mic în ochii t[i =i poate chiar înaintea oamenilor
acestei lumi, po\i s[ devii mare în Împ[r[\ia lui Dumnezeu,
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fiindc[ e=ti calificat spre a face lucrurile pe care Tat[l le socote=te
a fi importante. <…Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca
s[ le fac[ de ru=ine pe cele tari. +i Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, =i lucrurile dispre\uite, ba înc[ lucrurile care nu
sunt, ca s[ nimiceasc[ pe cele ce sunt; pentru ca nimeni s[ nu se
laude înaintea lui Dumnezeu> (1 Corinteni 1:27-29). Aceast[ stare
de a te vedea mic =i dependent de Dumnezeu aduce cu sine un
sim\ de fericire =i împlinire pe care unii îl numesc un sim\ de
total[ mul\umire cu voia Lui.
Un om i-a spus unui mare bog[ta= c[ el este mai bogat, iar
omul ]nst[rit, provocat de cineva pe care îl socotea s[rac, l-a întrebat: <Cum?> La aceast[ ]ntrebare s[racul credincios a r[spuns:
<Eu am cât vreau, pe când tu ai foarte mult =i tot mai vrei>. Eu
fiind mic, nu am îndeajuns[ în\elepciune =i nici îndeajuns[
sfin\enie, dar fiind în Hristos sunt acceptat în Împ[r[\ia cerurilor
fiindc[ El le are toate acestea. <+i voi, prin El, sunte\i în Hristos
Isus. El a fost f[cut de Dumnezeu pentru noi în\elepciune,
neprih[nire, sfin\ire =i r[scump[rare, pentru ca, dup[ cum este
scris: «Cine se laud[, s[ se laude în Domnul»> (1 Corinteni 1:3031). Odat[ trasforma\i în f[pturi noi, prin minunea na=terii din
nou, ne calific[m s[ umbl[m cu Împ[ratul. Uneori cuvintele
Psalmului 23 ne sunt a=a de obi=nuite c[ nu ne gândim la
adâncimea lor c`nd spunem: <Domnul este P[storul meu, nu voi
duce lips[ de nimic>. Chiar dac[ sunt ne]nsemnat, asemenea unui
copila=, am tot ce-mi trebuie pentru c[ El este cu mine.
Nu =tiu cât ai din Dumnezeu, dar =tiu c[ po\i s[ ai cât vrei, iar
începutul acestei rela\ii care continu[ în Împ[r[\ia cerurilor
porne=te prin pasul poc[in\ei. Aceast[ poc[in\[ ]ncepe prin a
recunoa=te c[ datorit[ p[catului e=ti nepotrivit pentru Împ[r[\ia
cerurilor =i admi\ând c[ nu te în\elegi =i nu umbli cu El pentru c[
e=ti p[c[tos, po\i alege s[ treci peste aceast[ pr[pastie
desp[r\itoare prin podul f[cut de har care este Domnul Isus
Hristos. Dac[ ai pu\in din Dumnezeu este pentru c[ pân[ acum ai
vrut pu\in din El, ai c[utat =i ai dorit pu\in din ce are. Metaforic
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vorbind, unii sunt tot în Egipt ca robi ai p[catului, al\ii sunt în
pustie, l[sând seceta =i lipsurile s[-i descurajeze, f[cându-i astfel
oameni neferici\i. Al\ii, de=i sunt înc[ în pustia acestei lumi,
mergând spre Canaanul ceresc, pentru c[ umbl[ cu Dumnezeu,
tr[iesc ca în Canaan, fiindc[ bucuria mântuirii nu le lipse=te =i
Hristos în ei este n[dejdea slavei.
Thomas Edison a f[cut peste 5.000 de experien\e de laborator
cu diferite materiale pentru a face un filament care s[ emane
lumin[ f[r[ s[ se consume în vid, ]ns[ el nu le-a numit nereu=ite,
ci faptul c[ metoda de iluminare folosit[ azi nu lucreaz[. Dac[
cau\i fericirea =i ai încercat s[ o g[se=ti în multe feluri care nu
merg, vreau s[-\i spun c[ este o modalitate care sigur lucreaz[, =i
aceasta este prin a-\i preda via\a Domnului Isus Hristos. Dac[
refuzi oferta de împ[care, nu uita c[ nu-\i este garantat[ o a doua
=ans[. Tâlharul de pe cruce a avut o singur[ ocazie =i a folosit-o
din plin crezând în Domnul Isus =i ]n Împ[r[\ia de dincolo de
mormânt. Numai prin meritul Lui po\i ajunge în Împ[r[\ia Sa =i
numai smerindu-te ca un copila=, ne=tiind c[ e=ti mare, po\i
ajunge mare în Împ[r[\ia cerurilor. A=a de u=or po\i avea ast[zi
Mântuitor =i mântuire, dar într-o zi aceast[ ofert[ va dispare, de
aceea ast[zi, cât înc[ este vremea împ[c[rii =i Dumnezeu, prin
Fiul S[u, î\i întinde o mân[ de pace, poc[ie=te-te. Accept[ oferta
Lui f[cut[ în dragoste =i vei fi ve=nic fericit în Împ[r[\ia cerurilor.
Amin
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6
MÂNIA
<+ti\i bine lucrul acesta, prea iubi\ii mei fra\i! Orice
om s[ fie grabnic la ascultare, încet la vorbire,
z[bavnic la mânie; c[ci mânia omului nu lucreaz[
neprih[nirea lui Dumnezeu. De aceea lep[da\i orice
rev[rsare de r[utate =i primi\i cu blânde\e Cuvântul
s[dit în voi, care v[ poate mântui sufletele.>
Iacov 1:19-21

P

e m[sur[ ce vasul nostru este lipsit de untdelemnul
Duhului Sfânt ajungem s[ ne pierdem r[bdarea =i deplina st[pânire, ca apoi când suntem provoca\i s[ recurgem
la mânie. Mânia este o stare emo\ional[ ce face parte din om.
Scriptura se ocup[ în mod intens de pagubele cauzate de aceasta.
M`nia este p[catul prin care se calc[ în deplin[ =tiin\[, cu voia
liber[, prin gând, cuvinte sau ac\iune, voia lui Dumnezeu. <Un
om mânios stârne=te certuri, =i un înfuriat face multe p[cate>
(Proverbe 29:22). St[ri precum starea de bucurie, de dor, de
team[, de mânie sunt emo\ii prin care ne exprim[m =i reac\ion[m
la ceea ce se întâmpl[ în jurul nostru, dar dac[ nu le control[m
pot s[ d[uneze =i chiar s[ ne fac[ r[u. Este drept c[ atât timp cât
suntem în acest trup nu ne putem desp[r\i de aceste emo\ii
care pornesc uneori chiar din subcon=tientul nostru, ]ns[ prin
na=terea din nou am devenit f[pturi noi în Hristos Isus, prin
puterea care ni s-a dat le putem \ine ]n control spre a le face roabe
ascult[rii de Hristos.
Noi, românii, avem expresii tipice precum: <mi-a s[rit
\and[ra>, <mi-a s[rit siguran\a>, <m-a scos din s[rite>. Putem
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avea o stare de mânie pe moment sau ce este mai grav,
putem alege s[ \inem mânie pe cineva. Am avut cu to\ii ocazia s[
vedem oameni lipsi\i de control, cuprin=i de furie, care î=i
exprim[ o displ[cere instantanee cu privire la ceva din jur, ceva
care, din punctul lor de vedere, este gre=it sau nu a avut loc a=a
cum au vrut ei. <Nebunul îndat[ î=i d[ pe fa\[ mânia, dar în\eleptul ascunde ocara> (Proverbe 12:16). Scriptura spune c[ o astfel
de purtare necontrolat[ duce omul la a face prostii. <Cine este iute
la mânie face prostii, =i omul plin de r[utate se face urât>
(Proverbe 14:17).
Ca =i adul\i am înv[\at s[ fim mai rafina\i dec`t copiii, s[
ascundem =i s[ masc[m aceste mânii interioare, dar când nu d[m
autoritate Duhului de a le extermina aceste mânii sunt tot p[cat =i
pot produce distrugeri în l[untrul nostru. Mânia este gata s[ dea
replici ustur[toare care înr[ut[\esc situa\ia la fel cum un foc mic
aprinde o p[dure mare. Marele fizician Einstein a prezentat formula succesului sub forma unei ecua\ii în care prima egalitate pe
care a numit-o <Succes> a primit nota\ia de A. El a spus c[
aceasta este egal[ cu X+Y+Z, formul[ care se traduce astfel: X
este munca, Y este joaca =i Z este s[-\i \ii gura. Mânia este aceea
care în febra ei formeaz[ =i încurajeaz[ p[reri gre=ite, compromi\ând cur[\ia inimii pe care Scriptura ne înva\[ s[ o p[zim ca
pe un izvor =i din care Mântuitorul ne-a spus c[ pot ie=i tot felul
de lucruri rele.
Manifestarea mâniei se poate asem[na cu un acid care poate
face mult r[u vasului. Ceea ce ni se cere este s[ ne l[s[m de
mânie. <Dar acum l[sa\i-v[ de toate aceste lucruri: de mânie, de
vr[jm[=ie, de r[utate, de clevetire, de vorbele ru=inoase, care v-ar
putea ie=i din gur[> (Coloseni 3:8). Dumnezeu ne cere s[ p[r[sim
starea de mânie, pentru c[ acest lucru ne st[ în putin\[. Suntem
chema\i nu la a fi capricio=i, ci plini de dragoste. <Las[ mânia,
p[r[se=te iu\imea; nu te sup[ra, c[ci sup[rarea duce numai la r[u>
(Psalmul 37:8). Mânia este un p[cat care-=i are r[d[cina în mândrie =i ]n dorin\a dup[ slava de=art[ de a sim\i c[ e=ti cel care are
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dreptate =i care =tie cum trebuie s[ fie lucrurile. A ac\iona
dintr-un sim\ al mâniei înseamn[ a ac\iona dintr-un impuls
momentan, prin gesticula\ii sau violen\[ verbal[ =i uneori chiar
fizic[. Mânia este o form[ de egocentrism în care omul nu suport[
s[ aib[ o nereu=it[ sau s[-=i vad[ dorin\a neîmplinit[. Ea este o
emo\ie puternic[ ce poate produce tulbur[ri ale func\iilor
nervoase =i perturb[ri psihice. Implica\iile st[rii de mânie, despre
care cuvântul citat ne spune c[ nu lucreaz[ neprih[nirea lui
Dumnezeu sunt mari =i nici noi nu cunoa=tem îndeajuns de
bine l[untrul nostru.
Numai Duhul Domnului, în lumina Cuvântului Scripturii care
<p[trunde pân[ acolo c[ desparte sufletul =i duhul, încheieturile =i
m[duva, judec[ sim\urile =i gândurile inimii>, ne cunoa=te pe
deplin =i ne reveleaz[ adev[rul despre noi în=ine cu scopul de a
deveni vase curate de care Dumnezeu s[ se poat[ folosi. +tiind c[
numai El are pe deplin acces la a cunoa=te r[d[cina emo\iilor pe
care le manifest[m, este bine s[ spunem ca David: <Cerceteaz[-m[, Dumnezeule, =i cunoa=te-mi inima! Vezi dac[ sunt pe o
cale rea, =i du-m[ pe calea ve=niciei!> (Psalmul 139:23-24).
Fiecare se manifest[ dup[ felul lui: unul se aprinde repede, altul
se aprinde mai încet, iar al\ii, care se pretind mai civiliza\i, au
înv[\at s[ se interiorizeze =i s[ plesneasc[ apoi cu cuvinte
înmuiate în otrava sarcasmului =i a dispre\ului. Chiar dac[ \ine
pu\in, ca o vijelie de taifun, mânia poate produce mult[ pagub[ =i
distrugeri care dureaz[ s[pt[mâni sau chiar ani ca s[ le rezolvi.
<Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curm[
cearta înainte de a se înte\i> (Proverbe 17:14).
Mânia, care netratat[ duce la ur[, poate îmboln[vi trupul =i
chiar poate scurta via\a. Acela care se mânie u=or =i des este un
om al c[rui eu este \inta preocup[rilor sale zilnice. Pentru mul\i
credincio=i care au început bine, dar au trecut de dragostea dintâi,
mânia prezint[ o mare problem[ =i este o grea încercare. Prin
p[r[sirea dragostei, =i în urma orbirii ochilor spirituali mânia
transform[ inima omului dintr-o locuin\[ a Duhului Sfânt într-o
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cas[ demonic[, anulând lucrarea de martor al Domnului Isus
Hristos. De aceea, s[ nu ne l[s[m controla\i de acest sentiment al
mâniei care d[ dreptate firii vechi. Nimeni nu poate avea gânduri
de mânie ]mpotriva fratelui s[u f[r[ s[-=i strice inima, de aceea
atunci când mânia ne pune în pericol s[n[tatea sufletului trebuie
s[ lu[m m[suri urgente. Postul este una din armele credinciosului
prin care se smere=te înaintea lui Dumnezeu =i este recomandat a
fi folosit în doze cât mai mari de acela care se vede cuprins u=or
de la\ul mâniei. Din experien\[, fiecare credincios =tie c[ atunci
când postim ne îmblânzim ca un miel, pentru c[ firea nu este a=a
de în putere ca atunci când o hr[nim. Postul nu este o metod[ prin
care s[ }l determin[m pe Dumnezeu s[ fac[ ce vrem noi, ci este o
disciplin[ a trupului care ne ajut[ s[-l înfrân[m ca =i cu ni=te
ha\uri, îndreptând aten\ia noastr[ de la noi =i nevoile noastre la
Dumnezeu =i voia Lui de sfin\ire pentru via\a noastr[.
+tiind c[ Dumnezeu are =i numele de Vegheator putem l[sa
toate lucrurile care ne-ar provoca la mânie în grija Lui, pentru c[
se pot rupe u=or leg[turi sacre ce p[reau a fi trainice odat[, dar
care o dat[ rupte se refac foarte greu. Eul nostru se crede mereu
persecutat =i pretinde c[ i se d[ mai pu\in[ aten\ie decât i s-ar
cuveni, de aceea trupul trebuie \inut la rang de slug[ cu drepturi
limitate, iar duhul trebuie s[ fie la rang de voievod. <Cine este iute
la mânie face prostii, =i omul plin de r[utate se face urât>
(Proverbe 14:17). Când Dina, fata lui Iacov =i a Leei a fost necinstit[ de Sihem, fiul domnitorului \[rii, fra\ii ei, cuprin=i de mânie,
au f[cut un plan de r[zbunare =i folosindu-se de =iretlicuri,
în care au implicat Legea lui Dumnezeu cu privire la t[ierea
împrejur, au ajuns s[-i omoare pe to\i b[rba\ii cet[\ii, b[rba\i care
se credeau în lini=te =i siguran\[. Apoi Iacov a spus: <…Voi m-a\i
nenorocit, f[cându-m[ urât locuitorilor \[rii, Canani\ilor =i
Feresi\ilor…> (Genesa 34:30).
Mânia lui Simeon =i a lui Levi i-a determinat s[ fac[ prostii a=a
cum spune versetul citat precedent. Mânia i-a dus la ucidere, cu
toate c[ Hamor a luat-o de nevast[ pe Dina pentru fiul lui. Din
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cauza acestei mânii au ac\ionat cu o total[ lips[ de mil[, iar
Simeon =i Levi =i-au pierdut dreptul de mo=tenitori, dreptul de a
fi în linia Mesianic[. Aceasta s-a ]nt`mplat dup[ mul\i ani de la
acest eveniment, când, la desp[r\ire, tat[l lor le-a dat binecuvântarea. Din exemplul acestor doi care s-au l[sat birui\i de mânie
reiese c[ avem mult de pierdut dac[ ]ng[duim ca mânia s[ ne controleze. <Un om iute la mânie stârne=te certuri, dar cine este încet
la mânie potole=te neîn\elegerile> (Proverbe 15:18). Ca oameni
am vrea s[ admitem mânii mai mici, controlate, dar dreptul de a
se mânia este al lui Dumnezeu, =i pentru c[ El este Creatorul are
dreptul s[-=i spun[ preten\iile ce le are de la crea\ia mâinii Sale
peste care +i-a rev[rsat îndurarea.
<Mânia lui Dumnezeu se descoper[ din cer împotriva oric[rei
necinstiri a lui Dumnezeu…> (Romani 1:18). Mânia Lui este o
mânie neprih[nit[ care pân[ la urm[ se va dezl[n\ui împotriva
oric[rei nelegiuiri. <+i ziceau mun\ilor =i stâncilor: «C[de\i peste
noi, =i ascunde\i-ne de Fa\a Celui ce =ade pe scaunul de domnie
=i de mânia Mielului; c[ci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, =i
cine poate sta în picioare?»> (Apocalipsa 6:16, 17). Dumnezeu
=tie ce este în om =i pentru a =ti =i noi =i a ne cunoa=te mai bine
ne-a dat Duhul Sfânt care ne poate face în\elep\i. <Când va veni
M`ng`ietorul, Duhul adev[rului, are s[ v[ c[l[uzeasc[ în tot
adev[rul; c[ci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit,
=i v[ va descoperi lucrurile viitoare> (Ioan 16:13). Aceast[
c[l[uzire va fi cu noi at`t timp c`t noi Îi cerem ajutorul =i vrem s[
ascult[m de El. Majoritatea am avut ocazia s[ privim în trecut, la
felul cum am procedat într-o anumit[ situa\ie, ca apoi s[ spunem
c[ era mult mai bine dac[ nu deschideam gura, dac[ nu ac\ionam
împin=i de mânie. Scriptura ne înva\[ s[ ne purt[m în a=a fel ]nc`t
s[ nu înt[rât[m nici m[car pe copii la mânie.
Mânia este un de=eu toxic al firii omului vechi =i când
cineva a reu=it s[ ne fac[ s[ izbucnim în mânie, înseamn[ c[
ne-a biruit =i nu am ]nvins ispita. Urm[torul efect al mâniei este
c[ va încerca s[ ne opreasc[ de la rug[ciune, pentru c[ =tim c[
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nu are rost s[ ne rug[m plini de nervi. Un mânios nu are nici
timp =i nici chef de Dumnezeu, ba face mai mult r[u dec`t bine în
jurul s[u. Rug[ciunea Tat[l nostru include una din condi\iile
de a fi asculta\i: <=i ne iart[ nou[ gre=elile noastre precum
iert[m =i noi gre=i\ilor no=tri>. Pe cei pe care avem mânii
trebuie s[-i iert[m. Mânia r[bufne=te ca un puhoi de ape tulburi
ie=ite din matc[ produc`nd distrugere =i moarte. Mânia stinge
lumina ra\iunii ca pe o flac[r[ c[reia îi tai oxigenul. A=a s-a
întâmplat cu cei din sinagoga unde predica Domnul Isus. <To\i cei
din sinagog[, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.
+i s-au sculat, L-au scos afar[ din cetate, =i L-au dus pân[ la
sprânceana muntelui, pe care era zidit[ cetatea lor, ca s[-l arunce
jos în pr[pastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, =i a plecat de
acolo> (Luca 4:28-30). Avem aici un exemplu în care oamenii
cuprin=i de o mânie prosteasc[ s-au l[sat du=i de ea pân[ la
gândul de ucidere =i crim[.
Domnul Isus nu i-a nimicit =tiind de ce fel de duh sunt
c[l[uzi\i, =i mai târziu, când fiii tunetului, aprin=i de mânie ar fi
fost gata s[ cear[ foc din cer peste cei care nu i-a primit în satul
lor, Domnul i-a dojenit. Ca o nebunie de moment, mânia
ac\ioneaz[ într-o rev[rsare de r[utate, =i uneori este ca o piatr[ pe
care un om o arunc[ într-un cuib de viespi. Fiecare la rândul nostru va trebui s[ alegem între sfin\enie =i mânie, pentru c[ ele nu
lucreaz[ împreun[. Mânia este o patim[ fireasc[ care trebuie s[ se
atrofieze în noi. Shakespeare spunea: <S[geata nu mai apar\ine
arca=ului de îndat[ ce a fost slobozit[ din coarda arcului, iar
cuvântul nu mai apar\ine vorbitorului din clipa când a fost rostit>.
Izbucnirile mâniei a fost cauza pr[bu=irii multor c[snicii, de
asemenea rela\iile dintre copii =i p[rin\i sau dintre frate =i frate
s-au rupt pentru totdeauna. S[ încuraj[m în noi obiceiuri bune ca
acela de a pune o stavil[ gurii =i de a nu vorbi cuprin=i de mânie,
evitând rezolvarea conflictului la nervi, a=a cum se spune c[ este
bine s[ la=i o pat[ de noroi s[ se usuce =i apoi s[ o cure\i, altfel
pata se face =i mai mare.
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Un obicei vechi, care poate fi de folos =i ast[zi pentru unii care
au tendin\a s[ se aprind[ u=or la mânie, este acela de a lua ap[ în
gur[ =i a nu vorbi pân[ nu trece valul mâniei. De asemenea, poate
fi de mare folos numele <Isus>- un cuvânt =i nume dulce, care
atunci când este pronun\at av`nd gândul spre Golgota ne ajut[ s[
vedem prin credin\[ împotrivirea de care a suferit Domnul nostru
din partea oamenilor. Dumnezeu nu ne propune doar, ci ne cere s[
ne l[s[m de iu\ime =i mânie, \inându-ne vasul în st[pânire, ca s[
tr[im a=a cum El a inten\ionat pentru noi, adic[ în pace. <C[ci a=a
vorbe=te Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: «…În lini=te =i
odihn[ va fi mântuirea voastr[, în senin[tate =i încredere va fi
t[ria voastr[…»> (Isaia 30:15). Un duh smerit =i lini=tit caut[
repaus de învolbur[rile lumii la picioarele Domnului de unde-i
vine ajutorul =i t[ria de a merge mai departe. <Da, suflete,
încrede-te în Dumnezeu, c[ci de la El îmi vine n[dejdea>
(Psalmul 62:5).
Începe ziua cu Domnul în rug[ciune, ca s[ po\i umbla cu El =i
s[ închei ziua în pace =i nu h[r\uit de urm[rile mâniei. <Vreau dar
ca b[rba\ii s[ se roage în orice loc, =i s[ ridice spre cer mâini
curate, f[r[ mânie =i f[r[ îndoieli> (1 Timotei 2:8). Nu putem
vorbi de iubirea sufletelor =i nici nu putem mijloci pentru ei cât
timp suntem plini de mânie, pentru c[ mânia întunec[ izvorul
gândirii =i-l face asemenea unui izvor de ap[ tulbure din care nu
poate s[ bea nimeni. <Bine este s[ a=tep\i în t[cere ajutorul
Domnului> (Plângeri 3:26). Nu \ine în[untru mânia =i
nemul\umirile ce le ai, ci spune-i-le Domnului, cerând pacea =i
lumina Sa, =i El î\i va îndrepta ochii spre o cunun[ pe care a
preg[tit-o pentru capul t[u dac[ alegi s[ biruie=ti. Dac[ e=ti un
suflet care te mânii, în primul rând trebuie s[ m[rturise=ti acest
lucru ca pe un p[cat înaintea Domnului, pentru c[ nu este doar o
sl[biciune, ci un p[cat ce te poate pr[bu=i suflete=te.
În vâltoarea preocup[rilor zilnice, în fa\a atacurilor
vr[jma=ului, Domnul î\i poate da pace =i î\i poate p[zi inima. <+i
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v[ va p[zi ini69
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mile =i gândurile în Hristos Isus> (Filipeni 4:7). Ajutorul nu vine
de la calmante =i medicamente contra depresiei, nici din medita\ii
=i exerci\ii de relaxare care uneori produc amelior[ri temporare,
ci ajutorul vine de la Dumnezeu, care cu o pricepere ce întrece
orice pricepere omeneasc[ ne chez[=uie=te pacea. Rezolvarea
problemei mâniei de la r[d[cin[ se face prin aceea c[ sufletul
biruit de mânie trebuie s[ se întoarc[ la Dumnezeu cu poc[in\[
sincer[, dându-I Lui controlul la toate, nu numai ]n anumite
lucruri din via\a sa. Când vii la El pe genunchi, încredin\eaz[-I
lucrurile care nelini=tesc sufletul t[u, asupra c[rora probabil c[
nici a=a nu ai control, cerând ca antidotul dragostei s[ înlocuiasc[
sim\ul de mânie.
<Dragostea este îndelung r[bd[toare, este plin[ de bun[tate:
dragostea nu pizmuie=te, dragostea nu se laud[, nu se umfl[ de
mândrie, nu se poart[ necuviincios, nu caut[ folosul s[u, nu se
mânie, nu se gânde=te la r[u, nu se bucur[ de nelegiuire, ci se
bucur[ de adev[r, acoper[ totul, crede totul, n[d[jduie=te totul,
sufere totul> (1 Corinteni 13:4-7). Credinciosul care îmbr[\i=eaz[
o astfel de dragoste vede o oportunitate de a-L reprezenta bine pe
St[pân, atunci când este provocat la mânie, =i vede un câ=tig în a
nu se da b[tut în fa\a sim\[m`ntului de mânie care-l provoac[
când este nedrept[\it. <În\elepciunea face pe om r[bd[tor, =i este
o cinste pentru el s[ uite gre=elile> (Proverbe 19:11). Rug[ciunea
la picioarele crucii Domnului Isus poate curma fiorii mâniei =i
cerându-I pacea care întrece orice pricepere omeneasc[ po\i
deveni un trofeu pentru cer; ]ns[ dac[ ne enerv[m imediat din
lucruri de nimic, recurgând la mânie, înseamn[ c[ suntem tot
fire=ti =i în cel mai fericit caz prunci în credin\[. Trebuie s[
urm[m pilda copiilor, ]ns[ doar sub aspectul iert[rii, deoarece ei
iart[ imediat; chiar dac[ se ceart[ =i nu se ]n\eleg ]n ziua
urm[toare se joac[ iar[=i ]mpreun[ =i aceasta pentru c[ sunt buni
iert[tori =i nu \in mânie. Dac[ doar în[bu=im mânia f[r[ a merge
cu ea înaintea Domnului ne vom îmboln[vi de ulcer, tensiune,
stres sau chiar de boli nervoase.
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Unii se las[ m[cina\i de aceast[ mânie =i din fric[, ca =i în
cazul ]n care au un =ef nedrept pe care vor s[ se r[zbune, c[ut`nd
ocazii, momente ]n care s[ se revan=eze, momente prielnice pentru desc[rcarea m`niei. Mânia este o povar[ pe care cel credincios
nu trebuie s[ o duc[, ci trebuie s[ o dea Domnului.
<Încredin\eaz[-\i soarta în mâna Domnului, încrede-te în El =i El
va lucra> (Psalmul 37:5). Dac[ Cain ar fi fost un om calm, poate
c[ lumea era altfel ast[zi, dar nu a fost a=a. <Vai de ei! C[ci au
urmat pe calea lui Cain!…> (Iuda 1:11). Fiecare om are oportunitatea de a alege calea lui Cain, adic[ calea mâniei, sau de a alege
calea Domnului Isus, care S-a supus dreptului Judec[tor. <Când
era batjocorit, nu r[spundea cu batjocuri; =i, când era chinuit, nu
amenin\a, ci Se supunea dreptului Judec[tor> (1 Petru 2:23).
În cazul lui Cain avem o dovad[ clar[ cum mânia duce numai
la r[u, =i Dumnezeu care a v[zut mânia ce-l pândea pe Cain l-a
prevenit s[ o st[pâneasc[, dar acesta nu a ascultat. <…Domnul a
privit cu pl[cere spre Abel =i spre jertfa lui; dar spre Cain =i spre
jertfa lui, n-a privit cu pl[cere. Cain s-a mâniat foarte tare, =i i
s-a posomorât fa\a. +i Domnul a zis lui Cain: «Pentru ce te-ai
mâniat, =i pentru ce \i s-a posomorât fa\a? Nu-i a=a? Dac[ faci
bine, vei fi bine primit; dar dac[ faci r[u, p[catul pânde=te la u=[;
dorin\a lui se \ine dup[ tine, dar tu s[-l st[p`ne=ti»> (Genesa 4:47). Cain =i-ar fi putut st[pâni mânia cu virtu\i ca: blânde\ea,
smerenia, dragostea, dar nu a vrut, ci plin de mânie =i invidie a
comis o crim[ premeditat[, omorându-=i fratele. <C[ci vestirea,
pe care a\i auzit-o de la început, este aceasta: s[ ne iubim unii pe
al\ii; nu cum a fost Cain, care era de la cel r[u, =i a ucis pe fratele
s[u. +i pentru ce l-a ucis? Pentru c[ faptele lui erau rele, iar ale
fratelui s[u erau neprih[nite> (1 Ioan 3:11-12).
Dac[ g[se=ti mânie în inima ta, dup[ ce ai m[rturisit acest
lucru Domnului, cuget[, analizeaz[ s[ vezi care e lucrul ce te face
mânios, apoi, dându-I Lui povara ta, hot[r[=te-te ca în viitor s[ te
controlezi. Cine biruie=te momentul mâniei, r[mânând calm,
previne o mare suferin\[. Ca suflete mântuite, care am primit
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iertarea, ori de câte ori ne mâniem trebuie s[ admitem c[ sursa
mâniei suntem noi, atunci când ceva nu este cum vrem noi. Suntem în\elep\i dac[ atunci când credem c[ suntem provoca\i la a ne
mânia alegem s[ iert[m =i s[ ne retragem din situa\ia care
inflameaz[ mânia noastr[, privind la Domnul Isus care a fost
scuipat, dar care a cerut Tat[lui s[-i ierte pe cei ce-L omorau.
<Isus zicea: «Tat[, iart[-i, c[ci nu =tiu ce fac!…»> (Luca 23:34).
O m[sur[ preventiv[ este s[ strângem cât mai mult din Cuvântul
Scripturii, cu care ne putem ap[ra urmând pilda Domnului Isus,
pentru c[ ea nu este pentru decorul casei, ci pentru decorul
l[untric al sufletului nostru. Unii zic: <Nu pot!> Po\i, dac[ vrei.
Când sun[ telefonul r[spunzi dac[ vrei =i nu r[spunzi dac[ nu
vrei. Tot a=a ne sun[ =i provocarea mâniei, provocare pe care o
putem accepta sau respinge de parc[ nu am auzit-o. Avem control
asupra gândurile pe care le între\inem în mintea noastr[, de aceea
putem controla mânia.
<Un r[spuns blând potole=te mânia, dar o vorb[ aspr[ a\â\[
m`nia> (Proverbe 15:1). În acest verset Cuvântul Domnului ne
înva\[ c[ folosind un ton potrivit, controlat, putem avea un efect
bun =i lini=titor asupra celui care este mânios. <Orice am[r[ciune,
orice iu\ime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire =i orice fel
de r[utate s[ piar[ din mijlocul vostru. Dimpotriv[, fi\i buni unii
cu al\ii, milo=i, =i ierta\i-v[ unul pe altul, cum v-a iertat =i
Dumnezeu pe voi în Hristos> (Efeseni 4:31-32). Trebuie s[ condamn[m în noi r[bufnirile de mânie =i s[ ne c[ut[m prieteni care
nu sunt iu\i la mânie, ci sunt o surs[ de mângâiere, în\elepciune =i
sf[tuire duhovniceasc[. To\i vom fi provoca\i la a ne mânia pentru c[ suntem oameni, dar dup[ m[sura puterii spirituale o vom
birui sau ne va birui.
<«Mânia\i-v[ =i nu p[c[tui\i.» S[ n-apun[ soarele peste mânia
voastr[, =i s[ nu da\i prilej diavolului> (Efeseni 4:26-27). Dac[
la=i soarele s[ apun[ peste mânia ta înseamn[ c[ tr[ie=ti cu ea, =i
un proverb latin spune c[ cine merge la culcare înfuriat are ca
tovar[= de pat pe diavolul. L[sând mânia s[ dea tonul ac\iunilor
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tale ]i dai voie s[-\i distrug[ s[n[tatea, familia, m[rturia credin\ei
tale =i s[n[tatea sufletului t[u. Multe dintre mâniile care duc la
certuri provin din cauza faptului c[ oamenii interpreteaz[ gre=it
vorbele sau gesturile altora, care nu =tiu s[ se exprime corect.
Când te la=i cuprins de mânie nu po\i discerne clar ce este bun de
ceea ce este r[u, pierzi p[rt[=ia cu cerul =i destrami unitatea cu
semenii. Acela care se mânie pe fratele s[u are de suferit urm[ri
grave, de aceea mânia trebuie potolit[, c[ci orbe=te ochii sufletului. <Dar Eu v[ spun c[ ori =i cine se mânie pe fratele s[u, va
c[dea sub pedeapsa judec[\ii; =i oricine va zice fratelui s[u: «Prostule!» va c[dea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: «Nebunule», va c[dea sub pedeapsa focului gheenei> (Matei 5:22).
Conform celor rostite de Domnul Isus, oricine \ine mânie pe
fratele s[u se descalific[ de la a putea aduce un dar la altarul
Domnului. Mocnind, inima poate t[inui mânie în ea, dar
Dumnezeu cunoa=te acest lucru =i nu prime=te de la un astfel de
suflet darul sau închinarea. Unii se mânie în[untrul lor, iar al\ii
las[ s[ dea în afar[ ridicând tonul ca apoi mânia s[ înarmeze gura
=i din ea s[ ias[ cuvinte care întin[ =i produc r[ni ce dor mai r[u
ca o p[lmuire. Al\ii când sunt mânio=i \ip[ sau plâng de ciud[, sau
uneori tonul de ostilitate cre=te pân[ acolo c[ mânia înarmeaz[
mâinile sau chiar picioarele. Atunci diavolul, c[ruia i s-a dat
prilej, st[ satisf[cut c[ omul a mu=cat momeala lui compromi\ând
înc[ un suflet. De aceea, starea de mânie este recunoscut[ ca un
mare cusur spiritual. <Las[ mânia, p[r[se=te iu\imea; nu te sup[ra,
c[ci sup[rarea duce numai la r[u> (Psalmul 37:8).
Având control asupra gândurilor pe care le încuraj[m sau le
descuraj[m în noi =i baz`ndu-ne pe promisiunile Scripturii ne
putem împotrivi celui r[u pentru ca el s[ fug[ de la noi =i astfel s[
nu pierdem leg[tura cu susurul cel bl`nd, aduc[tor de pace.
<…Nu te mânia pe cel ce izbute=te în umbletele lui, pe omul, care
î=i vede împlinirea planurilor lui rele> (Psalmul 37:7). Ori de câte
ori suntem provoca\i la mânie s[ ne aducem aminte c[ suntem
ucenicii Domnului Isus =i c[ }l reprezent[m pe p[mânt. <Ci, în
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toate privin\ele, ar[t[m c[ suntem ni=te vrednici slujitori ai lui
Dumnezeu, prin mult[ r[bdare…> (2 Corinteni 6:4). <În toate
privin\ele> include =i provocarea de a ne mânia, provocare f[cut[
de c[tre lume, de c[tre potrivnicul sufletului nostru sau chiar de
c[tre eul nostru. Bethoveen spunea: <M[ simt fericit ori de câte
ori reu=esc s[ m[ ridic deasupra unui obstacol.> Mânia este un
astfel de obstacol pe care dac[-l vom dep[=i vom putea fi un suflet
ce st[ la dispozi\ia lui Dumnezeu ca o unealt[ de care El s[ se
poat[ folosi. Nu te mânia pe nedrept[\i, pentru c[ nimeni nu scap[
cu nimic pân[ la urm[, ci încredin\eaz[-le toate Lui, Celui care a
spus c[ este cu noi în toate zilele.
Se spune despre Iuliu Cezar c[ atunci când era provocat ca s[
nu izbucneasc[ într-o mânie necontrolat[, fiind con=tient de puterea distrug[toare a r[spunsului dat la mânie, avea obiceiul s[
repete întreg alfabetul roman înainte de a vorbi. Când sim\i c[
firea este gata s[ fiarb[ o mânie în l[untrul t[u, nu uita c[ e=ti
dator s[ fii bl`nd, =i atunci, biruind, vei sc[pa de nevoia de a te
c[i =i de p[rerea de r[u c[ ai adus ru=ine St[pânului. Dumnezeu
nu a oprit-o pe Eva în gr[din[ s[ nu p[c[tuiasc[ =i nu ne va opri
nici pe noi dac[ vrem s[ ne mâniem, dar spre binele nostru ve=nic
El ne spune s[ p[r[sim mânia, fiind grabnici la ascultare. Unui
sfânt i se pare un mare p[cat dac[ s-a mâniat, pentru c[ Duhul din
duhul lui este întristat, pe când un om firesc nici nu d[ importan\[
efectului unei mânii ce se revars[ din vasul lui. Singura mânie pe
care o toler[m este aceea împotriva p[catului =i aceasta trebuie s[
ne împing[ mai mult la rug[ciune.
Domnul Isus S-a mâniat pe oamenii din sinagog[ care nu au
vrut ca Domnul s[-l vindece pe cel cu mâna uscat[. S-a mâniat pe
cei din templu care au f[cut acolo o cas[ de comer\. Luther
spunea c[ atunci când e mânios pe p[cat se roag[ =i predic[ mai
bine, =i dac[ omorârea copiilor în pântecele mamei lor, prin avort,
nu ne mânie ]nseamn[ c[ e ceva problem[ cu noi. Ne mâniem
pe p[cat, dar nu pe p[c[tos, care dac[ nu se poc[ie=te î=i
strânge o comoar[ de mânie la Dumnezeu. <Dar, cu împietrirea
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inimii tale, care nu vrea s[ se poc[iasc[, î\i aduni o comoar[
de mânie pentru ziua mâniei =i a ar[t[rii dreptei judec[\i a lui
Dumnezeu, care va r[spl[ti fiec[ruia dup[ faptele lui> (Romani
2:5-6). Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru via\[
ve=nic[. De aceea s[ lep[d[m mânia =i ferindu-ne de tot ce ni se
pare r[u s[ ne lipim tare de Bine, pentru ca la sfâr=it de alergare
s[ primim cununa de biruitor.
Amin
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7
NUMAI PRIN D OMNUL ISUS
<}n nimeni altul nu este m`ntuire: c[ci nu este sub cer
nici un alt Nume dat oamenilor, ]n care trebuie s[ fim
m`ntui\i.> Faptele Apostolilor 4:12

O

mul este o fiin\[ finit[, care prin p[catul neascult[rii a
adus o ofens[ grav[ unui Dumnezeu infinit. Scriptura,
chiar dac[ nume=te uneori planurile lui Dumnezeu
<taine>, ]n modul cel u=or de ]n\eles, arat[ omului sincer =i doritor de m`ntuire modul ]n care poate fi m`ntuit. Chiar de la ]nceput
este potrivit s[ spunem c[ dac[ omul vrea m`ntuirea o va avea,
]ns[ numai ]n condi\iile dictate de Dumnezeu =i pe baza decretului de ]mp[care dintre om =i Creator, =i anume, omul nu poate fi
m`ntuit dec`t prin Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. <}n nimeni
altul nu este m`ntuire: c[ci nu este sub cer nici un alt Nume dat
oamenilor, ]n care trebuie s[ fim m`ntui\i> (Fapte 4:12). Modul ]n
care omul ]ncearc[ s[ intre ]n posesia m`ntuirii ]l face s[ comit[
cele mai grave erori =i nici o eroare nu este mai costisitoare ca
aceea care-l face pe om s[ se g[seasc[ pus la st`nga ]ntr-o zi, ]n
r`ndul celor nedrep\i, ]n loc s[ fie pus la dreapta ]mpreun[ cu
aceia care sunt socoti\i neprih[ni\i de Dumnezeu.
Dac[ e=ti un suflet pentru care calea poc[in\ei este ceva mai
nou =i datorit[ unor prejudec[\i din subcon=tient sau din cauza
ipocriziei unor oameni sun[ oarecum dubios, ]nainte de a refuza
s[ ai de-a face cu acei oameni care, dup[ porunca Domnului Isus,
s-au poc[it =i se numesc poc[i\i, a=a dup[ cum nu vrei ca felul t[u
de a crede s[ fie ]n\eles gre=it, asigur[-te c[ ]n\elegi calea de a fi
m`ntuit prin Domnul Isus Hristos, pentru c[ nu este trasat[ de
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oameni care au ales s[ se eticheteze cu diferite nume de denomina\iuni, ci este o cale trasat[ ]n Scriptur[ chiar de Dumnezeu, care
a insuflat-o.
A=a cum ]n via\a de toate zilele avem oferte morale sau economice ce pot duce spre faliment, iar la maturitate ]nv[\[m s[ le
recunoa=tem =i le refuz[m, privind la lucrurile referitoare la suflet
este important s[ recunoa=tem =i s[ refuz[m a asculta de glasul
unei alte evanghelii afar[ de aceea care duce la Cel ce a spus c[
este: <Calea, Adev[rul =i Via\a>. O alt[ evanghelie, lucru despre
care apostolul Pavel ne-a prevenit, poate fi o ]nv[\[tur[ prin care
s[ crezi c[ po\i ajunge unde este Dumnezeu pe o alt[ cale dec`t
prin Domnul Isus, urm`nd o alt[ cale dec`t cea specificat[ ]n
Sf`nta Scriptur[ sau schimb`nd =i interpret`nd Scriptura ]nc`t s[
se potriveasc[ unor interese sau obiceiuri omene=ti. Am v[zut c[
pentru unii credin\a este cel mai simplu lucru, apuc`ndu-se de ea
cu u=urin\[, iar pentru al\ii se dovede=te a fi cel mai greu lucru cu
care s-au confruntat vreodat[. +tiind c[ f[r[ de credin\[ nu putem
fi pl[cu\i lui Dumnezeu, credin\a noastr[, sus\inut[ p`n[ la un
punct de ra\iune, trebuie s[ priveasc[ la Domnul Isus, ca apoi prin
El s[-L cunoasc[ pe Dumnezeu Tat[l.
Ra\iunea are la ]ndem`n[ dovezi istorice de net[g[duit a faptului c[ Domnul Isus a umblat pe p[m`nt =i a fost omor`t ]n afara
cet[\ii Ierusalim, dup[ porunca dreg[toriei =i autoritatea lui Pilat
din Pont, acum aproape dou[ mii de ani. Ra\iunea are dovada
Scripturii ]n care g[sim m[rturisirea ucenicilor Domnului care, o
dat[ ce au fost umplu\i cu puterea Duhului Sf`nt, au m[rturisit =i
scris cu curaj ceea ce au v[zut cu ochii lor =i au pip[it cu m`inile
lor. Ei au scris via\a Domnului Isus de la ]ntrupare =i na=terea-I
miraculoas[ p`n[ la moarte, ]nviere =i ]n[l\are la cer, pentru ca noi
s[ credem ]n Fiul lui Dumnezeu =i crez`nd ]n El s[ avem via\a
ve=nic[. Oamenii nu mint pentru a ajunge s[ fie pu=i ]n ]nchisoare
sau s[ fie omor`\i =i acest lucru este ]nc[ o dovad[ c[ m[rturisirea
lor despre Fiul lui Dumnezeu este adev[rat[. Scriptura ne face de
cunoscut lucruri precise despre minunea ]nvierii Domnului Isus
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din mor\i, nara\iune care blocheaz[ =i chinuie mintea scepticilor
cu ]ntreb[ri ca =i: <Cine a dat piatra la o parte?> Cu toate c[
Domnul Isus nu a scris c[r\i =i singura dat[ c`nd g[sim c[ a scris
a fost atunci c`nd a scris cu degetul pe p[m`nt =i le-a spus fariseilor c[ cel f[r[ de p[cat s[ arunce primul cu piatra ]ntr-o vinovat[, El a ales ca ]n Sf`nta Scriptur[ s[ afl[m adev[rul despre voia
Lui, despre c[derea =i restaurarea omului, folosindu-se =i
inspir`nd 40 de oameni de-a lungul a 1500 de ani.
Peste 500 de milioane de Biblii se v`nd ]n fiecare an,
f[c`nd-o cea mai tip[rit[ carte din lume, fiind tradus[ ]n peste
1800 de limbi =i dialecte. Biblia ni-L face cunoscut pe Creator, ne
spune cine suntem noi =i ce putem fi prin Domnul Isus Hristos.
Ra\iunea se poate ]nfrupta din adev[rul Scripturii, pentru ca apoi
s[ vad[ dovada puterii Domnului Isus de a schimba vie\i =i de a
da libertate de sub vina p[catului, prin c`rmuirea Duhului Sf`nt.
Dumnezeu a g[sit c[ este bine ca nu ]ngerii, ci oamenii care au
avut parte de iertarea Lui s[ vesteasc[ Cuv`ntul Evangheliei =i, ]n
Lumina de Sus, s[ hr[neasc[ credin\a omului fl[m`nd dup[ a fi
liber de p[cat. Aceia care sunt chema\i la aceast[ slujb[ arat[ c[
la fel ca Adam care =i-a acoperit trupul cu frunze, dar nu a fost
suficient ca s[-=i acopere p[catul, omul nu are nici o cale de a
sc[pa de vin[ singur, dec`t prin Mielul care a fost dat de
Dumnezeu ca jertf[ o dat[ pentru totdeauna, pentru ca cine va
crede ]n moartea-I ]nlocuitoare s[ aib[ via\[ ve=nic[. Ai tu via\a
ve=nic[ prin Domnul Isus?
<Oricine crede ]n El, nu este judecat; dar cine nu crede, a =i fost
judecat, pentru c[ n-a crezut ]n Numele singurului Fiu al lui
Dumnezeu> (Ioan 3:18). |i-ai hr[nit mintea cu Adev[rul, citind
sincer Cuv`ntul Scripturii, pentru a =ti c[ numai prin Domnul Isus
po\i fi m`ntuit? Atunci ochii credin\ei vor privi la Domnul Isus ca
fiind Dumnezeu Fiul =i m`inile goale de merite personale se vor
ridica spre El ca s[ primeasc[ ce se poate primi numai prin
Domnul Isus, adic[ darul m`nturii. Unii spun c[ nu =tiu dac[ sunt
ale=i, dar aceasta ]nseamn[ ]n mare m[sur[ a veni la Tat[l, pe c`nd
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planul de m`ntuire este ca atra=i de Tat[l s[ venim la Domnul Isus
=i prin El s[ ne ]mp[c[m cu Tat[l. Dac[ cineva se crede destul de
bun, ]n a=a fel c[ ar putea fi acceptat de Tat[l f[r[ a fi socotit
neprih[nit prin jertfa Domnului Isus =i f[r[ s[ aib[ parte de
na=terea din nou, este pentru c[ nu =tie c`t de Sf`nt este
Dumnezeu =i nu vede c`t de p[c[tos =i vinovat este el ca om.
}ntreaga Trinitate particip[ la m`ntuirea omului, dar dup[ planul
numit Har poarta este numai prin meritul Domnului Isus Hristos.
Dumnezeu Tat[l este drept =i trebuie s[ pedepseasc[ p[catul, dar
El este =i Mil[ =i iart[ pe acela care vine la El ca p[c[tos, dar
numai prin Domnul Isus.
}n Domnul Isus nu s-a g[sit vin[, dar El a acceptat s[ I se
impute vina tuturor p[c[to=ilor, =i ]n trupul Lui pe cruce p[catul a
fost judecat =i pedepsit grozav, de aceea cine crede ]n El nu mai
este judecat. <Oricine crede ]n El, nu este judecat; dar cine nu
crede, a =i fost judecat, pentru c[ n-a crezut ]n Numele singurului
Fiu al lui Dumnezeu> (Ioan 3:18). Acela care este sincer, prin
auzirea acestei ve=ti bune de gra\iere de vin[ =i din nevoia de a se
adresa g`ndului ve=niciei care-l macin[ pe orice om, ]=i pred[
via\a Domnului ca un capturat, dar nu de r[zboi, ci de dragostea
lui Dumnezeu. De ce unii fac acest pas, iar al\ii nu? Unii atunci
c`nd Duhul Sf`nt le treze=te mintea s[n[toas[, c`nd ochii inimii
li se deschid pe moment spre a vedea realitatea din perspectiva lui
Dumnezeu apuc[ =ansa, d[ n[vala =i primesc cu credin\[
m`ntuirea la care au fost chema\i, pe c`nd al\ii refuz[ sau am`n[
s[ ac\ioneze, r[m`n`nd cu sim\ul de suflet gol, vinovat =i
ne]mplinit. Aceast[ stare de a refuza sau a am`na ]ntoarcerea la
Dumnezeu dispre\uie=te lucrarea Duhului Sf`nt care-i deschide
p[c[tosului ochii spre a-i da un moment de luciditate.
C`nd ai c[zut ]ntr-o groap[ =i vrei s[ ie=i afar[ trebuie ca mai
]nt`i s[ ]ncetezi s[ sapi o mai mare ad`ncime a gropii, la fel =i
acela care vrea darul m`ntuirii trebuie s[ ]nceteze =i s[ p[r[seasc[
p[c[tul pentru a se putea prinde de funia Evangheliei spre a ie=i
afar[. Unii cred c[ a-\i preda via\a Domnului ]nseamn[ a intra
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]ntr-o c[ma=[ de for\[ spiritual[ =i aceasta poate fi o descriere
potrivit[ unei religii reci a ceremoniilor =i tradi\iilor, dar c`nd
sufletul sincer se pred[ Domnului Isus =i prin poc[in\[ este transformat ]ntr-o f[ptur[ nou[, care are o inim[ nou[, simte cea mai
mare fericire din via\a lui =i ]ncepe o umblare cu Acela care ]i este
Prieten, }nv[\[tor =i Iubit al inimii lui. }n acele momente, faptul
c[ ai sc[pat de iad nu mai c`nt[re=te a=a de greu ca fericirea de a
sim\i bucuria m`nturii =i dragostea dint`i turnat[ ]n inim[ prin
Duhul Sf`nt.
Un sclav se teme de biciul st[p`nului, dar un fiu se teme de a
face r[u ca s[ nu-=i ]ntristeze p[rintele pe care ]l iube=te, la fel cel
care prime=te darul m`ntuirii se fere=te de orice i se pare r[u ca s[
nu-L ]ntristeze pe Acela care l-a iubit nespus de mult, ]nc`t =i-a
dat via\a pentru el. }n acest fel se men\ine o stare de adorare =i
prosl[vire ]n[untru templului nostru, iar noi nu doar suntem
chema\i s[-L prosl[vim, ci ne-am n[scut pentru aceasta. Mul\i
primesc sfaturi bune, dar numai cei ]n\elep\i profit[ de ele, =i nu
este sfat mai bun ca acela care te cheam[ la m`ntuire numai prin
Domnul Isus Hristos, pentru c[: <}n nimeni altul nu este m`ntuire:
c[ci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, ]n care trebuie s[ fim m`ntui\i> (Fapte 4:12). Poarta Milei ]nc[ mai este
deschis[ =i parc[ prin credin\[ putem vedea scris deasupra ei: <O,
adev[rat =i cu totul vrednic de primit este cuv`ntul, care zice:
«Hristos Isus a venit ]n lume ca s[ m`ntuiasc[ pe cei p[cato=i»,
dintre care cel dint`i sunt eu> (1 Timotei 1:15). Ai intrat tu pe
aceast[ poart[ recunoasc`nd c[ e=ti p[c[tos =i c[ po\i fi m`ntuit
numai prin Domnul Isus? |i-a sugerat mintea sau poate chiar un
sfetnic al ]ntunericului motive pentru care s[ nu-\i predai via\a
Domnului Isus? <Dup[ cum este scris: «Iat[ c[ pun ]n Sion o
Piatr[ de poticnire, =i o st`nc[ de c[dere: =i cine crede ]n El, nu va
fi dat de ru=ine»> (Romani 9:33).
C`nd e=ti pus fa\[ ]n fa\[ cu decizia de a-L primi sau a-L refuza
pe Domnul Isus tr[ie=ti un prezent pre\ios la care particip[
Dumnezeu Duhul Sf`nt, de aceea alege, dar alege bine. Nu te po\i
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bucura cu adev[rat de o via\[ lipsit[ de fric[ =i nici de crea\iunea
m`inii Lui p`n[ c`nd nu }i dai Lui controlul vie\ii tale, pentru ca
apoi s[ te bucuri de prezen\a Lui, fiind tot mai ]nc`ntat de frumuse\ea Domnului, l[ud`ndu-te cu El ca =i un c[ut[tor de aur care
a descoperit un munte de aur. }n anul 2004, ]n America, pentru a
putea fi dat[ publicit[\ii o reclam[ la televizor pe canalul care
prezenta ultimul meci de fotbal al anului ar fi trebuit s[ pl[te=ti
2.2 milioane de dolari pentru 30 de secunde, ]ns[ pentru a intra
prin credin\[ ]n audien\a cerului, primind din tezaurul harului
iertarea =i dreptul de copil al lui Dumnezeu nu ai nevoie dec`t de
o inim[ sincer[, care s[ cear[ darul m`ntuirii ce se prime=te
numai prin Domnul Isus.
Rezultatul unei astfel de credin\e este c[ primind darul
m`ntuirii, ]n ascultare de El, nu vei mai fi judecat, de aceea dac[
nu I-ai cerut aceasta ]nc[ spunei ast[zi: <Cur[\e=te-m[ cu isop, =i
voi fi curat; spal[-m[, =i voi fi mai alb dec`t z[pada> (Psalmul
51:7). El a f[cut acest lucru cu milioane de oameni, l-a f[cut cu
mine =i dac[ }i ceri va =terge =i vina ta, pentru a ajunge acolo
unde-i deplin[ pace, neprih[nire =i bucurie ]n Duhul Sf`nt. Pentru
poporul evreu Solomon reprezint[ un maximum de putere,
]n\elepciune =i bog[\ie, dar noi chem[m sufletele oamenilor la
unul mai mare ca Solomon. <...=i iat[ c[ aici este Unul mai mare
dec`t Solomon> (Luca 11:31). Pentru Creator, care nu are nimic
de ]nv[\at de la om, s[ spun[ c[ este mai mare ca =i crea\iunea Lui
nu a fost o cinste, totu=i a venit s[ slujeasc[ sp[l`nd picioarele
ucenicilor =i d`ndu-+i via\[ pentru cei p[c[to=i, smerindu-Se astfel sub m`na tare a lui Dumnezeu. Ca s[ prime=ti darul m`ntuirii,
care se prime=te numai prin Domnul Isus, trebuie s[ te smere=ti,
recunosc`nd c[ singur nu te po\i salva =i dac[ El nu te iart[ te
]ndrep\i spre iad.
G`ndurile sunt nivelul la care putem fi vulnerabili, crez`ndu-ne ]n stare de a face ceva bun f[r[ de El, de aceea atunci c`nd
vine un atac prin g`nd s[ r[spundem rostind promisiunile lui
Dumnezeu. <Dar m[ tem ca, dup[ cum =arpele a am[git pe Eva cu
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=iretlicul lui, tot a=a =i g`ndurile voastre s[ nu se strice de la
cur[\ia =i credincio=ia care este fa\[ de Hristos> (2 Corinteni
11:3). Tot mai multe \[ri cer ca pe pachetele de \ig[ri s[ fie scris
pentru aceia pe care-i otr[ve=te c[ fumatul prezint[ un hazard
pentru s[n[tate, ]ns[ ar fi bine s[ =tim c[ =i a g`ndi r[u poate fi un
hazard deosebit de periculos pentru suflet. Pentru a primi darul
m`ntuirii se cere o simplitate ]n g`ndire, pentru ca ]n smerenie,
dup[ ce Evanghelia ne prezint[ informa\ia necesar[, crez`nd, s[
alegi s[ depinzi de ceea ce a f[cut El, deoarece, cu toate c[ ne-am
obi=nuit s[ spunem cu gura c[ desp[r\i\i de El nu putem face
nimic, totu=i nu mul\i cred aceasta ]ntru totul. Crezi tu c[ numai
prin Domnul Isus po\i fi m`ntuit? El, =i numai El, este poarta prin
care avem intrare la Tat[l.
C`nd am fost ]n India, unde oamenii caut[ m`ntuirea prin milioane de c[i =i dumnezei, am avut ocazia s[ v[d clar atitudinea
omului care nu-L refuz[ complet pe Domnul Isus, dar care atunci
c`nd este confruntat cu adev[rul c[ omul nu poate ajunge la
Dumnezeu dec`t prin Domnul Isus ]l refuz[. Un astfel de om
mi-a spus c[ El crede ]n Domnul Isus, iar eu l-am ]ntrebat dac[
crede c[ a fost un mincinos. Foarte provocat, a spus c[ nu, pentru
c[ a fost un Proroc de la Dumnezeu, dup[ care eu i-am citit textul: <Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adev[rul =i via\a. Nimeni nu vine
la Tat[l dec`t prin Mine»> (Ioan 14:6). Omul acela a plecat
m`nios =i nu m-a mai ]nvitat la el ca =i ]nainte, c`nd i-am spus c[
singura cale la Dumnezeu este prin Domnul Isus. Cine vrea poate
fi m`ntuit =i chiar poate fi sigur de m`ntuire c`nd tr[ie=te ]n
ascultare de Dumnezeu. <V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[
voi, care crede\i ]n Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a
ve=nic[> (1 Ioan 5:13).
}n ultima parte a acestui mesaj a= dori s[ privim la ceea ce pentru mul\i, chiar credincio=i uneori, este o dilem[. C`nd Scriptura
ne spune c[ m`ntuirea este numai prin Domnul Isus apare ]ntrebarea: <Ce va fi cu aceia care niciodat[ nu au auzit despre
Domnul Isus? Este oare Dumnezeu drept s[ condamne astfel de
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oameni? Dac[ Dumnezeu ar fi mincinos, atribut care se potrive=te
doar acelora care-L au ca tat[ pe tat[l minciunii, atunci Dumnezeu
nu ar putea fi M`ntuitorul acelor oameni =i, de fapt, nici al nostru.
Dumnezeu este drept =i neprih[nit ]ntotdeauna =i nu este o alt[
cale spre El dec`t prin Acela care a spus c[ este Calea, Adev[rul
=i Via\a. }n textul citat chiar la ]nceput, apostolii Petru =i Ioan au
spus mai marilor lui Israel, incluz`nd pe marele preot Ana, c[: <}n
nimeni altul nu este m`ntuire: c[ci nu este sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, ]n care trebuie s[ fim m`ntui\i> (Fapte
4:12), de aceea este bine s[ l[s[m ca Scriptura s[ ne dea un
r[spuns cu privire la viitorul ve=nic al acelora care nu au auzit
despre Domnul Isus.
La fel ca =i primii cre=tini, al c[ror suflet are aceea=i valoare ca
=i al nostru, credem cuv`ntul Scripturii =i nu ne ru=in[m de el.
<C[ci mie nu mi-e ru=ine de Evanghelia lui Hristos; fiindc[ ea
este puterea lui Dumnezeu pentru m`ntuirea fiec[ruia care crede;
]nt`i a Iudeului, apoi a Grecului, deoarece ]n ea este descoperit[ o
neprih[nire, pe care o d[ Dumnezeu, prin credin\[...> (Romani
1:16, 17). To\i oamenii au primit ceva din Lumina lui Dumnezeu,
=i <fiec[ruia care crede> =i nu se ]mpotrive=te, ci prime=te acea
m[sur[ de Lumin[ oric`t de mic[ ar fi ea, i se d[ mai mult[
Lumin[, dar s[ dai cuiva mai mult adev[r dec`t pre\uie=te sau
iube=te este ceva foarte gre=it, pentru c[ ]nseamn[ s[-i dai mai
mult material pentru o mai mult[ interpretare gre=it[.
Scriptura ne spune c[ prima und[ de lumin[ care arat[ drumul
spre Dumnezeu oric[rui om este chiar ]n el ]nsu=i, ]n orice epoc[
ar fi tr[it, =i aceast[ lumin[ este lucrarea de Crea\ie a m`inii lui
Dumnezeu. <Fiindc[ ce se poate cunoa=te despre Dumnezeu, le
este descoperit ]n ei, c[ci le-a fost ar[tat de Dumnezeu. }n adev[r,
]nsu=irile nev[zute ale Lui, puterea Lui vecinic[ =i dumnezeirea
Lui, se v[d l[murit, de la facerea lumii, c`nd te ui\i cu b[gare de
seam[ la ele ]n lucrurile f[cute de El. A=a c[ nu se pot desvinov[\i> (Romani 1:19, 20). Oamenii care niciodat[ nu au auzit
despre Domnul Isus au privit la lucrurile care <se v[d l[murit>, =i
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<le este descoperit ]n ele> c[ este un Creator. <Cerurile spun slava
lui Dumnezeu, =i ]ntinderea lor veste=te lucrarea m`inilor Lui>
(Psalmul 19:1). Privind la obiectele de care ne folosim, fie
scumpe sau ieftine, simple sau complexe, =tim f[r[ s[ ne explice
cineva c[ aceste lucruri nu doar au ap[rut, ci au fost fabricate.
C`nd v[d o cl[dire impun[toare nu spun c[ a ap[rut la ]nt`mplare,
ci recunosc c[ a fost un arhitect care a f[cut un proiect. Privind la
super computerele de ast[zi, capabile s[ execute milioane de
opera\iuni pe secund[, sau chiar dac[ am privi la primul computer Enic, din anul 1948, care executa doar opera\ii de aritmetic[,
=tim c[ au fost concepute =i produse de oameni.
Dup[ cum mintea noastr[ accept[ f[r[ nici o dilem[ c[ ]n
spatele producerii unor astfel de lucruri au fost oameni ]n\elep\i,
tot a=a, chiar din vremuri str[vechi, omul a privit la lucrarea
crea\iei =i a =tiut c[ ]n spatele ei exist[ un Creator =i a putut alege
s[-L caute sau s[ <... ]n[du=e adev[rul ]n nelegiuirea lor> (Romani
1:18). Cel de-al doilea martor al lui Dumnezeu care va fi prezent
la judecata celor care nu au auzit despre Domnul Isus este cugetul omului. }n versetul 19 din Romani 1 ni s-a spus c[: <ce se
poate cunoa=te despre Dumnezeu, le este descoperit ]n ei>, iar mai
jos apostolul Pavel ]nt[re=te acela=i lucru: <C`nd Neamurile,
m[car c[ n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin acesta ei, care
nu au o lege, ]=i sunt singuri lege; =i ei dovedesc c[ lucrarea Legii
este scris[ ]n inimile lor; fiindc[ despre lucrarea aceasta
m[rturise=te cugetul lor =i g`ndurile lor, care sau se ]nvinov[\esc
sau se dezvinov[\esc ]ntre ele> (Romani 2:14, 15). Asemenea
unui aparat care vine programat din fabrica\ie cu anumite
instruc\iuni ]n computer, oamenii apar pe p[m`nt cu un cuget care
<dup[ lucrarea legii scris[ ]n inimile lor> =tie despre ce este bine
=i despre ce este r[u.
Privind lucrarea crea\iei =i prin cugetul omului, fiecare om
care apare pe p[m`nt prime=te o m[sur[ din Lumina Creatorului.
<Lumina aceasta era adev[rata Lumin[, care lumineaz[ pe orice
om, venind ]n lume> (Ioan 1:9). Ace=ti oameni care nu au auzit
84

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

niciodat[ despre Domnul Isus au primit pu\in din adev[rata
Lumin[ atunci c`nd nu se ]mpotrivesc Luminii de sus, oric`t de
pu\in[ ar fi, Dumnezeu, Acela care <lumineaz[ pe orice om
venind ]n lume>, ]i va da mai mult[ lumin[ p`n[ ce va ajunge la
deplina cunoa=tere a Luminii ]n persoana Domnului Isus Hristos
prin care =i numai prin care putem avea m`ntuire.
Famenul etiopian a avut pu\in[ lumin[, dar c`nd nu s-a
]mpotrivit acestei lumini Dumnezeu a oprit evangheliz[rile lui
Filip =i l-a trimis de urgen\[ s[-l ]nt`lneasc[ pe famen =i s[-i dea
mai mult[ lumin[, ca s[ fie m`ntuit. Suta=ul Cornelie avea a=a de
pu\in[ lumin[ c[ b`jb`ia, dar fiindc[ a umblat ]n c`t[ lumin[ a
avut, ac\iunea lui nu a trecut neobservat[ de Dumnezeu, care l-a
trimis la el pe Petru ca s[-L fac[ de cunoscut pe Acela care este
Lumina lumii. Aceia care au refuzat lumina <... s-au dedat la g`ndiri de=arte, =i inima lor f[r[ pricepere s-a ]ntunecat> (Romani
1:21). Prin a se ]mpotrivi luminii =i a ]n[du=i adev[rul, cum spune
Apostolul Pavel, omul ajunge ]n ]ntuneric =i nu prime=te mai mult[
lumin[, a=a c[ nu o poate risipi, r[m`n`nd s[ fie judecat pentru
ceea ce a f[cut cu c`t i s-a dat. <+i judecata aceasta st[ ]n faptul c[,
odat[ venit[ Lumina ]n lume, oamenii au iubit mai mult ]ntunericul dec`t lumina, pentru c[ faptele lor erau rele> (Ioan 3:19).
Dac[ cite=ti acest mesaj, probabil c[ e=ti unul dintre sufletele
acelea care ]n via\a lor au fost expuse la mult[ Lumin[, lucru care
]ns[ aduce cu sine o r[spundere mai mare. Dac[ alegi s[ te
]mpotrive=ti acestei Lumini \i se ia Lumina ca apoi s[ cazi prad[
r[t[cirii =i adun`ndu-\i o comoar[ de m`nie s[ prime=ti o
pedeaps[ mai mare. <Robul acela, care a =tiut voia st[p`nului s[u,
=i nu s-a preg[tit deloc, =i n-a lucrat dup[ voia lui, va fi b[tut cu
multe lovituri. Dar cine n-a =tiut-o, =i a f[cut lucruri vrednice de
lovituri, va fi b[tut cu pu\ine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va
cere mult; =i cui i s-a ]ncredin\at mult, i se va cere mai mult>
(Luca 12:47, 48).
Unii cred c[ dac[ nu se poc[iesc acum, vor alege s[ cread[ ]n
Domnul Isus ca fiind singura Cale spre m`ntuire mai t`rziu, c`nd
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vor fi b[tr`ni sau poate chiar ]n vremea necazului cel mare, dar
Dumnezeu ne spune c[ nu va permite o astfel de viclenie.
<Ar[tarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne =i puteri mincinoase, =i cu toate am[girile
nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierz[rii, pentru c[ n-au
primit dragostea adev[rului ca s[ fie m`ntui\i. Din pricina aceasta, Dumnezeu le trimeite o lucrare de r[t[cire, ca s[ cread[ o
minciun[> (2 Tesaloniceni 2:9-11).
Fiecare om are pu\in[ Lumin[ care este ]ndeajuns ca s[-l condamne, ]ns[ dac[ refuz[ pu\inul care i s-a dat, i se va lua =i acela.
Ast[zi, cine vrea poate fi m`ntuit, dar numai prin Domnul Isus.
<... Nu vezi tu c[ bun[tatea lui Dumnezeu te ]ndeamn[ la
poc[in\[?> (Romani 2:4). Chemarea Lui pentru tine este personal[, unic[, iar lumina =i c[l[uzirea care ai avut-o p`n[ aici din
partea Lui a fost individual[, de aceea nu privi la altul, ci spune:
<Doamne, ai mil[ de mine p[catosul! Prime=te-m[ prin meritul
jertfei Tale =i ajut[-m[ s[ umblu ]n toat[ lumina care vine de la
Tine, ca s[ m[ bucur de Tine =i Tu s[ te bucuri de mine ]n locul
pe care L-ai preg[tit pentru aceia care au ]n\eles =i acceptat c[
m`ntuirea este numai prin Tine.>
Amin
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8
JERTFA D OMNULUI ISUS
<+i, dup[ cum oamenilor le este r`nduit s[ moar[ o
singur[ dat[, iar dup[ aceea vine judecata, tot a=a,
Hristos, dup[ ce S-a adus jertf[ o singur[ dat[, ca s[
poarte p[catele multora, Se va ar[ta a doua oar[, nu
]n vederea p[catului, ca s[ aduc[ m`ntuirea celor
ce-L a=teapt[.> Evrei 9:27, 28

M

ai mult[ cuno=tin\[ despre Dumnezeu =i o mai bun[
]n\elegere despre voia Lui =i despre ceea ce a f[cut
El pentru noi ne poate da o mai bun[ apreciere pentru dragostea lui Dumnezeu, care +i-a lipit inima de om, vr`nd =i
reu=ind prin jertfa Domnului Isus s[-i poat[ oferi omului
nemurirea prin oportunitatea de a se face p[rta= firii dumnezeie=ti.
Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost r[stignit f[r[ s[
merite, f[c`nd posibil ca omul p[c[tos, care nu merit[ cerul, s[
poat[ ajunge ]n cer. Dac[ a= fi ]ntrebat la poarta cerului de ce cred
c[ ar trebui s[ fiu admis ]n[untru, singurul r[spuns pe care l-a= da
ar fi: deoarece pentru mine a murit Domnul Isus Hristos.
Un articol din revista s[p[t[m`nal[ Times a ales s[ abordeze
subiectul cu privire la persoana Domnului Isus, iar la sf`r=itul
articolului a fost pus[ ]ntrebarea: <Dac[ lucrurile au avut loc a=a
cum sunt descrise ]n Scriptur[, ce ]nseamn[ aceasta pentru
mine?> Orice cre=tin n[scut din nou ar fi putut s[-i dea un r[spuns
acelui ziarist, spun`ndu-i c[ lucrurile adev[rate descrise ]n Scriptur[ =i adeverite de istorie spun c[ omul a c[rui suflet va exista
ve=nic poate avea m`ntuire prin credin\a ]n Domnul Isus Hristos.
Ast[zi, ]n secolul 21, jertfa Domnului Isus are acela=i efect ca =i
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]n prima er[ cre=tin[ pentru sufletul care intr`nd prin poarta
poc[in\ei devine liber de orice vin[, apoi }l sluje=te pe Acela la
care este =i ast[zi bel=ug de r[scump[rare. <Israele, pune-\i
n[dejdea ]n Domnul, c[ci la Domnul este ]ndurarea, =i la El este
bel=ug de r[scump[rare!> (Psalmul 130:7). Bel=ugul acesta de
r[scump[rare ]l cunoa=tem ca fiind bog[\ia harului lui Dumnezeu
care prime=te pe oricine vine la El prin poc[in\[.
Privind prin credin\[ crucea unde Domnul Isus a p[timit, ea ne
spune c`t de mult }l ofenseaz[ =i provoac[ p[catul pe Dumnezeu.
De-a lungul anilor, prin glasul prorocilor din Scriptur[, ne-a fost
spus c[ este speran\[ pentru p[c[tos =i aceasta a devenit o realitate prin jertfa Domnului Isus prin care omul se poate ]mp[ca cu
Dumnezeu. Nu po\i fi neutru fa\[ de jertfa Domnul Isus, pentru c[
atunci c`nd ai cuno=tin\[ despre cum a suferit =i a murit ori }l vei
primi ca Domn =i St[p`n, ori }l vei refuza, am`na sau chiar nega
c[ exist[, chiar dac[ nu spui nimic. Tr[im vremuri c`nd vr[jma=ul
]n disperare arunc[ tot mai mult[ neghin[ =i prin ]nv[\[turi
dr[ce=ti caut[ s[ abat[ sufletele de la singura cale a vie\ii. Am
g[sit ]n Scriptur[ c[ demonii au o doctrin[ mai corect[ despre
cine este Domnul Isus Hristos ca anumite culte, cum sunt mormonii sau aceia care se numesc martori.
<Dar Duhul spune l[murit c[ ]n vremurile din urm[, unii se vor
lep[da de credin\[, ca s[ se alipeasc[ de duhuri ]n=el[toare =i de
]nv[\[turile dracilor> (1 Timotei 4:1). }nv[\[tura dracilor este
orice ]nv[\[tur[ care spune c[ este o alt[ cale c[tre Dumnezeu ]n
afar[ de Domnul Isus Hristos care are tot meritul pentru lucrarea
de r[scump[rare a omului din p[cat. Filarmonica dintr-un mare
ora= metropolitan a prezentat o simfonie compus[ ]n onoarea
Papei. Ce s-a ]nt`mplat cu versetul care spune: Toat[ slava s[ fie
a lui Dumnezeu? Dumnezeu este un Dumnezeu gelos =i nu-+i
]mparte slava cu idolii sau cu vreun om, indiferent ce titlu =i-ar
asuma. <C[ci va veni vremea c`nd oamenii nu vor putea s[ sufere
]nv[\[tura s[n[toas[; ci ]i vor g`dila urechile s[ aud[ lucruri
pl[cute, =i ]=i vor da ]nv[\[tori dup[ poftele lor> (2 Timotei 4:3).
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Oameni care se pretind a fi religio=i =i bine cu sfin\ii, av`nd o
opinie infailibil[ despre ei ]n=i=i, la fel ca =i majoritatea c[rturarilor =i fariseilor din timpul c`nd M`ntuitorul umbla pe p[m`nt, duc
]n r[t[cire ast[zi o sumedenie de oameni, pun`ndu-i la un ad[post
fals. Singurul ad[post trainic =i de neclintit este jertfa Domnului
Isus Hristos, ]n meritul c[reia sufletul este n[scut din nou =i prin
umplerea cu Duhul Sf`nt este f[cut p[rta= firii dumnezeie=ti.
Nu mul\imea oamenilor, nu bog[\ia sau s[r[cia, ci adev[rul
Scripturii este calea =i standardul dup[ care oamenii ]=i pot pune
sufletul la ad[post, iar cei care refuz[ m`n[ de ]mp[care a lui
Dumnezeu vor fi judeca\i dup[ el. Mul\i se roag[ ast[zi pe
p[m`nt, dar dac[ nu folosesc codul potrivit, rug[ciunile nu ajung
la destina\ia dorit[. Codul cerul este <Isus Hristos este Domnul>
=i numai ]n Numele Lui, care este Dumnezeu Fiul, avem acces la
Tat[l =i la m`ntuire, pentru c[ nu le este dat oamenilor un alt nume
]n care s[ fie m`ntui\i. }n gr[dina Edenului, care se crede c[ ar fi
fost sudul Irakului, omul s-a r[zvr[tit ]mpotriva voii lui
Dumnezeu =i fiind pedepsit a transmis mai departe un cod genetic spiritual alterat de p[cat, care poate fi vindecat numai prin
s`ngele Domnului Isus Hristos, Mielul f[r[ cusur al lui
Dumnezeu care a ridicat p[catele lumii, a=a cum L-a v[zut Ioan
Botez[torul la Iordan.
Oricine vrea poate fi vindecat de mu=c[tura veninoas[ a p[catului, crez`nd =i accept`nd solu\ia lui Dumnezeu prin jertfa
Domnului Isus de ]nlocuire. C`nd din inim[ spunem c[ noi credem =i ne ]ncredem ]n ceea ce a f[cut Domnul Isus, dorind s[ fim
ai Lui =i s[-I slujim devenim f[pturi noi, ]n care ]ncepe s[ tr[iasc[
Domnul Isus Hristos. To\i ne d[m seama la un moment dat c[
avem problemele moabitei Rut, care de la starea de a fi nimeni =i
de la a nu avea nimic, prin ascultare a trecut la o stare ]n care a
fost binecuv`ntat[. Noi eram str[ini de Dumnezeu, s[raci spiritual, f[r[ nici o n[dejde pentru viitor. Problema trecutului a fost c[
am mo=tenit o fire p[c[toas[, care ne \inea departe de orice ar
avea de-a face cu sfin\enia lui Dumnezeu. Problema prezentului
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este c[ ne-am g[sit s[r[ci\i de p[cat, fura\i de nevinov[\ie, ]n=ela\i
de =arpe =i am[girile lui. Problema viitorului nostru era c[ ne
a=tepta o judecat[ =i o sentin\[. Jertfa Domnului Isus a rezolvat
toate aceste trei probleme pentru oricine vine la El =i admite c[
este un p[c[tos. <Aduce\i-v[ aminte c[ ]n vremea aceea era\i f[r[
Hristos, f[r[ drept de cet[\enie ]n Israel, str[ini de leg[mintele
f[g[duin\ei, f[r[ n[dejde =i f[r[ Dumnezeu ]n lume. Dar acum, ]n
Hristos Isus, voi, care odinioar[ era\i dep[rta\i, a\i fost apropia\i
prin s`ngele lui Hristos> (Efeseni 2:12, 13).
Faimosul pictor Rembrandt a pictat scena crucific[rii =i
con=tientiz`nd faptul c[ p[catul lui L-a pus pe Domnul Isus pe
cruce s-a pictat pe el ca fiind acela care L-a crucificat pe
Domnul Isus. Cerul este interesat de ceea ce reprezint[ crucea
Domnului Isus, iadul este ]ngrozit de ceea ce reprezint[ crucea
Domnului Isus, numai omul, de cele mai multe ori, r[m`ne
nep[s[tor =i ignor[ valoarea =i propov[duirea crucii lui Isus
Hristos. Dar tu? Ai ajuns s[ admi\i c[ p[catul t[u L-a pus pe
Domnul Isus pe cruce s[ moar[, ca astfel s[ po\i primi darul
iert[rii lui Dumnezeu? Unde vei fi peste o sut[ de ani? Jertfa
Domnului Isus ]\i poate f[uri un viitor ve=nic fericit, pentru c[ El
a ]nviat =i st[ la dreapta Tat[lui ca Mijlocitor pentru oricine vine
la El ca p[c[tos. Dac[ nu ai cerut =i primit darul iert[rii, El este
gata s[ semneze cererea ta dac[ }i vei cere iertarea =i ]nfierea.
Pe l`ng[ faptul c[ ne-am n[scut cu o natur[ p[c[toas[, to\i am
comis ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat prin alegerile pe care
le-am f[cut ]n via\[ =i to\i suntem lipsi\i de harul lui Dumnezeu.
El nu ne iube=te pentru c[ suntem valori, ci noi suntem valoro=i
pentru c[ El ne iube=te. Cine crede ]n El ca Domn =i
R[scump[r[tor, devine un suflet m`ntuit, care este investi\ia Lui,
reu=ita Lui, placerea Lui =i este ]mplinirea dorin\ei Lui de a ne
avea ve=nic cu El. Patimile Domnului au ]nceput chiar din
Ghetsimani, unde Domnul a luat asupra Lui p[catul omenirii. A
v[zut paharul =i Omenescul a fost cuprins de o ]ntristare de
moarte, dar Dumnezeiescul a spus: <... Totu=, fac[-se nu voia
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Mea, ci aTa> (Luca 22:42). Ce a v[zut ]n pahar? A v[zut c[ trebuie s[ pl[teasc[ pentru minciun[, ucideri, ur[, c`rtire, lipsa de
sfin\enie, ]n=el[ciune =i tot felul de alte p[cate de care omenirea
s-a f[cut vinovat[ ]naintea cerului. Domnul a v[zut dorin\e rele,
veninul oamenilor ascuns sub limb[, col\i ce mu=c[ cu r[utate,
dar dincolo de pahar a v[zut o bucurie =i pentru aceast[ bucurie
care-i era ]nainte =i care sunt sufletele m`ntuite a r[bdat totul.
Crucea ne arat[ nu numai p[catul, ci =i dragostea lui
Dumnezeu care a dat ce a avut mai de pre\ ca s[ ne deschid[ un
nou drum spre pomul vie\ii. Un grup de oameni, condu=i prin
Israel de c[tre un ghid, au ajuns la locul C[p[\`nii, unde a fost
r[stignit Domnul Isus, =i ghidul i-a ]ntrebat pe turi=ti dac[ au mai
fost pe acolo. O persoan[ a spus c[ a mai fost pe acolo acuma
2000 de ani, c`nd p[catul lui a fost pedepsit ]n trupul Domnului
Isus. S[ nu ne dep[rt[m de ]nv[\[tura jertfei Domnului Isus, care
ne vorbe=te de suferin\e =i s`nge, care este surs[ de putere
duhovniceasc[. Prin acest s`nge, despre care unii refuz[ s[ mai
vorbeasc[ chiar ]n biserici, am devenit parte din Biserica Lui.
<…Biserica Domnului, pe care a c`=tigat-o cu }nsu=i s`ngele S[u>
(Fapte 20:28). Cine a c`=tigat-o? Domnul Isus! Cu ce? Cu scump
s`ngele S[u. <C[ci =ti\i c[ nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau
cu aur, a\i fost r[scump[ra\i din felul de=ert de vie\uire, pe care-l
mo=teniser[\i de la p[rin\ii vo=tri, ci cu s`ngele scump al lui
Hristos, Mielul f[r[ cusur =i f[r[ prihan[> (1 Petru 1:18, 19).
}nainte de patimile Sale, Domnul Isus le-a vorbit despre importan\a jertfei pe care avea s[ o depun[ ca Miel al lui Dumnezeu,
dar mul\i ucenici, ne]n\eleg`nd faptul c[ Domnul le vorbea ]n
mod simbolic, L-au p[r[sit pe El, Izvorul apelor vii. <Isus le-a zis:
«Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[, dac[ nu m`nca\i trupul Fiului
omului, =i dac[ nu be\i s`ngele Lui, n-ave\i via\[ ]n voi ]n=iv[»>
(Ioan 6:53). Unii ucenici au fost ofensa\i de aceste cuvinte, pentru c[ nu L-au ascultat cu urechi duhovnice=ti. Domnul le vorbea
simbolic =i le spunea c[ dac[ vor via\[ duhovniceasc[ ]n ei =i dac[
s-au dat Domnului Isus trebuie ca via\a Lui s[ fie ]n ei, ca s[ nu
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mai tr[iasc[ ei, ci Hristos. C`nd El tr[ie=te ]n noi infec\ia p[catului dispare =i ]n locul ei apare s[n[tatea sufletului, care se bucur[
de Dumnezeu =i-L sluje=te cu bucurie. S`ngele este o substan\[
pre\ioas[ care a fost ]nv[luit[ de-a lungul anilor ]n mister =i propriet[\ile lui au ]nceput s[ fie mai bine ]n\elese abia ]n ultima sut[
de ani. }n 1348 holera a omor`t a treia parte din oamenii ce
locuiau ]n Europa, pentru c[ nu s-a cunoscut prea mult despre
infec\ii =i bacterii, care nu se v[d cu ochiul liber. C`nd celulele
albe cresc ]n num[r pentru a face fa\[ unei infec\ii, doctorul =tie
imediat c[ trupul se lupt[ ]mpotriva unei infec\ii, chiar dac[ nu o
vede. Oamenii lui Cortez au cucerit Mexicul, dar au transmis indienilor Aztecs, un fel de pojar cu care trupul indienilor nu era
obi=nuit =i patru milioane de indieni au murit.
C`nd ]n mod simbolic bem din rodul vi\ei spunem c[ vrem ca
via\a Domnului Isus s[ fie ]n noi =i felul Lui s[ cucereasc[ felul
nostru vechi de a fi. Particip`nd la masa Domnului ]n cur[\ie de
inim[ =i pre\uire fa\[ de jertfa Domnului Isus, noi punem, ca
israeli\ii odat[ deasupra u=iorilor u=ii, acest s`nge peste via\a
noastr[, pentru a fi p[zi\i de puterea lui Dumnezeu ]n meritul jertfei Domnului Isus, care niciodat[ nu va apune ]n valoare. C`nd
Domnul Isus a murit, \ara a fost acoperit[ de ]ntuneric, iar c`nd
+i-a ]ncredin\at Duhul ]n m`na Tat[lui, perdeaua din Templu s-a
rupt ]n dou[, de sus ]n jos, simboliz`nd c[ drumul c[tre Tat[l ni
s-a dechis nou[, oamenilor de r`nd, prin pre\ul jertfei de
r[scump[rare pl[tit de Domnul Isus.
Cuget`nd la evenimentele acelei zile, m[ g`ndesc la preo\ii
care probabil c[ aduceau jertfa de sear[ c`nd au auzit un sunet ce
nu s-a mai auzit ]n Templu, =i anume sf`=ierea acelei cortine
groase. Istoricul Josephus spune c[ aceast[ perdea avea o ]n[l\ime
de peste 25 de metri =i era foarte groas[. Preo\ii au v[zut ]ntunericul ce cuprinse \ara, au sim\it cutremurul de p[m`nt =i c`nd au
auzit acea sf`=iere a perdelei cred c[ s-au umplut de groaz[. Locul
Preasf`nt din Templu a r[mas expus =i s-a v[zut s[r[cia lor, pentru c[ nu mai erau acolo lucrurile pe care le f[cuse Moise pentru
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Templu. Apoi cred c[ s-au pus la cusut perdeaua, lucrare care a
simbolizat ceea ce fac mul\i oameni ast[zi, c`nd caut[ s[ pun[
religia sau chiar oameni ]ntre ei =i Dumnezeu. Pui tu religie ]ntre
tine =i Dumnezeul t[u? El vrea prietenie =i intimitate, f[r[ de
secrete unul fa\[ de cel[lalt. El vrea ca s[-L nume=ti: <Tat[l
meu!>, pentru ca El s[-\i spun[: <Copilul Meu!>.
Omul a ajuns la aceast[ stare de har prin jertfa Domnului Isus,
care a purtat p[catele noastre, a tuturor, =i a suferit o moarte de
blestem. Metoda de a chinui =i omor] oameni prin crucificare a
fost inventat[ de persani, dar a fost perfec\ionat[ de romani, care
au folosit-o mai mult ca oricine pentru a inspira groaz[ =i a descuraja rebeliunea ]n \inuturile pe care ei le subjugau. Domnul Isus
a murit =i, dup[ cum a fost prorocit, nici unul din oasele Lui nu a
fost zdrobit. Zdrobirea fluierelor picioarelor era metoda de a
curma mai repede via\a celui r[stignit, pentru c[ cel r[stignit nu
se mai putea sprijini ]n picioare ca s[-=i trag[ aer =i astfel murea
sufocat. Iosif din Arimatea s-a ocupat de ]ngroparea trupului
Domnului Isus Hristos. Iosif a cerut trupul Domnului de la Pilat,
apoi L-au ]nf[=urat ]n p`nz[ de in =i L-a uns cu miresme de mir.
El =i cei ce l-au ajutat au f[cut un lucru frumos pentru Domnul
Isus, cu mare cost, cu mare oboseal[ =i la mare risc, pentru c[ cei
ce se asociau cu Domnul Isus puteau fi exclu=i de iudei de la orice
lucrare din Templu.
Iosif din Arimatea a fost unul dintre cei mai boga\i oameni din
acea regiune. Nu oricine poate intra ast[zi la pre=edintele \[rii =i
nu oricine mergea atunci s[ cear[ ceva de la Pilat, dar a ]ndr[znit,
fiindc[ avea un cuv`nt greu de spus ]n acele \inuturi. Pentru ca
cineva s[ fie pus ]ntr-un morm`nt s[pat ]n st`nc[, a=a cum a fost
morm`ntul pe care Iosif l-a cedat Domnului, ]nsemna c[ acea persoan[ a fost foarte bogat[, =i prin glasul profetic Dumnezeu a spus
c[ trupul Domnului va fi pus la un loc cu cel bogat. G`ndindu-m[
la modul cum au dat trupul mort al Domnului de pe cruce, parc[
v[d cu c`t[ sfial[ =i ging[=ie I-au smuls spinii din frunte =i simt
c[ trebuie s[-I mul\umesc Domnului Isus pentru jertfa Sa. Prin
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credin\[ v[d cum I-au sp[lat r[nile =i I-au unsul trupul sf`nt cu
mir, plini de ]ntristare, dar cu toat[ reveren\a posibil[. Apoi L-au
pus ]n morm`ntul cel nou, iar la gura lui au pus o piatr[ mare.
Preo\ii, c[lc`nd Sabatul, au mers, au cerut =i au primit o str[j[ de
la Pilat ca s[ p[zeasc[ morm`ntul, pentru c[ se pare c[ preo\ii
=tiau mai bine ce a spus Domnul Isus dec`t ucenicii Lui, =i anume
c[ va ]nvia a treia zi.
Pilat le-a dat o straj[ care era de obicei compus[ din patru
solda\i. Osta=ii care p[zeau r[spundeau cu via\a lor =i dac[ unul
era vinovat to\i erau pedepsi\i. Se spune c[ dac[ un soldat ]=i
prindea colegul c[ a adormit c`nd st[tea de veghe la straja ce i-a
fost ]ncredin\at[ ]i d[dea foc la hain[ ca s[-l ]nve\e o lec\ie de
neuitat =i s[ nu ri=te via\a altuia. Morm`ntul sigilat =i ruperea
neaprobat[ a sigiliului ]nsemna condamnare la moarte. Cu toat[
precau\ia preo\ilor, cu toat[ instruirea sever[ a solda\ilor ce
p[zeau morm`ntul, ]n ziua dint`i a s[pt[m`ni s-a produc un
cutremul de p[m`nt, solda\ii au c[zut la p[m`nt ca mor\i, piatra a
fost dat[ la o parte, =i Domnul Isus Hristos a ie=it viu din
morm`nt. Planul ceresc de r[scump[rare a omului s-a ]mplinit =i
pre\ul pl[tit cu s`nge nevinovat a fost pus pe altarul sf`nt ]naintea
lui Dumnezeu, pentru ca oricine vine la El s[ nu piar[, ci s[ aib[
via\[ ve=nic[. Ai primit tu aceast[ via\[ ve=nic[ crez`nd ]n jertfa
Domnului Isus?
Lumea ofer[ fantome ale fericirii prin lucruri pe care
Dumnezeu le nume=te p[cat, dar care nu sunt mai mult dec`t ni=te
baloane de s[pun care foarte cur`nd las[ sufletul gol =i ne]mplinit. Fiecare om alege prin ceea ce spune =i ceea ce face cu via\a
lui ]ntre durerea regretului c[ ar fi putut fi m`ntuit =i asprimea disciplinii de a scoate afar[ din via\a lui tot ce l-ar ]mpiedica s[
tr[iasc[ sf`nt pentru Dumnezeu. Fiecare suflet alege ]n dreptul
lui, dar urm[rile sunt ve=nice. Omul bogat este s[rac f[r[ de
Domnul Isus, la fel =i cel ce se crede s[n[tos =i tare este slab f[r[
de Domnul. Cel ce a studiat mult =i este numit de oameni ]n\elept
este un ne=tiutor f[r[ de Domnul, =i f[r[ de El omul nu are nici o
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n[dejde pentru viitor. Dac[ }l chemi pe El ca Domn ]n via\a ta,
El ]\i va face sufletul mai alb dec`t z[pada =i ]\i va da un sim\
al bucuriei pe care-l au numai aceia care sunt ]n rela\ie bun[
cu Dumnezeu.
Oric`t de bine ne-am \ine =i oric`t de siguri am fi baz`ndu-ne
pe ceea ce avem, putem foarte repede s[ pierdem controlul lor
printr-un accident, o boal[, pierderi nea=teptate sau chiar moarte,
dar Dumnezeu nu pierde niciodat[ controlul, de aceea El este
vrednic de ]ncrederea noastr[, fiindc[ a dovedit prin jertfa Sa c[
ne iube=te. Starea l[untric[ de mul\umire te ajut[ s[ po\i face fa\[
oric[rei situa\ii, =i acela care umbl[ cu Dumnezeu pe p[m`nt, ]n
tot adev[rul, are acest sim\ al mul\umirii =i siguran\ei. Un
moment ]n prezen\a }mp[ratului, av`nd privirea Lui binevoitoare
asupra ta, merit[ mai mult dec`t orice are p[m`ntul de oferit, de
aceea, dac[ nu te-ai ]mp[cat cu El, ast[zi, e=ti ]ndemnat s[ capitulezi ]naintea dragostei Lui, care vrea binele t[u ve=nic. Dac[ nu
ai s[n[tate ]n trup, nu po\i s[ spui c[ e=ti s[n[tos. Dac[ nu ai serviciu =i un venit, nu po\i s[ spui c[ toate-\i merg bine, dar dac[
vrei printr-o hot[r`re de a te preda ]n bra\ele Domnului Isus po\i
s[ spui ast[zi c[ p[catele tale sunt iertate prin jertfa Domnului
Isus Hristos.
Degeaba spune cineva c[ a ajuns un om bun, pentru c[ nu are
cum rezolva problema trecutului cu privire la p[catul lui. Un om
ce a c[lcat legea =i nu a fost prins imediat, degeaba spune c`\iva
ani mai t`rziu judec[torului c[ este un om schimbat =i nu mai face
astfel de lucruri rele, pentru c[ fapta rea, o dat[ descoperit[, cere
pedeapsa. Domnul Isus a purtat p[catul meu =i al t[u, de aceea nu
este nevoie s[ ]l mai purt[m =i nici s[ fim pedepsi\i pentru el dac[
}i cerem Domnului iertare. Domnul Isus rezolv[ problema trecutului nostru, iert`nd toat[ vina noastr[. El a promis c[ este ]n
prezent cu noi ]n toate zilele, iar pentru viitor ne-a preg[tit o cas[
zidit[ nu de m`ini, ci de Dumnezeu, unde s[ fim pentru totdeauna ]mpreun[ cu El. El se va ar[ta din nou acelora care-L a=teapt[
=i-i va lua spre a fi ]mpreun[ cu to\i cei care au murit ]n Domnul,
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spre a fi pentru totdeauna unde este El. Este r`nduit ca noi s[
tr[im o singur[ dat[, s[ murim o singur[ dat[, dar ]n timpul acestei tr[iri numite de noi via\[ avem oportunitatea de a intra la
ad[postul jertfei Domnului Isus, iar prin na=terea de sus s[
devenim p[rta=i firii dumnezeie=ti, oameni din casa lui
Dumnezeu, care a=teapt[ =i gr[besc venirea Domnului Isus.
Amin
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9
TAINELE ÎMPÃRÃÞIEI ÎN PILDA SEMÃNÃTORULUI
<Ucenicii s-au apropiat de El, =i I-au zis: «De ce le
vorbe=ti în pilde?» Isus le-a r[spuns: «Pentru c[
vou[ v-a fost dat s[ cunoa=te\i tainele Împ[r[\iei
cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.» Matei 13:10, 11

D

intre toate subiectele abordate de om, religia constituie cel mai mare subiect, =i dintre toate subiectele
Scripturii, cel mai adânc =i inepuizabil este cel despre
persoana Domnului Isus. Apostolul Ioan a spus c[ dac[ s-ar fi
scris tot ceea ce Isus a f[cut nu ar fi ]nc[put în toate manuscrisele din acea vreme. Sfânta Scriptur[ este singura carte ce prezint[
modul în care a decurs =i va decurge viitorul, =i fiind insuflat[ de
Duhul lui Dumnezeu te po\i încrede în cuvintele ei. Chiar =i
lucruri greu de în\eles, precum povestea lui Iosua în lupta cu
Amalec, când Scriptura ne spune c[ a fost cea mai lung[ zi, ne d[
înc[ un motiv de a ne încrede în Cartea C[r\ilor. Oamenii de
=tiin\[ au calculat trecerea timpului trecut =i au aflat c[ lipseau 24
de ore ca totul s[ se potriveasc[ cursului normal al scurgerii
vremii. R[spunsul l-au g[sit în Sfânta Scriptur[, care ne spune c[
pe vremea lui Iosua ziua s-a prelungit cu 23 de ore =i 20 de
minute, iar în vremea lui Ezechia, ca semn pentru acest ]mp[rat,
umbra indicatoare trecerii timpului pe cadranul lui Ahaz s-a dat
înapoi 40 de minute. Oare este ceva prea greu pentru Acela care a
oprit timpul la rug[ciunea unui om?
Cu toate c[ Scriptura este o carte pe care o în\eleg =i copiii,
uneori ]n ce privesc tainele ei cu privire la Împ[r[\ia cerurilor se
dovede=te a fi o Carte ce are un sistem de securitate care nu poate
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fi penetrat, o securitate accesibil[ numai prin Duhul lui
Dumnezeu de c[tre acela care este sincer =i vine pe aceast[ cale
spre a fi înv[\at. Cel mai rapid computer al zilei de ast[zi poart[
numele de Jaguar =i poate executa 250 de trilioane de calcule pe
secund[ =i totu=i nu poate p[trunde tainele Împ[r[\iei cerurilor
ascunse în aceast[ Carte, pentru c[ acest har este p[strat numai
pentru cei care prin na=terea din nou devin f[pturi noi în Hristos
Isus, =i în care s[l[=luie=te Duhul Domnului.
Un mesaj bun din Scriptur[ spus de vestitorul Cuvântului lui
Dumnezeu este asemenea unui zbor reu=it cu avionul, pentru c[
dac[ Duhul î\i d[ aripi pentru a te desprinde de p[mântul
de=ert[ciunilor ajungi la destina\ie cu bine, cu sufletul hr[nit, cu
inima plin[ de n[dejde =i având t[ria bucuriei mântuirii în suflet.
Un student care urma un curs de filozofie la o universitate s-a dus
la profesor cu noti\ele pe care le luase în timpul orelor ca s[-l confrunte cu ideea c[ ceea ce le-a predat nu se potrivea cu ce era scris
în manual. <Unde? Arat[-mi!>, i-a cerut profesorul. Când i s-a
ar[tat textul respectiv din manual, profesorul a rupt foaia din carte
=i a spus studentului: <Uite c[ acum se potrive=te!> Aceasta este
metoda pe care unii o folosesc cu privire la adev[rurile Scripturii,
nu neap[rat rupând pagini din ea, a=a cum a f[cut pre=edintele
Jefferson, ci ignorând ceea ce nu le convine.
Cei care aplic[ aceast[ metod[ se lipsesc de binecuvânt[rile ce
vin peste cel care ascult[ în toate de Dumnezeu =i sunt priva\i de
harul de a cunoa=te tainele Împ[r[\iei cerurilor. Cei care vestim
mesajul Evangheliei, care este Vestea cea Bun[ =i anume c[ cel
p[c[tos poate fi iertat =i mântuit, trebuie s[ fim foarte aten\i la
felul de prezentare, ca el s[ nu ofenseze, ]ns[ dac[ Cuvântul
ofenseaz[ pe cineva nu este problema noastr[. Privit[ dintr-un
anumit unghi, Scriptura este o carte de dragoste, dar ea este =i o
Carte plin[ de taine pe care Dumnezeu le las[ s[ fie descoperite
de cei ce devin copiii Lui, ]ns[ pentru vr[jma=ii crucii lui Hristos
este o Carte pecetluit[ =i chiar plictisitoare. Capitolul 13 din
Evanghelia dup[ Matei con\ine =apte pilde în care sunt g[site
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taine ale Împ[r[\iei cerurilor. Evanghelistul Matei a fost un vame=
evreu care s-a convertit din lumea finan\elor ]n lumea lucrurilor
duhovnice=ti. El a fost unul dintre cei pe care botezul =i umplerea
cu Duhul Sfânt l-a transformat ]ntr-un om care =i-a dat via\a cu
bucurie pentru credin\a lui într-un Hristos înviat din mor\i, nu
înainte îns[ de a fi folosit de Duhul Sfânt în a scrie aceast[
Evanghelie minunat[.
Folosind metoda pildei, Domnul Isus a deschis omului ferestre
spre adev[ruri dumnezeie=ti, ca astfel adev[rul îmbr[cat în povestirea unor întâmpl[ri obi=nuite din via\a omului de rând s[ poat[ fi
primit =i în\eles. Uneori, pe moment, privind la r[utatea lumii care
zace în cel r[u sau la sl[biciunile noastre ca oameni ni se poate
p[rea c[ vedem o deficien\[ a efectului Cuvântului lui Dumnezeu.
De aceea trebuie s[ c[ut[m =i s[ ni se descopere aceste taine ale
Împ[r[\iei cerurilor despre care Mântuitorul a spus c[ nu sunt pentru to\i oamenii. Când în\elegem aceste taine, care în mod deosebit
sunt g[site îmbr[cate în haina pildelor în capitolul 13 din Evanghelia dup[ Matei, ajungem s[ în\elegem planul St[pânului =i s[
spunem c[ totul este a=a cum a fost planificat s[ fie de c[tre
Dumnezeu. Cuvântul de parabol[ se aseam[n[ cu cuvântul paralel,
pentru c[ între povestirea parabolei sau a pildei, prin lucruri u=or
de în\eles =i adev[ruri duhovnice=ti se face o paralel[. Domnul
Isus a numit în\elesul =i t[lm[cirea acestor pilde taine.
O tain[ este ceva ascuns, secret =i poate fi chiar ceva valoros.
Unora le-a fost dat s[ cunoasc[ tainele acestea, iar altora nu.
Descoperirea lor nu se face neap[rat frecventând facult[\i, ci are
loc prin descoperirea f[cut[ de Dumnezeu celor c[rora le-a fost =i
le este dat[ de c[tre El. În acest fel cei care au ceva duhovnicesc
primesc =i mai mult, iar al\ii pierd chiar ceea ce li se pare c[ au.
<C[ci celui ce are, i se va da, =i va avea din prisos; iar de la acela
ce n-are, se va lua chiar ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru c[ ei, m[car c[ v[d, nu v[d, =i m[car c[ aud, nu aud, nici nu
în\eleg> (Matei 13:12, 13). Pentru a în\elege rostul acestor
cuvinte, trebuie s[ privim la capitolul precedent pân[ acolo unde
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Domnul Isus înc[ nu începuse s[ înve\e în pilde =i unde g[sim c[
este acuzat de a=a zi=ii oameni duhovnice=ti, cum c[ ar lucra cu
puterile întunericului. <Când au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis:
«Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul
dracilor!»> (Matei 12:24).
Duhul Sfânt este cea mai tainic[ =i sensibil[ parte din
Dumnezeire =i de aceea are toat[ protec\ia Tat[lui =i a Fiului.
Când acei farisei au hulit Duhul Sfânt, hot[rârea Domnului Isus a
fost ca ei s[ nu mai aib[ parte de bel=ugul înv[\[turii lui
Dumnezeu, pentru a nu mai avea ocazia s[ risipeasc[. }n acest fel
Domnul Isus a ales s[ nu arunce perlele înaintea porcilor.
Investi\ia Domnului în farisei nu a adus nici un câ=tig Tat[lui, de
aceea li s-a luat =i ceea ce au avut =i s-a dat celor s[raci în duh =i
fl[mânzi dup[ neprih[nire, care aveau s[ aduc[ roada a=teptat[ de
Dumnezeu. Prima pild[ din acest capitol este Pilda sem[n[torului
care vorbe=te despre s[m`n\[, despre sem[n[tor =i despre p[mânt.
S[mân\a este Cuvântul lui Dumnezeu care nu se întoarce la El
f[r[ road[. <Fiindc[ a\i fost n[scu\i din nou nu dintr-o s[mân\[,
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu =i care r[mâne în veac>
(1 Petru 1:23). O s[mân\[ mic[, pus[ în p[mânt, germineaz[ =i în
mod tainic face s[ creasc[ plante =i chiar roade ce sunt uria=e ]n
compara\ie cu s[mân\a cea mic[ din care au ie=it. Este una din
minunile lui Dumnezeu, dar Spurgeon spunea c[ totul este o
minune pân[ c`nd ajungi s[ te obi=nuie=ti cu acel lucru. S[mân\a
sem[n[torului este Cuvântul lui Dumnezeu, care ne cânt[re=te =i
ne evalueaz[ dup[ standardul S[u. <C[ci Cuvântul lui Dumnezeu
este viu =i lucr[tor, mai t[ietor decât orice sabie cu dou[ t[i=uri:
p[trunde pân[ acolo c[ desparte sufletul =i duhul, încheieturile =i
m[duva, judec[ sim\irile =i gândurile inimii> (Evrei 4:12).
Dac[ cineva vrea o recolt[ nu conteaz[ cât preg[te=te p[mântul, cât îl fertilizeaz[, cât îl irig[ pentru c[ pân[ c`nd nu pune
s[mân\a în el nu se poate bucura de road[. Sem[n[torul din pild[
este Domnul Isus =i totu=i cuvintele Lui nu au fost =i nu sunt
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primite de to\i oamenii. Cu toate c[ tot mai pu\ini oameni se
ocup[ de agricultur[, Pilda sem[n[torului este u=or în\eleas[ de
oricine. În anul 1900, 41% din popula\ia Americii era format[ din
fermieri, pe când ast[zi datorit[ consolid[rii în ferme mari s-a
ajuns c[ numai 2% din popula\ia \[rii s[ aib[ aceast[ ocupa\ie.
N[d[jduim c[ nu acela=i lucru =i aceea=i descre=tere are loc
atunci când vorbim despre sem[n[torii Cuvântului lui Dumnezeu,
pentru c[ seceri=ul este mare, dar lucr[torii sunt pu\ini.
Pilda sem[n[torului ne spune despre patru feluri de p[mânt,
unul dintre ele reprezentând inima noastr[, p[mânturi care au
primit toate aceea=i calitate de s[mân\[ sem[nat[ de acela=i
Sem[n[tor. Prima s[mân\[ a c[zut lâng[ drum =i între timp au
venit p[s[rile care au mâncat-o pentru c[ nu a fost ascuns[ în
p[mântul tare =i b[t[torit. <Când un om aude Cuvântul privitor la
Împ[r[\ie, =i nu-l în\elege, vine Cel r[u =i r[pe=te ce a fost
sem[nat. Aceasta este s[mân\a c[zut[ lâng[ drum> (Matei 13:19).
Pe m[sur[ ce practici ceva devii bun ]n acel domeniu, dar din
nefericire unii, prin practic[, devin buni ]n a-=i împietri inima =i a
nu l[sa Cuvântul lui Dumnezeu s[ p[trund[ în adâncul inimii lor,
a=a c[ vin p[s[rile care m[n`nc[ aceast[ s[mân\[ înainte ca ea
s[-=i ating[ scopul dorit de El. Mul\i spun c[ ast[zi nu se mai
predic[ cum se predica înainte, f[r[ s[-=i dea seama c[ de fapt ei
sunt cei care nu mai ascult[ cum ascultau alt[ dat[, atunci când
Cuvântul avea acces în[untrul inimii lor.
La 1 Timotei capitolul 4 apostolul Pavel îi spune lui Timotei
despre oameni însemna\i cu fierul ro=u în însu=i cugetul lor. Este
vorba despre oameni care au devenit duri =i tari împotriva oric[rei
încerc[ri de penetra\ie a Cuvântului, pentru c[ în vremea când
s-ar fi putut întoarce la Dumnezeu au dispre\uit chemarea la
poc[in\[, crezând c[ Duhul Sfânt este obligat ca întotdeauna s[ le
înmoaie inima =i s[-i fac[ receptivi. Nu este lucru de joac[ cu
Duhul Sfânt =i cine-I respinge atingerea nu are garan\ia unei alte
=anse, de aceea când auzi Cuvântul nu-\i împietri inima =i nu
amâna întoarcerea ta la Dumnezeu cum au f[cut unii din timpul
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când Domnul Isus era pe p[mânt. <M[car c[ f[cuse atâtea semne
]naintea lor, tot nu credeau în El, ca s[ se împlineasc[ vorba, pe
care o spusese prorocul Isaia: «Doamne, cine a dat crezare
propov[duirii noastre? +i cui a fost descoperit[ puterea bra\ului
Domnului?»> (Ioan 12:37, 38). Mântuirea nu este ceva cu care s[
te joci sau s[ glume=ti, pentru c[ dac[ nu pre\uie=ti vremea
cercet[rii, dup[ ce alegi s[ nu crezi, vine o vreme când nu mai
po\i s[ crezi.
O alt[ s[mân\[ sem[nat[ de Sem[n[tor a c[zut în locuri stâncoase, a r[s[rit repede, dar din lips[ de hran[, când a dogor`t
soarele a p[lit =i a murit. <S[mân\a c[zut[ în locurile stâncoase,
este cel ce aude Cuvântul, =i-l prime=te îndat[ cu bucurie; dar
n-are r[d[cin[ în el, ci \ine pân[ la o vreme; =i, cum vine un necaz
sau o prigonire din pricina Cuv`ntului, se leap[d[ îndat[ de el>
(Matei 13:20, 21). Ace=tia sunt cei care nu au credin\[ în Cuvânt,
pentru c[ nu-L strâng în inima lor, ci doar baza\i fiind pe ni=te
emo\ii =i din dorin\a de a sc[pa de iad, iau o hot[râre pentru
Domnul, ]ns[ la necaz li se pare pre\ul r[mânerii în ascultare prea
mare =i se leap[d[ de credin\[. Ace=tia sunt cei care cum vine
încercarea prin boal[, pierderi materiale, prigoan[ sau altfel de
probleme sunt gata s[ se întoarc[ în Egiptul p[c[tos, ca nu cumva
firea lor s[ duc[ lips[, uitând c[ cine va c[uta s[-=i scape via\a
=i-o va pierde, dar cine =i-o va consuma pentru slava lui
Dumnezeu o va redobândi de la Cel c[ruia i-a încredin\at-o
atunci când a ]ncheiat leg[m`nt cu El.
O alt[ s[mân\[ a c[zut între spini =i din cauza lor a fost
în[bu=it[ =i astfel nu a adus road[. <S[mân\a c[zut[ între spini,
este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijor[rile veacului acestuia =i
în=el[ciunea bog[\iilor îneac[ acest Cuvânt, =i ajunge neroditor>
(Matei 13:22). F[r[ poc[in\[, care înseamn[ nu numai p[rere de
r[u pentru p[catul comis, ci =i întoarcere de la p[cat, nu este
mântuire. Isus înseamn[ Salvator =i, dup[ cum a fost vestit prin
proroc, El este Cel care ne mântuie=te de p[catele noastre prin a
ne ierta =i a ne ajuta s[ ne desp[r\im de ele pentru totdeauna.
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Mamona, adic[ dumnezeul bun[st[rii, este slujit =i ast[zi, =i
purtând de grij[ firii p[mânte=ti putem ajunge s[-i trezim poftele,
ca apoi tot ce este duhovnicesc s[ fie în[bu=it. Oare pentru to\i
este de pre\ Cuvântul lui Dumnezeu? Oare to\i cei care spun c[ au
Duhul Sfânt, }l au? Oare to\i au dorin\a s[ lucreze pentru
Dumnezeu?
Cea de-a patra s[mân\[ descrie felul de suflete a c[ror inim[
este ca un p[mânt bun în care Cuvântul aduce roada mult dorit[
de Dumnezeu. <Iar s[mân\a c[zut[ în p[mânt bun, este cel ce
aude Cuvântul =i-l în\elege; el aduce road[: un gr[unte d[ o sut[,
altul =aizeci, altul treizeci> (Matei 13:23). Când John Wesley a
plecat de acas[ la colegiu pentru a primi o educa\ie înalt[, mama
lui, Suzana, care a avut 21 de copii, i-a dat o Biblie pe care a scris
pe prima pagin[: <Cartea aceasta te va \ine departe de p[cat sau
p[catul te va \ine departe de aceast[ carte.> Cuvântul lui
Dumnezeu a p[truns în inima tân[rului John =i prin el Dumnezeu
a f[cut o mare trezire spiritual[ în toat[ \ara. S[mân\a Cuvântului
rode=te atunci când voia lui Dumnezeu devine prioritate, =i astfel
ea nu este în[bu=it[, ci este hr[nit[ din plin. Cuvântul lui
Dumnezeu este atr[g[tor =i chiar contagios în mijlocul celor ce
sunt atra=i de Tat[l spre a primi darul mântuirii.
Pe vremea unui mare evanghelist cu numele de Withfield din
Anglia, doi oameni care se cuno=teau bine de la <pahar> vorbeau
]ntre ei =i unul îl întreab[ pe cel[lalt dac[ merge s[-l asculte pe
predicatorul care le vizita ora=ul. Când cel întrebat a spus c[
merge, i s-a pus ]ntrebarea dac[ crede ce spune omul respectiv.
Cel care începuse s[ frecventeze întâlnirile organizate de vestitorul Cuvântului lui Dumnezeu a spus c[ el nu crede, dar =tie
sigur c[ cel ce predic[ crede ce spune =i nu în\elege ce se întâmpl[ cu el, dar nu se mai satur[ s[-l asculte. Este o demonstra\ie a
modului cum lucreaz[ Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu care a
g[sit un p[mânt ce avea s[ aduc[ road[. Mul\i vor ceva nou,
deosebit, eficient =i dac[ nu îndepline=ti condi\iile lor te consider[
nefolositor, ]ns[ Cuvântul lui Dumnezeu ]i cheam[ pe cei înseta\i
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=i doritori de mântuire, indiferent care ar fi starea lor prezent[.
Nimeni nu se poate dezvinov[\i spunând c[ este un p[mânt
nepotrivit care chiar dac[ vrea nu poate rodi, pentru c[ spre a
deveni p[mântul cel bun care s[ aduc[ road[: 100, 60 sau 30 de
boabe în spic, este o parte pe care trebuie s[ o facem noi. <…Des\eleni\i-v[ un ogor nou, =i nu sem[na\i între spini. T[ia\i-v[
împrejur pentru Domnul, t[ia\i-v[ împrejur inimile, oamenii lui
Iuda =i locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva s[ izbucneasc[
mânia Mea ca un foc, =i s[ se aprind[, f[r[ s[ se poat[ stinge, din
pricina r[ut[\ii faptelor voastre!> (Ieremia 4:3, 4).
Un ogor care niciodat[ nu a fost lucrat ca s[ produc[ ceva bun
trebuie mai întâi des\elenit ca s[mân\a s[ nu fie aruncat[ pe el în
zadar. <Sem[na\i potrivit cu neprih[nirea =i ve\i secera potrivit cu
îndurarea. Des\eleni\i-v[ un ogor nou! Este vremea s[ c[uta\i pe
Domnul, ca s[ vin[ =i s[ v[ ploaie mântuire> (Osea 10:12). Nu
este destul s[ spui c[ e=ti con=tient de faptul c[ ai o inim[ de
piatr[ sau c[ ai dorin\ele omului firesc, dorin\e care asemenea
unor buruieni în[bu=e orice încercare a ta de a te apropia de
Dumnezeu, ci trebuie s[ faci un efort ca s[ des\elene=ti inima,
adic[ s[ sco\i afar[ din via\a ta orice lucru care ar putea împiedica s[mân\a Cuvântului s[ rodeasc[.
Dac[ vrei victorie pentru sufletul t[u, înceteaz[ s[ cau\i s[-L
faci pe Dumnezeu s[ treac[ de partea ta, ci treci tu de partea Lui.
Dac[ vrei s[ faci ceea ce trebuie sau s[-I dai ceva Domnului nu
a=tepta pân[ se schimb[ circumstan\ele, ci schimb[-\i inima prin
a o des\eleni de ceea ce Dumnezeu nume=te r[u. Domnul nu a
venit jum[tate drumul spre a ne mântui, nu a spus c[ a=teapt[ s[
vad[ dac[ se merit[, ci a f[cut tot ce era necesar ca s[ putem fi
mântui\i, urmând ca omul s[ accepte sau s[ refuze iertarea Lui pe
care o d[ oricui vine la El prin poc[in\[. Împ[r[\ia lui Dumnezeu
nu este democra\ie, ci El, care este Creatorul a toate =i care
sus\ine tot ce exist[, este Suveran, ]ns[ în mil[ a ales s[ ne ofere
o cale prin care s[ primim nevinov[\ia spre a putea fi ve=nic cu
El. Domnul alege pe cine vrea, =i recordul Scripturii ne spune c[
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El ]i alege întotdeauna pe cei care vor s[ se smereasc[. El a dat pe
unii s[ fie vase în Casa lui Dumnezeu, vase prin care planurile
Sale s[ fie vestite =i duse la îndeplinire. Domnul a uns =i înc[ mai
unge cu Duhul S[u cel Sfânt pe cei care sunt sinceri =i vor s[
cunoasc[ tainele Împ[r[\iei cerurilor spre a deveni unelte în mâna
lui Dumnezeu, prin care El s[ mângâie =i s[ binecuv`nteze
sufletele s[r[cite de p[cat.
Un misionar care locuia într-un cort a avut o vizit[ nedorit[ din
partea unui =arpe uria=. Un om din jur a venit =i a împu=cat =arpele
în cap, provoc`ndu-i o ran[ de moarte, dar =arpele a continuat s[
se zvârcoleasc[ distrugând tot ce era în cort. Tr[im vremea când
=arpelui celui vechi i s-a zdrobit capul la Golgota, ]ns[ el continu[
s[ se zvârcoleasc[ înainte de a fi aruncat în adânc, aceast[ zvârcolire producând de multe ori pagub[ =i durere în aceast[ lume.
Nu este potrivit s[ ne gândim la acest vr[jma= ca fiind egal în putere cu Dumnezeu, pentru c[ nu este. El este o fiin\[ creat[, care
n-a rezistat examin[rii =i c[zând prin mândrie a devenit simbolul
a tot ce este r[u, pe când Dumnezeu are toat[ puterea =i este f[r[
început =i f[r[ sfâr=it, de aceea ne putem încrede pe deplin în
puterea Lui de a ne salva. Chiar dac[ cartea Apocalipsei este
tainic[ =i plin[ de simboluri, oricine poate în\elege c[ la sfâr=it
Dumnezeu =i omul care se aliaz[ prin poc[in\[ cu El câ=tig[.
Domnul are toat[ puterea =i prin El, intrând în ascultare de
Cuvânt, primim =i noi autoritate chiar =i peste lumea duhurilor
împotriva c[rora lupt[m, dar nu putem face decât ceea ce ni se d[
s[ ]nf[ptuim. Ne este dat s[ facem ceva important în m[sura în
care, în smerenie, am acceptat s[ facem ceea ce nu ni s-a p[rut
important =i în acela=i timp am fost mul\umi\i cu voia Lui pentru
noi. Când Cuvântul Lui rode=te în acest fel în tine, în via\a ta vor
apare semnele care dovedesc c[ într-adev[r în tine locuie=te
Duhul Bun al Domnului. Cei în al c[ror templu locuie=te Duhul
Domnului, în care s[mân\a Cuvântului aduce road[, sunt cei care
}l cunosc =i-L iubesc pe Domnul Isus =i înva\[ de la El spre a-I
sem[na tot mai mult. Ei sunt cei care doresc s[ fie cu Domnul =i
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cu cei ce sunt ai Lui. Ace=tia }l a=teapt[ s[ vin[ în fiecare zi =i
doresc ca ziua revenirii Sale s[ vin[ c`t mai curând. Cei mântui\i
nu sunt des[vâr=i\i, ]ns[ niciodat[ nu suport[ o pat[ pe haina
sufletului lor =i aceasta este înc[ o dovad[ a prezen\ei Duhului
Sfânt în[untrul lor, fiindc[ au o poc[in\[ zilnic[ cur[\indu-=i
haina sufletului în meritul Sângelui Domnului Isus.
Dac[ cineva p[c[tuie=te =i nu are remu=c[ri, nec[ut`nd s[
primeasc[ iertarea de acest sim\[m`nt de vinov[\ie este o dovad[
c[ niciodat[ nu a fost n[scut din nou. Na=terea din nou este cea
mai mare minune pe care o putem experimenta, pentru c[ are cea
mai mare consecin\[ posibil[ =i anume ne schimb[ destina\ia de
la iad la Rai. Privirea ochilor de carne este o privire în exterior,
spre lucrurile ce pot fi pip[ite, privirea spre interior este o privire
în[untrul sufletului nostru, la nivelul min\ii, al con=tiin\ei =i al
emo\iilor noastre, ]ns[ privirea în sus este o privire de care este
capabil numai cel n[scut din s[mân\a care nu poate putrezi,
fiindc[ este capacitatea duhului trezit la via\[, capacitatea de a
privi înspre Dumnezeu ca la un Tat[ bun =i îndur[tor. Nimic nu
poate lua locul credincio=iei fa\[ de Dumnezeu =i se merit[ s[
pl[tim pre\ul ascult[rii, pentru ca la sfâr=it s[ fim num[ra\i între
cei care au avut parte de harul de a în\elege tainele Împ[r[\iei
cerurilor, =i prin ascultare s[ valorifice ocazia de a da n[val[ =i a
pune mâna pe mântuire. Facem aceasta des\elenind inima ca s[
devin[ un ogor bun Cuvântului lui Dumnezeu =i astfel rodind
mult, roada adus[ de Duhul Sfânt în noi s[-L onoreze pe Domnul.
Amin
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10
TAINE ALE ÎMPÃRÃÞIEI CERURILOR
<Isus le-a r[spuns: «Pentru c[ vou[ v-a fost dat s[
cunoa=te\i tainele Împ[r[\iei cerurilor, iar lor nu le-a
fost dat.»> Matei 13:11

C

apitolul 13 din Evanghelia dup[ Matei ne prezint[
=apte pilde care, în analogii simple legate de via\a de
toate zilele, ne dezv[luie adev[ruri =i chiar taine cere=ti
cu privire la istoria Evangheliei Domnului Isus Hristos, începând
cu perioada când El umbla pe p[mânt =i pân[ la ziua judec[\ii. Le
numim taine, pentru c[ Domnul Isus le-a numit a=a, =i f[r[
descoperirea Duhului Sfânt, care ne-a fost dat ca s[ ne
c[l[uzeasc[ în tot adev[rul, aceste pilde r[mân tot taine. Spre
deosebire de povestirile închipuite, abstracte, metoda pildei
descrie în mod practic =i eficient adev[rul în a=a fel ]nc`t el s[
poat[ p[trund[ în gândirea =i mintea omului. Folosindu-se de
pilde, Înv[\[torul ne-a comunicat cu claritate, acum dou[ mii de
ani, ceea ce se întâmpl[ ast[zi în lume, pentru ca noi s[ nu ne descuraj[m când vom vedea c[ întunericul domin[ peste via\a unor
oameni sau când vom vedea religii ce nu au temelie biblic[ =i
totu=i cresc exponen\ial.
Domnul Isus, referindu-Se în primul rând la cei care în capitolul precendent L-au hulit pe Duhul Sfânt, spune c[ unora nu le
este dat s[ cunoasc[ aceste taine =i este posibil ca =i ast[zi,
oameni foarte religio=i, asemenea fariseilor de atunci, s[ fac[
parte din categoria celor pentru care tainele Evangheliei r[mân de
nep[truns, pentru c[ în mândria lor au ales s[ se împotriveasc[
Luminii. Domnul Isus a specificat cu claritate care sunt condi\iile
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pentru ca un suflet s[ intre în Împ[r[\ia cerurilor, atunci când i-a
spus lui Nicodim, un înv[\[tor al Legii, c[ trebuie s[ fie n[scut din
ap[ =i din duh; n[scut din ap[, adic[ din Cuvântul pe care credinciosul }l strânge în inim[ pentru ca intrând prin u=a poc[in\ei s[
aib[ parte de na=terea din nou =i de înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt
spre a fi o f[ptur[ nou[ în Domnul Isus Hristos. Nu po\i for\a cu
ranga pe nimeni s[ p[trund[ tainele Scripturii, ci ele sunt
descoperite celui care cu sinceritate se apropie de Scriptur[ ca s[
fie înv[\at de ea. Când începi s[ pricepi pu\in din frumuse\ea
pildelor, ajungi s[ afirmi c[ tot ce se întâmpl[ este a=a cum a spus
El c[ va fi. Prin aceste =apte pilde, Mântuitorul ne-a ar[tat la ce s[
ne a=tept[m c[ va avea loc ]n vremurile în care tr[im.
Poate la fel ca =i prorocul Habacuc vezi nelegiuirea care te
indign[ =i te determin[ s[ spui ca el: <Pentru ce m[ la=i s[ v[d
nelegiuirea, =i Te ui\i la nedreptate?> (Habacuc 1:3). Dumnezeu
}=i duce la ]ndeplinire întotdeauna la timp planurile Sale, =i noi
suntem chema\i s[ urm[m pilda Lui ca ni=te copii preaiubi\i, =i în
r[bdare, iubind sufletele oamenilor, s[ a=tept[m dezv[luirea =i
împlinirea tainelor Împ[r[\iei cerurilor. Aceste taine nu se vor
desf[=ura ]n ]ntregime pân[ când Dumnezeu nu-i va strânge pe
to\i cei care vor mo=teni Împ[r[\ia cerurilor, ]mplinindu-se astfel
num[rul neamurilor. <C[ci Eu sunt cu tine; =i nimeni nu va pune
mâna pe tine, ca s[-\i fac[ r[u; vorbe=te, fiindc[ am mult norod în
aceast[ cetate> (Fapte 18:10). Referindu-se la ni=te oameni care
tr[iau în idolatrie, Dumnezeu i-a numit ai Lui, deoarece El, care
este Atot=tiutor, a cunoscut p[mântul inimii lor =i =tia c[ ei vor fi
ad[uga\i la num[rul celor care vor fi socoti\i neprih[ni\i prin
credin\[.
Prima pild[ este Pilda sem[n[torului. Ea ne spune clar c[
s[mân\a curat[ =i bun[ a Cuvântului lui Dumnezeu nu-=i va atinge
scopul dorit în to\i cei ce-l vor auzi, ci numai o minoritate va
ajunge s[-L primeasc[, ca apoi aceast[ s[mân\[ s[ rodeasc[ în ei.
Conform acestei pilde nu trebuie s[ ne mir[m de faptul c[ mul\i
}l resping =i chiar dintre cei ce ascult[ =i-L primesc cu bucurie nu
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to\i r[mân ]n credin\[. Aceast[ pild[ ne spune c[ mul\i vor respinge Evanghelia, de=i le este zugr[vit[ starea sufleteasc[
deplorabil[, stare ce are ca destina\ie iadul. Acestor oameni, =i nu
numai, le sunt dezv[luite adev[ruri despre: cine este Isus, ce a
f[cut pentru p[c[tos =i ce poate s[ aib[ prin El. Cu toate acestea
ei resping mesajul Evangheliei. Pilda sem[n[torului ne spune clar
c[ niciodat[ nu ]i vom câ=tiga pe to\i oamenii pentru Hristos.
A dou[ pild[ este Pilda neghinei la care a= vrea s[ poposim mai
mult ca la celelalte. Ea ne spune c[ între credincio=ii adev[ra\i vor
fi =i ipocri\i, care spun una când sunt între cei credincio=i, dar
practic[ cu totul alt mod de tr[ire atunci când sunt în lume. Cu
toate c[ uneori suntem înconjura\i de oameni f[\arnici, ca
m[dulare în trupul lui Hristos, ca Biseric[ =i Mireas[ a Lui, nu trebuie s[ c[ut[m izolarea de oameni, ci dimpotriv[ ar[tând prin
felul nostru de tr[ire lumina pe care El a pus-o în noi, s[ fim un
indicator spre Cel care schimb[ oameni =i ast[zi. <Ci sfin\i\i în
inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fi\i totdeauna gata s[
r[spunde\i oricui v[ cere socoteal[ de n[dejdea care este în voi;
dar cu blânde\e =i team[> (1 Petru 3:15).
Împ[r[\ia cerurilor, expresie ce este sinonim[ cu Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, se aseam[n[ cu un om ce st[pâne=te un p[mânt în
care a sem[nat s[mân\[ bun[, ]ns[ pe când oamenii dormeau, a
venit un vr[jma= invidios =i a aruncat s[mân\a neghinei. A fost o
surpriz[ pentru lucr[tori când a r[s[rit neghin[ între grâu, dar nu
=i pentru Dumnezeu. Taina acestei pilde ne dezv[luie faptul c[ vor
fi întotdeauna credincio=i fal=i =i credincio=i adev[ra\i care, chiar
dac[ sunt împreun[, vor ajunge s[ se despart[ într-o zi pentru totdeauna. Neghina va fi aruncat[ într-un foc despre care Domnul
Isus a spus c[ nu se va stinge, iar grâul va fi pus în hambarul
marelui St[pân. Pilda ne spune c[ de multe ori cele dou[ feluri de
credincio=i vor tr[i împreun[ chiar în biseric[. Este vorba de
oameni care vorbesc despre cer, dar nu merg într-acolo. Ei fac
parte dintr-o organiza\ie, poate au numele scrise într-un registru
sau poate chiar cânt[ în cor, ]ns[ pentru c[ nu au avut experien\a
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na=terii din nou prin poc[in\[ =i întoarcere de la p[cat, ei nu au
numele scrise în Cartea Vie\ii Mielului.
Dac[ pilda sem[n[torului descrie oamenii din lume ce sunt
expu=i la glasul Evangheliei, pilda neghinei ne descrie sufletele
care sunt în casele de rug[ciune, dar care nu se las[ schimba\i
dup[ chipul lui Hristos, ci r[mân la starea omului vechi, condus
nu de Duhul Sf`nt, ci de firea p[mânteasc[. Chiar de la început
Dumnezeu ne-a spus c[ vor fi dou[ feluri de semin\e. <Vr[jm[=ie
voi pune între tine =i femeie, între s[mân\a ta =i s[mân\a ei…>
(Genesa 3:15). Cei care provin din s[mân\a =arpelui au ca tat[ pe
diavolul. Domnul Isus nu S-a sfiit s[ spun[ acest lucru fariseilor.
<Voi ave\i de tat[ pe diavolul; =i vre\i s[ împlini\i poftele tat[lui
vostru. El de la început a fost uciga=; =i nu st[ în adev[r, pentru c[
în el nu este adev[r…> (Ioan 8:44).
Pilda neghinei ne arat[ contrastul dintre dou[ feluri de oameni
ce au st[pâni diferi\i =i apar\in celor dou[ lumi diferite. <Oricine
este n[scut din Dumnezeu, nu p[c[tuie=te, pentru c[ s[mân\a Lui
r[mâne în el; =i nu poate p[c[tui, fiindc[ este n[scut din
Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu =i copiii
diavolului. Oricine nu tr[ie=te în neprih[nire, nu este de la
Dumnezeu; nici cine nu iube=te pe fratele s[u> (1 Ioan 3:9-10).
Diavolul nu este a=a de mult împotriva religiei cât se folose=te de
ea ca de o unealt[, chiar dac[ uneori trebuie s[ îmbrace haine
îngere=ti. El, ca potrivnic al lui Dumnezeu, vrea s[ z[d[rniceasc[
bunul plan al Domnului pentru om. La început, când r[sare neghina aproape c[ nu se poate deosebi de firul de grâu, dar cu timpul
se deosebe=te tot mai mult. Aceast[ pild[ explic[ faptul de ce
vedem =i auzim despre Hristo=i fal=i. În ea trebuie s[ vedem o
împlinire a cuvintelor Scripturii. <În adev[r, dac[ vine cineva s[
v[ propov[duiasc[ un alt Isus pe care noi nu l-am propov[duit,
sau dac[ este vorba s[ primi\i un alt Duh pe care nu l-a\i primit,
sau o alt[ Evanghelie, pe care n-a\i primit-o, oh, cum îl îng[dui\i
de bine!> (2 Corinteni 11:4).
Asemenea unui chimist în laborator care cu aten\ie î=i
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preg[te=te substan\ele în eprubet[, diavolul verific[ sl[biciunile
oamenilor, c[utând por\i deschise spre inim[, ca s[ afle care este
procentajul de neadev[r ce-l poate amesteca cu adev[r, în a=a fel
]nc`t s[ fie tolerat =i acceptat ca o alt[ cale spre Dumnezeu. <M[
mir c[ trece\i a=a de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui
Hristos, la o alt[ Evanghelie. Nu doar c[ este o alt[ Evanghelie;
dar sunt unii oameni care v[ tulbur[, =i voiesc s[ r[stoarne
Evanghelia lui Hristos> (Galateni 1:6-7).
Unele bacnote false fiind foarte bine imitate ajung s[ fie
folosite pe pia\[, dar când ajung în sistemul bancar sunt depistate
cu u=urin\[. La fel sunt =i credincio=ii fal=i reprezenta\i ]n aceast[
pild[ prin neghin[. Chiar dac[ ace=tia uneori ]i în=eal[ pe fra\i
printr-o form[ de evlavie, nu pot s[-L în=ele pe Dumnezeu care
prive=te la inima omului. Oamenii care cred într-un Isus fals
ajung s[ devin[ fra\i fal=i =i pot fi o capcan[ pentru cei din jur, la
fel ca =i cei cu care a avut de-a face apostolul Pavel. <Deseori am
fost în c[l[torii… în primejdii între fra\ii mincino=i> (2 Corinteni
11:26). Trebuie s[ =tim c[ nu to\i care spun: <Doamne! Doamne!>
vor intra în Împ[r[\ia cerurilor, ci doar cei care s-au l[sat ciopli\i
=i schimba\i de Duhul Sfânt, prin =lefuire =i cuptoare, în vasul sau
unealta pe care St[pânul a vrut s[ o aib[.
Am întâlnit suflete care au spus c[ nu vor s[ se poc[iasc[ pentru c[ au avut de-a face cu a=a zi=i poc[i\i care s-au dovedit a fi
ni=te ipocri\i. Astfel de oameni, ipocri\i, î=i vor primi r[splata lor,
]ns[ aceasta nu va fi o scuz[ pentru cineva înaintea lui Dumnezeu.
El, ca St[pân, porunce=te oamenilor de pretutindeni s[ se
poc[iasc[. Dac[ =tiu c[ exist[ neghin[ în holda de grâu, aceasta
nu m[ va face s[ nu mai doresc sau s[ nu mai m[nânc pâine, =i
dac[ cei din jur nu vor mântuirea eu tot o vreau. Privind la roade,
Domnul Isus ne spune c[ vo m putea deosebi originalul de fals,
prorocii adev[ra\i de prorocii mincino=i, =i oile de lupii îmbr[ca\i
în piei de oi. Este de a=teptat s[ întâlnim ipocri\i peste tot locul,
cu excep\ia cerului. Prea multe slujbe biserice=ti =i chiar predici,
adorm oamenii, îng[duind sem[narea neghinei.
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Acest fapt arat[ necesitatea sunetului clar al trâmbi\ei care
s[ trezeasc[ omul din p[cat =i s[-i arate cetatea de sc[pare
care este Domnul Isus Hristos. Nu este slujba noastr[ s[
smulgem neghina sau s[ atac[m alte religii. Slujba copilului lui
Dumnezeu este ca tr[ind în dragoste =i nel[sându-se compromis
s[ arate ce înseamn[ s[ fii un copil al Domnului. Dac[ noi
vom încerca s[ smulgem neghina s-ar putea, a=a cum a spus
Domnul Isus, s[ producem pagub[, smulgând =i grâu. Dumnezeu
a hot[r`t o zi, numit[ o zi a judec[\ii sau a r[spl[tirilor, când
va pune secera în lan =i va desp[r\i grâul de neghin[. <+i un alt
înger a ie=it din Templu, =i striga cu glas tare Celui ce =edea
pe nor: «Pune secerea Ta =i secer[: pentru c[ a venit ceasul s[
seceri, =i seceri=ul p[mântului este copt.» Atunci Cel ce =edea pe
nor, +i-a aruncat secerea pe p[mânt. +i p[mântul a fost secerat>
(Apocalipsa 14:15, 16).
Pilda s[mân\ei de mu=tar este cea de-a treia pild[ =i ne spune
c[ Domnul Isus nu este surprins de faptul c[ ast[zi sunt în lume
atâtea religii false. Dac[ noi nu am vedea aceste religii, am avea
motiv s[ ne îndoim de autenticitatea Scripturii. Aceast[ pild[ ne
spune c[ lucrurile nu decurg cum am vrea noi, ci a=a cum
Domnul Isus a spus acum dou[ mii de ani, când a rostit aceast[
pild[. Ea este o pild[ care arat[ modul ]n care corup\ia întunericului a p[truns în lucrarea de recuperare a sufletului omului,
prin apari\ia unor c[i despre care diavolul spune c[ toate duc la
Dumnezeu. Lucrarea Evangheliei Domnului Isus Hristos descris[
în tainele acestor =apte pilde se va sfâr=i numai în ziua pe care El
a rânduit-o pentru aceasta. <Sunt încredin\at c[ Acela care a
început în voi aceast[ bun[ lucrare, o va ispr[vi pân[ în ziua lui
Isus Hristos> (Filipeni 1:6). Înainte de venirea zilei mult a=teptat[
de Mireasa Domnului, Biserica trebuie s[ se p[streze curat[ =i
ne]ntinat[, pentru c[ pe p[mânt tr[im în prezent vremea unui
r[zboi spiritual, iar în r[zboi po\i fi r[nit =i chiar omor`t. S[ mori
trupe=te nu este mare pagub[, dar s[ mori suflete=te înseamn[
faliment total ]n ce prive=te ve=nicia.
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S[mân\a de mu=tar face o plant[ ca un arbust care se ridic[
pân[ la doi, chiar trei metri în[l\ime, dar c`nd Domnul Isus spune
c[ din aceast[ plant[ a crescut un copac mare, descrie de fapt c[
a avut loc ceva monstruos, ceva care nu este normal. Conform
celor scrise la Genesa capitolul 1 versetul 11 =i 12 verdea\a face
verdea\[ =i s[mân\a pomilor face pomi, ]ns[ verdea\a nu face
pomi. Aceast[ pild[ ne spune c[ ceva ciudat s-a întâmplat ]n
momentul ]n care dintr-un arbust mic de mu=tar a ie=it un copac.
La fel este scris la Daniel capitolul 4 versetele 20 =i 21 c\nd se
spune c[ Babilonul este locul de unde ies toate religiile false ale
p[mântului. În acest copac Domnul Isus spune c[ p[s[rile =i-au
f[cut cuiburi, p[s[ri care în pilda sem[n[torului au mâncat
s[mân\a cea bun[. Aceste p[s[ri sunt duhurile întunericului. <…A
c[zut, a c[zut, Babilonul cel mare! A ajuns un loca= al dracilor, o
închisoare a oric[rui duh necurat, o închisoare a oric[rei p[s[ri
necurate =i urâte> (Apocalipsa 18:2). Religia s-a denaturat ]n
momentul ]n care a devenit ca un copac mare ce ad[poste=te tot
felul de religii false care am[gesc oamenii =i le pun sufletele la un
ad[post fals. <Dar Duhul spune l[murit c[, în vremurile din urm[,
unii se vor lep[da de credin\[, ca s[ se alipeasc[ de duhuri
în=el[toare =i de înv[\[turile dracilor> (1 Timotei 4:1).
Religiile false ale p[mântului îi cost[ pe oameni foarte mult,
atât p[mânte=te cât =i duhovnice=te. Scriptura, care este o Carte ce
nu minte, spune c[ singura cale c[tre Dumnezeu este prin
Domnul Isus care este poarta oilor. El, prin jertfa Sa, a f[cut o
punte între om =i Dumnezeu. Este necesar ca în lumina
Evangheliei s[ verific[m, pun`nd întreb[ri, sfaturile care ni se
dau pentru suflet, fiindc[ adev[rul lui Dumnezeu rezist[ la toate
întreb[rile noastre. Omului ]i este dat s[ tr[iasc[ o singur[ dat[, =i
în joc este ve=nicia lui; de aceea fiecare a=a zis[ religie doritoare
de bine trebuie cercetat[ cu întreb[ri care s[ fie puse celor care o
prezint[. Este Scriptura sursa informa\iilor tale? Apocalipsa capitolul 22 cu versetele 18 =i 19 ne spune ce se va întâmpla cu cei
care adaug[ sau scot din cuvintele Scripturii.
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Este Isus pe care }l veste=ti un Isus real sau o fabrica\ie a min\ii
r[t[cite a omului? Este Isus pe care-L veste=ti Fiul lui Dumnezeu
egal cu Dumnezeu =i etern ca Dumnezeu Tat[l? Te închini înaintea Domnului Isus care este Dumnezeu Divin? Scriptura ne înva\[
s[ nu primim orice înv[\[tur[, ci cu adev[rul s[ ne ap[r[m de
s[ge\ile celui viclean =i s[ ne împotrivim spre a nu fi cuceri\i de
întuneric. <Dac[ vine cineva la voi, =i nu v[ aduce înv[\[tura
aceasta, s[ nu-l primi\i în cas[, =i s[ nu-i zice\i: «Bun venit!» C[ci
cine-i zice: «Bun venit!» se face p[rta= faptelor lui rele> (2 Ioan
10, 11). Alte întreb[ri care trebuie puse sunt acestea: Este prioritatea ta aceea de a face Evanghelia lui Isus Hristos cunoscut[? Ai
primit darul lui Dumnezeu, iertarea =i mântuirea în dar prin meritul S`ngelui scump al Mielului f[r[ de cusur al lui Dumnezeu? Te
încrezi în ceea ce a f[cut El pentru tine sau în meritul faptelor tale?
Un alt examen este acela al tr[irii în sfin\enie, f[r[ de care
nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Dac[ persoana respectiv[
trece aceste examene cu bine po\i s[-l nume=ti frate sau sor[ în
Domnul Isus. Pilda num[rul patru prezint[ concep\ii care par dificile despre Împ[r[\ie, ]ns[ le prezint[ într-un mod simplu, spre a
fi în\elese de c[rturari =i de nec[rturari deopotriv[. În pild[ ni se
spune c[ o femeie a f[cut un aluat pe care l-a împ[r\it în trei
m[suri, pun`nd =i aluat dospit cu drojdie. Pilda ne spune c[ a fost
prev[zut de Dumnezeu ca în zilele de ast[zi, în a=a zisele biserici
va fi corup\ie, pentru c[ uneori diavolul când vede c[ nu poate
birui o biseric[ i se al[tur[ =i încetul cu încetul o corupe prin a da
libert[\i nepermise de Evanghelie sau prin a impune anumite reguli care nu sunt cerute de Dumnezeu.
Fariseii =i c[rturarii au primit o mustrare aspr[ din partea
Domnului Isus pentru c[ aveau doar o form[ de religie lipsit[ de
via\[, de mil[ =i de dragoste (vezi Matei 16:11). Ei sunt cei care
nu intr[ =i nici pe al\ii nu-i las[ s[ intre în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, calificându-se astfel a fi c[l[uze oarbe. Astfel de
oameni au primit =i primesc din partea Domnului numele de
r[t[ci\i, care nu cunosc Scripturile =i nici puterea lui Dumnezeu.
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Domnul Isus le-a spus ucenicilor s[ se p[zeasc[ de aluatul fariseilor, care este legalismul, =i de aluatul saducheilor, care este
liberalismul. Cu o alt[ ocazie le-a spus s[ se p[zeasc[ de aluatul
lui Irod care reprezint[ tr[irea pentru pl[cerile carnale ale trupului, tr[irea pentru a strânge averi sau a deveni faimos. Acestea
sunt cele trei feluri de aluat compromis de drojdia neadev[rului =i
a p[catului. Diavolul caut[ întotdeauna s[ imite lucr[rile lui
Dumnezeu, =i a=a cum Domnul Isus are o Mireas[, =i diavolul are
una reprezentat[ prin aceast[ femeie care, ca =i Izabela
Apocalipsei, a pus drojdie în aluat. Acest fapt reprezint[ compromiterea unei lucr[ri care ar fi putut fi bun[.
Pâinea este binecuvântat[ de Dumnezeu =i înseamn[ p[rt[=ie
cu Dumnezeu. Pâinea pe care o folosim la S[rb[toarea Sfintei
Cine este nedospit[, întocmai ca cea mâncat[ de israeli\i atunci
când au ie=it în grab[ din Egipt. Grâul ne reprezint[ pe noi,
copiii lui Dumnezeu, care la fel ca grâul zdrobit, fr[mântat =i pus
în cuptor devenim o pâine pentru El, ca o jertf[ adus[ de
bun[voie. Noi suntem ca o pâine pentru El, dar =i El, Pâinea vie\ii,
este o pâine pentru noi, ori de câte ori ne hr[nim din meritele jertfei Sale. Drojdia reprezint[ p[catul care fermenteaz[ =i lucreaz[
încet, dar sigur. Avem destule exemple triste de aluat compromis
prin evangheli=tii cei mari care au c[zut fie prin mândrie, curvie
sau prin compromisuri =i scandaluri financiare. <…Nu =ti\i c[
pu\in aluat dospe=te toat[ pl[m[deala? M[tura\i aluatul cel vechi,
ca s[ fi\i o pl[m[deal[ nou[, cum =i sunte\i, f[r[ aluat; c[ci
Hristos, Pa=tele noastre, a fost jertfit> (1 Corinteni 5:6-7).
Pilda aluatului dospit ne avertizeaz[ cu privire la faptul c[
atunci c`nd p[catul este tolerat el p[trunde în biserici =i a=a se
ajunge la formalism =i r[ceal[ spiritual[. De aceea verific[
buc[t[ria de unde m[nânc[ sufletul t[u, ca s[ fii sigur c[ nu are în
ea aluat dospit care s[ te expun[ la pericolul de a ajunge compromis! Domnul Isus ne-a l[sat aceast[ pild[ pentru ca atunci când
vei vedea femeia care strecoar[ aluat dospit în aluatul cel fr[mântat s[ nu te descurajezi, ci s[ vezi un Dumnezeu mare care a
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prev[zut c[ aceasta se va întâmpla =i în acela=i timp s[ vezi
un Dumnezeu care las[ omului voin\[ liber[ s[ aleag[ via\a
sau moartea.
Pilda a cincea este pilda comorii ascunse în \arin[. Ea ne
vorbe=te despre comoara lui Dumnezeu, Israelul, comoar[ ce a
fost acoperit[ pentru o vreme, dar care va fi din nou dezgropat[
de c[tre Dumnezeu. Israelul este o comoar[ aleas[ în mod suveran de c[tre Domnul. <Acum, dac[ ve\i asculta glasul Meu, =i
dac[ ve\i p[zi leg[mântul Meu, ve\i fi ai Mei dintre toate
popoarele, c[ci tot p[mântul este al Meu> (Exodul 19:5). În original spune: <}mi ve\i fi o comoar[ a Mea.> Israelul este ca o
comoar[ ascuns[ în \arin[, care datorit[ neascult[rii înc[ nu s-a
putut bucura pe deplin de promisiunile lui Dumnezeu f[cute celor
care vor asculta de El. <C[ci Domnul +i-a ales pe Iacov, pe Israel,
ca s[ fie al Lui> (Psalmul 135:4). Din nou, în original, se spune
<ca s[ fie o comoar[ a Lui.>
Israelul este o comoar[ ascuns[, c[utat[ =i g[sit[ de
Dumnezeu, comoar[ ce ]n curând va fi dezgropat[ =i prezentat[
tuturor. <+i atunci tot Israelul va fi mântuit, dup[ cum este scris:
«Izb[vitorul va veni din Sion, =i va îndep[rta toate nelegiuirile de
la Iacov»> (Romani 11:26). Conform profe\iilor, Israelul are
înaintea lui clipe grele, dar totul va fi supravegheat de Dumnezeu,
care a preg[tit =i ziua de izbând[. Pe vremea Cezarului Adrian, în
secolul doi, dup[ ce o revolt[ iudaic[ a fost în[bu=it[ în sânge, în
semn de batjocur[ i s-a dat numele de Palestina, adic[ numele
vr[jma=ilor lor, dar Dumnezeu a recunoscut =i recunoa=te acest
p[mânt ca fiind \ara Israel. <Iosif s-a sculat, a luat Pruncul =i pe
mama Lui, =i a venit în \ara lui Israel> (Matei 2:21). P[mântul a
beneficiat de binecuvânt[ri care au venit prin acest popor =i totu=i
el este un popor urât de majoritatea celorlalte popoare.
Peste un milion de arabi sunt cet[\eni israeli\i =i totu=i mul\i
arabi =i-au dedicat via\a distrugerii lui Israel, luptând astfel direct
cu Dumnezeu. <Dar treimea aceasta din urm[ o voi pune în foc,
=i o voi cur[\i cum se cur[\e=te argintul, o voi l[muri cum se
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l[mure=te aurul. Ei vor chema Numele Meu, =i îi voi asculta; Eu
voi zice: «Acesta este poporul Meu!» +i ei vor zice: «Domnul este
Dumnezeul meu!» (Zaharia 13:9).
Pilda m[rg[ritarului de mare pre\ este cea de-a =asea pild[ din
acest capitol =i ea ne vorbe=te despre Biserica lui Dumnezeu. Spre
deosebire de un diamant care poate fi în întregime curat =i t[iat,
perla se formeaz[ din ceva f[r[ pre\, ceva ca =i o impuritate de
bucat[ de os sau nisip ce p[trunde în corpul scoicii care acoper[
acea impuritate cu o substan\[ ce se înt[re=te într-un rotund sidefiu. Cea mai mare perl[ descoperit[ în Filipine în anul 1934
cânt[re=te peste =ase kg =i se va vinde în curând la licita\ie
începând cu suma de 10 milioane de dolari. Pilda m[rg[ritarului
sau a perlei de mare pre\, despre care vorbe=te Domnul Isus, are
o valoare mult mai mare, pentru c[ reprezint[ Biserica Sa pe care
El a r[scump[rat-o cu }nsu=i Sângele S[u.
Domnul Isus ne-a c[utat =i a pl[tit pre\ul r[scump[rii noastre.
Evanghelia ne-a luat în primire, pentru ca prin lucrarea
desf[=urat[ de Duhul Sfânt s[ dezvolte în noi virtu\iile Miresii
Domnului Isus. El nu a fost =i nu va fi niciodat[ de vânzare, pentru c[ nu este valoare în Univers cu care s[ fie comparat, ci noi,
cei care nu am avut cu ce cump[ra ceva, am devenit prin El, din
ceva f[r[ valoare, o perl[ de mare pre\, primind valoare din El.
Astfel, primind neprih[nirea Lui prin credin\[, am devenit, prin
harul care ne schimb[ spre a-I sem[na, ceva potrivit pentru tezaurul Împ[ratului.
Ultima pild[ din acest capitol este pilda n[vodului în care
pescarii aleg =i împart pe=tii prin=i în pe=ti buni =i r[i. }n aceast[
pild[ ni se vorbe=te despre judecata lui Dumnezeu, c`nd se va
încheia lucrarea de r[scump[rare a omului =i se vor da r[spl[tirile
bune sau rele fiec[rui suflet, dup[ felul în care a ascultat sau a
refuzat mâna de împ[care a lui Dumnezeu. Poate c[ te ]ntrebi cum
vei putea s[-\i fere=ti sufletul de c[dere într-o lume a falsurilor =i
a ipocriziei =i cum vei =tii s[ alegi? În primul rând, fii sigur c[
urmezi un Isus adev[rat care este Mântuitorul t[u personal, pe
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care L-ai chemat s[ fie Domn =i St[pân peste via\a ta. E=ti tu mântuit? Nu te întreb dac[ ai religie de vreun fel, care este ca o
etichet[ pe o sticl[, ci te întreb dac[ =tii sigur c[ sufletul t[u va
merge în cer dac[ ar fi s[ mori în noaptea care urmeaz[. Tr[ie=te
Isus Hristos în tine? L-ai chemat?
Dup[ ce ai f[cut leg[mânt cu El prin botezul în ap[ po\i s[ dai
r[spuns la aceast[ întrebare atunci când te cercetezi s[ vezi ce fel
de dorin\e ai. Vrei s[ petreci timp în prezen\a Lui =i a celor care
au devenit copii ai lui Dumnezeu? |i-e drag Cuvântul Lui? Sim\i
prezen\a Duhului Sfânt când te rogi? Ai în tine dorin\ele Lui de a
ajuta =i de a vedea pe al\ii venind la mântuire? Un renumit profesor de teologie, copil al Domnului, a fost întrebat care este cel mai
adânc =i profund adev[r al Scripturii, =i acesta a r[spuns cu câteva rânduri dintr-o bine cunoscut[ cântare. <Isus =tiu m[ iube=te,/
Biblia-mi spune mie.> Domnul Isus te iube=te =i vrea s[ fii mântuit. De aceea, pentru c[ înc[ are rost, este bine s[ ne verific[m
spre a afla unde suntem noi în aceste pilde care descriu vremea de
acum. Aceast[ veghere împreun[ cu ascultarea de El ne va face s[
dorim venirea Celui care a spus c[ vine în curând =i c[ r[splata
Lui este cu El. <Vino, Doamne Isuse!>
Amin
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11
CARE ÎÞI ESTE DESTINAÞIA FINALÃ?
<… oamenilor le este r`nduit s[ moar[ o singur[
dat[, iar dup[ aceea vine judecata.> Evrei 9:27

C

`nd eram copil, îmi pl[cea ca atunci c`nd treceam pe
l`ng[ autogar[ s[ m[ uit la tabla care indica destina\ia
autobuzelor. De multe ori c`nd c[l[toresc sunt întrebat
despre destina\ia final[, pentru c[ de=i un tren are mai multe
opriri, un avion mai face o escal[ sau chiar schimb[m avionul,
însã p`n[ la urm[ ajungem într-un ora= unde spunem: <Am
ajuns!> Dup[ m[rime, într-o gar[ sau ]ntr-un aeroport, în decursul
unei s[pt[m`ni, po\i alege între sute de destina\ii, dar calea
numit[ via\[ are numai dou[ posibile destina\ii =i nu este nici un
suflet care s[ se piard[ pe undeva =i s[ nu ajung[ p`n[ la urm[ în
unul din aceste dou[ locuri. Cele dou[ locuri posibile ca destina\ie
sunt diametral opuse, unul fiind un loc de fericire ve=nic[, iar
cel[lalt un loc de chin ve=nic. C`nd eram t`n[r =i ne înt`lneam
colegi pe strad[, aproape automat, ne întrebam: <Unde mergi?> =i
fiind o întrebare a=a de obi=nuit[ =i ast[zi, d[-mi voie s[ te întreb:
<Unde mergi?> Te întreb, pentru c[ Dumnezeu a l[sat omului
voin\[ liber[ s[ aleag[ =i chiar dac[ prin p[cat s-a descalificat de
a merge ]n locul unde este El, bun[tatea Lui a f[cut înc[ o cale
acolo unde nu era, ca s[ poat[ oferi din nou omului oportunitatea
de a alege între dou[ destina\ii =i de a nu fi silit s[ mearg[ la locul
de chin numit iad, creat pentru Satan =i îngerii lui.
Victor Hugo, care a scris remarcabila carte, spiritual senzitiv[,
<Mizerabilii>, a spus c[ simte în el o via\[ viitoare =i c[ atunci
c`nd va ajunge s[ moar[ lucrarea lui va fi gata, dar nu =i via\a lui.
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A=a cum spune Eclesiastul la capitolul 3, Dumnezeu a pus în om
g`ndul ve=niciei care-i spune s[-L caute pe Creator =i intuitiv
ceva îi spune din[untru c[ într-o zi va da o socoteal[ înaintea Lui
întocmai cum spune versetul citat la început. Un mare ateu când
a ajuns pe patul de moarte le-a spus prietenilor s[i, c[ ei privesc
la un om care =i-a pierdut credin\a. Acel ateu ajuns în pragul
ve=niciei nu a mai putut \ine c[lu=ul în gura con=tiin\ei care îl
os`ndea, =i prin cuvintele rostite a spus c[ nu mai crede c[ nu
exist[ Dumnezeu. De fapt, putem s[ spunem c[ nu exist[ p[g`n
adev[rat, pentru c[ dac[ ar fi unul ar ]nsemna c[ dup[ ce =tii tot
ce se poate =ti despre tot ce exist[, s[ spui în concluzie c[ nu
exist[ Dumnezeu. Care om =tie tot ce se poate =ti? Nu am înt`lnit
înc[ pe nimeni care s[ spun[ c[ =tie totul despre toate, de la structura codului genetic la compozi\ia chimic[ a tuturor elementelor
ce formeaz[ ceea ce este viu =i ce nu este viu =i p`n[ la a cunoa=te
totul despre cerurile care spun slava lui Dumnezeu.
Dac[ vrei s[ ai ca destina\ie final[ cerul, la ]nceput trebuie,
privind la dovezile Scripturii, s[-\i la=i credin\a, care dep[=e=te
ra\iunea, s[ respire =i ea va c[uta cerul, va face leg[turi nev[zute
între inima ta =i a Celui care te-a iubit a=a de mult înc`t a murit
pentru tine, ca acolo unde este El s[ fii =i tu. Avem dovezi din
abunden\[, ]ns[ dac[ cercetezi doar dovada =tiin\ific[ cu privire la
astronomie este îndeajuns s[ vezi c[ exist[ o M`n[ creatoare.
Cu pu\in timp înaintea na=terii M`ntuitorului un om a f[cut o
hart[ a cerurilor =i a spus c[ sunt 1022 de stele, iar dou[ sute de
ani mai t`rziu s[ vin[ un altul =i s[ spun[ c[ sunt 1026. 1300 de
ani mai t`rziu, cu ajutorul unui telescop primitiv, Galileo a spus
c[ de fapt sunt cu mult mai multe corpuri cere=ti dec`t s-a crezut
p`n[ atunci.
Recent, o revist[ =tiin\ific[ a scris c[ numai în Universul nostru sunt 12 octilioane de stele =i a spus c[ este un num[r mai mare
dec`t num[rul tuturor granulelor de nisip care se g[sesc la marginea tuturor m[rilor =i a oceanelor. Acestea sunt stele aflate doar
în Universul nostru, deci cum ar putea spune cineva c[ =tie totul
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despre toate, ca apoi s[ trag[ o concluzie inteligent[ =i s[ spun[
c[ nu este Dumnezeu?
Grecii spuneau c[ p[m`ntul st[ pe umerii unui uria= cu numele
de Atlas, egiptenii credeau c[ st[ pe cinci st`lpi. Hindu=ii credeau
c[ p[m`ntul st[ pe spatele unor elefan\i, care stau pe o broasc[
\estoas[ uria=[, iar aceasta la r`ndul ei st[ pe un =arpe încol[cit ce
înoat[ în marea cosmic[, ]ns[ dac[ oamenii ar fi ascultat glasul
Scripturii ar fi aflat c[ Dumnezeu <…sp`nzur[ p[m`ntul pe
nimic> (Iov 26:7). Timp de sute de ani catolicii ar fi fost ]n stare
s[ omoare pe oricine ar fi spus c[ p[m`ntul este rotund, dar
Scriptura spune c[ Dumnezeu <…=ade deasupra cercului p[m`ntului…> (Isaia 40:22). Ast[zi =tiin\a încearc[ s[ ajung[ din urm[
Scriptura, spun`nd c[ num[rul stelelor nu poate fi num[rat pentru
c[ sunt foarte multe, dar Dumnezeu i-a spus omului aceasta ]n
urm[ cu mii de ani. <Ca o=tirea cerurilor, care nu se poate num[ra,
=i ca nisipul m[rii, care nu se poate m[sura…> (Ieremia 33:22).
Nu exist[ atei adev[ra\i, ci doar oameni sinceri care se îndoiesc cu privire la adev[r =i oameni nesinceri care se îndoiesc c[
exist[ Dumnezeu. Cei sinceri sunt gata s[ studieze =i s[ afle
adev[rul, ca atunci c`nd îl g[sesc s[ îl accepte, dar cei nesinceri
nu vor s[ afle adev[rul din acela=i motiv pentru care un ho\ nu
vrea s[ ]nt`lneasc[ un poli\ist. Avem dovezi din abunden\[ c[
Scriptura, care este singura carte ce se încumet[ s[ arate viitorul,
este Cuv`ntul inspirat al lui Dumnezeu prin care El se face cunoscut fiilor oamenilor. Este o carte care i-a avut pe mul\i împotriva
ei, pentru c[ era împotriva felului lor de a-=i iubi p[catul =i de
a-=i ap[ra m`ndria, de aceea mul\i au vrut s[ o îngroape, ca apoi
Scriptura s[-i înmorm`nteze, r`nd pe r`nd, pe fiecare din ei.
Printre cei mai mari vr[jma=i ai Scripturii nu sunt cei ce o
t[g[duiesc ca fiind inspirat[, nici cei ce o dispre\uiesc, ci sunt cei
care spun c[ o cred, dar nici nu o citesc, nici nu o tr[iesc. Care î\i
este destina\ia final[? Lu`nd Scriptura ca ghid, care nu a fost
scris[ cu scopul de a =ti cum sunt cerurile, ci ca s[ =tii cum s[
mergi în ceruri, po\i s[ ajungi =i s[ fii pentru totdeauna acolo unde
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este Dumnezeu. P`n[ =i Eminescu în poezia <La un nou n[scut> a
exprimat credin\a într-o alt[ via\[ =i nevoia de a tr[i în a=a fel
]nc`t s[ po\i pleca z`mbind. <Pl`ng`nd tu ai venit pe-acest
p[m`nt,/ Amici, ce te-a=teptau z`mbind,/ Dar s[ tr[ie=ti astfel
înc`t c`nd te vei stinge,/ S[ p[r[se=ti z`mbind amicii ce te-or
pl`nge.> Care este destina\ia final[ a sufletului t[u?, …pentru c[
se poate nu numai s[ =tii, dar po\i =i s[ \i-o alegi.
Prin mi=carea <New Age> diavolul spune omului c[ el este
dumnezeu =i glorific`ndu-l astfel pentru c`teva clipe ]l ]nva\[ s[
caute independen\[ de Dumnezeu, în timp ce î=i pompeaz[
ur`ciunile în casele lor prin filme, reviste murdare =i muzic[
dr[ceasc[, d`ndu-le în acest fel un standard gre=it a ceea ce este
bun =i adev[rat. Prin a re]mpacheta duhul de vr[jitorie în c[r\i de
pove=ti, vr[jma=ul caut[ s[ captureze fantezia copiilor =i s[
p[trund[ în inima lor cu puteri demonice. Mesajul lumii de ast[zi
este c[ imoralitatea este ceva ce trebuie respectat =i cei ce ascult[
glasul =arpelui, care ne spune ca =i celor din Eden: <Nu vei
muri!>, ajung s[ fie l[sa\i în pornirea inimii lor rele, <+i, m[car c[
=tiu hot[r`rea lui Dumnezeu, c[ cei ce fac asemenea lucruri, sunt
vrednici de moarte, totu=i ei nu numai c[ le fac, dar =i g[sesc de
buni pe cei ce le fac> (Romani 1:32).
Textul citat la început spune c[ este r`nduit de Dumnezeu s[
tr[im o singur[ dat[, spulber`nd astfel ideea iadului de re]ncarnare potrivit karmei, ca apoi, în urma judec[\ii, omul s[ ajung[ la
una din cele dou[ destina\ii finale. Sf`nta Scriptur[ ne spune c[ la
Golgota, acum 2000 de ani, a avut loc judecata p[catului
omenirii. Domnul Isus lu`nd vina p[catului asupra Lui, a b[ut
întreg paharul suferin\ei, culmin`nd ]n moarte, pentru ca oricine
va crede în El s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[, care înseamn[
s[ ai ca destina\ie final[ Cerul. A doua judecat[ pe care o g[sim
men\ionat[ în Scriptur[ are loc imediat dup[ prima înviere, la
tronul lui Hristos, =i aceasta va fi o judecat[ de r[spl[tire pentru
cei care vor avea parte de prima înviere =i pentru cei care vor fi
r[pi\i, fiind transforma\i ]ntr-o clipeal[ într-un trup de slav[.
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Cartea Apocalipsei ne spune c[ ceilal\i mor\i nu vor învia pentru înc[ o mie de ani, c`nd va urma judecata la tronul cel alb.
<Tat[l nici nu judec[ pe nimeni, ci toat[ judecata a dat-o Fiului>
(Ioan 5:22). La judecata final[ c[r\ile vor fi deschise =i Domnul
Isus va judeca, pentru c[ Dumnezeu Tat[l a dat toat[ judecata
Fiului. <…El a fost r`nduit de Dumnezeu Judec[torul celor vii =i
al celor mor\i> (Fapte 10:42). Care dintre aceste dou[ judec[\i, ce
coincid cu cele dou[ învieri amintite în Scriptur[, va fi destina\ia
final[ a sufletului t[u? Po\i s[ alegi! Vom privi pu\in, mai înt`i la
cei care au ales prin m[rturisirea gurii lor =i prin tr[irea vie\ii lor
s[ aib[ ca destina\ie final[ locul de pace =i siguran\[ numit Cer.
Eu, ]mpreun[ cu milioane =i milioane de suflete am ales s[
accept[m c[ p[catele noastre au fost judecate =i pedepsite în
trupul Domnului Isus pe crucea Calvarului =i prin aceasta,
r[m`n`nd credincio=i Lui, dup[ promisiunea Sa, am ales s[ avem
parte de prima înviere sau dac[ vom fi în via\[ de r[pirea la cer a
Bisericii lui Dumnezeu, alc[tuit[ din sufletele celor al c[ror nume
sunt scrise în cartea Mielului.
<Dac[ r[bd[m, vom =i împ[r[\i împreun[ cu El. Dac[ ne
lep[d[m de El, =i El Se va lep[da de noi> (2 Timotei 2:12). To\i
cei care aleg s[ intre prin har în aceast[ categorie vor ajunge la
prima judecat[, care va fi o judecat[ de r[spl[tire a celor m`ntui\i,
ce vor primi un rang în ierarhia Împ[r[\iei Cerurilor sub sceptrul
lui Dumnezeu. <Iar dac[ cl[de=te cineva pe aceast[ temelie, aur,
argint, pietre scumpe, lemn, f`n, trestie, lucrarea fiec[ruia va fi
dat[ pe fa\[: ziua Domnului o va face cunoscut, c[ci se va
descoperi ]n foc. +i focul va dovedi cum este lucrarea fiec[ruia.
Dac[ lucrarea zidit[ de cineva pe temelia aceea r[m`ne în
picioare, el va primi o r[splat[. Dac[ lucrarea lui va fi ars[, î=i va
pierde r[splata. C`t despre el, va fi m`ntuit, dar ca prin foc>
(1 Corinteni 3:12-15). Cerul echivaleaz[ tot ce face cel credincios
cu materialele men\ionate în acest verset =i tot ce a fost f[cut pentru firea p[m`nteasc[ va fi reprezentat pe altar prin lucruri ce pot
arde în foc, iar ce a fost f[cut pentru Dumnezeu va fi reprezentat
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prin lucruri care rezist[ la foc, pe altarul care va dovedi cum a fost
lucrarea fiec[rui credincios pe p[m`nt.
Am vizitat multe \[ri =i am v[zut multe locuri, dar un singur
loc a schimbat destina\ia mea final[, =i acesta a fost atunci c`nd
pe genunchi, prin credin\[, m-am dus la Golgota, unde în lacrimile poc[in\ei am luat decizia de a p[r[si calea pl[cerilor de o
clip[, care aduc am[r[ciune =i moarte, =i cer`nd am primit iertarea
lui Dumnezeu, crez`nd în jertfa de înlocuire a Domnului Isus.
<…cei ce primesc, în toat[ plin[tatea, harul =i darul neprih[nirii,
vor domni, în via\[, prin Acel unul singur, care este Isus Hristos!>
(Romani 5:17). Eu =i to\i cei care L-au primit pe Domnul Isus ca
M`ntuitor =i Domn, fie c[ intr[ în ve=nicie prin poarta mor\ii sau
prin a fi r[pi\i, au ca destina\ie final[ cerul, care este locul preg[tit
de Domnul pentru cei care }l iubesc pe El. <Dar, dup[ cum este
scris: «…Lucruri, pe care ochiul nu le-a v[zut, urechea nu le-a
auzit, =i la inima omului nu s-au suit, a=a sunt lucrurile, pe care
le-a preg[tit Dumnezeu celor ce-L iubesc»> (1 Corinteni 2:9).
Doi b[ie\i, fra\i, care erau în aceea=i clas[ la +coala duminical[
au fost întreba\i care este ziua lor de na=tere. Primul a spus c[ s-a
n[scut la 12 august 1976, iar al doilea a spus c[ s-a n[cut la 30
august 1976. Profesoara a spus c[ este imposibil s[ fie a=a, dar
unul din b[ie\i a r[spuns c[ unul dintre ei a fost înfiat. Foarte
curioas[ profesoara a întrebat care din ei a fost înfiat, =i unul dintre cei doi a spus c[ l-au întrebat pe tat[l lor, iar r[spunsul acestuia a fost c[ îi iube=te pe am`ndoi a=a de mult ]nc`t nu-=i mai aduce
aminte. <Însu=i Duhul adevere=te împreun[ cu duhul nostru c[
suntem copii ai lui Dumnezeu. +i, dac[ suntem copii, suntem =i
mo=tenitori: mo=tenitori ai lui Dumnezeu, =i împreun[ mo=tenitori cu Hristos, dac[ suferim cu adev[rat împreun[ cu El, ca s[
fim =i prosl[vi\i împreun[ cu El> (Romani 8:16, 17). Dumnezeu
ne iube=te a=a de mult înc`t prin har, Domnul Isus ne nume=te
fra\i, iar Dumnezeu-Tat[l ne nume=te împreun[ mo=tenitori cu
Fiul S[u Preaiubit =i ne-a r`nduit s[ mo=tenim cu El o mo=tenire
nestric[cioas[.
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Cel care ascult`nd de Dumnezeu se poc[ie=te, atunci c`nd
pleac[ de pe p[m`nt ajunge s[ stea înaintea Tat[lui =i s[
primeasc[ pe l`ng[ darul m`ntuirii, în urma încerc[rii focului
care-i va dovedi lucrarea, un rang, care nu se mai schimb[ niciodat[ =i o r[spl[tire, dac[ în urma încerc[rii focului, nu asupra lui,
ci asupra lucr[rii sale, se va dovedi c[ a lucrat bine. <C[ci trei sunt
care m[rturisesc în cer: Tat[l, Cuv`ntul =i Duhul Sf`nt, =i ace=ti
trei una sunt> (1 Ioan 5:7). To\i cei ce ajung la aceast[ judecat[ de
r[spl[tire sunt suflete care atunci c`nd erau pe p[m`nt, din
momentul ]n care L-au primit pe Domnul Isus, s-au judecat pe ei
în=i=i =i s-au conformat cerin\elor Scripturii, pentru ca Domnul s[
vad[ în ei frumuse\e, adic[ sfin\enie.
Dup[ necazul cel mare de pe p[m`nt, timp în care în cer va
avea loc o mare s[rb[toare, numit[ metaforic nunta Mielului,
Domnul cu sfin\ii S[i se vor întoarce pe p[m`nt, eveniment numit
a doua venire a Domnului, =i dup[ ce va nimici pe vr[jma=ii S[i
de pe p[m`nt, va domni pe p[m`nt ]mpreun[ cu cei care au avut
parte de prima înviere, timp de 1 000 de ani într-o deplin[ pace.
Dup[ mia de ani, timp în care Satan este legat, Dumnezeu va
îng[dui ca acest potrivnic s[ fie dezlegat spre a testa oamenii care
vor fi pe p[m`nt. Cineva a întrebat de ce Dumnezeu îl mai
dezleag[ pe Satan =i r[spunsul a fost c[ dac[ po\i spune de ce l-a
l[sat liber în primul r`nd, po\i în\elege =i de ce l-a mai dezlegat a
doua oar[. Noi, care avem o în\elegere ce se limiteaz[ la ceea ce
este necesar pentru noi despre lucr[rile, planurile =i g`ndurile lui
Dumnezeu, în\elegem c[ Satan este folosit de Dumnezeu s[
încerce credincio=ia inimii omului l[sat cu voin\[ liber[ de a alege
s[ asculte de Dumnezeu sau s[ cread[ minciunile diavolului.
Dup[ aceast[ mie de ani =i dup[ ultima verificare a oamenilor
care s-au mai n[scut pe p[m`nt, va avea loc finalizarea lucrurilor
sf`r=itului printr-o înviere a celor nedrep\i =i o judecat[ =i sentin\[
final[ asupra sufletelor care au refuzat împ[carea cu Dumnezeu,
asupra lui Satan =i a îngerilor lui. Pentru cei r[pi\i ca Biseric[ sau
învia\i o dat[ cu Biserica de pe p[m`nt, care au domnit cu
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Domnul Isus pe p[m`nt o mie de ani, Dumnezeu va face ceruri
noi =i un p[m`nt nou. <Apoi am v[zut un cer nou =i un p[m`nt
nou; pentru c[ cerul dint`i =i p[m`ntul dint`i pieriser[, =i marea
nu mai era. +i eu am v[zut cobor`ndu-se din cer de la Dumnezeu,
cetatea sf`nt[, noul Ierusalim, g[tit[ ca o mireas[ împodobit[
pentru b[rbatul ei> (Apocalipsa 21:1, 2). C`nd pleci cu avionul, la
destina\ie se =tie cine a ajuns acolo cu acel avion. Este numele t[u
pe lista celor ce au ca destina\ie noul Ierusalim? El este locul unde
Dumnezeu va fi cu poporul S[u pe veci, adic[ f[r[ sf`r=it.
Urm`nd una dintre cele mai simple legi ale hermeneuticii, care
ne spune c[ atunci c`nd ceva are sens =i este simplu de în\eles s[
nu spiritualizezi ca s[ faci din acel lucru un altul mai greu sau
chiar cu neputin\[ de în\eles, putem privi la aceast[ cetate a c[rui
me=ter este Dumnezeu =i putem în\elege pu\in din frumuse\ea ei
impun[toare privind la ce ne spune cartea Apocalipsei despre ea.
Privind la bolta ]nstelat[ a cerului, o feti\[ i-a spus mamei sale c[
dac[ partea aceasta a cerurilor este a=a de frumoas[, abia a=teapt[
s[ vad[ cealalt[ parte, =i cei care }l iubesc pe Domnul abia
a=teapt[ s[ ajung[ la destina\ia final[ ca s[ se bucure de
Dumnezeu =i într-o deplin[ siguran\[ s[ vad[ frumuse\ea acelei
cet[\i cu str[zi de aur, care are forma unui cub, fiecare latur[
av`nd în jur de 24 000 de km.
Este o cetate a=a de mare c[ orice ora= de pe p[m`nt, oric`t de
mare ar fi, pare a fi un s[tuc c`nd este comparat cu ea. Are ziduri,
dar nu de ap[rare, pentru c[ nu vor fi vr[jma=i =i nici un r[u nu va
fi în ea, ci are ziduri doar ca s[ arate limitele cet[\ii. În ea nu se
vor rosti cuvinte murdare, nu va fi corup\ie, nu vor fi cimitire, nu
vor fi nici crize de energie, de hran[ sau politice, pentru c[ în ea
vor intra numai cei pe care Dumnezeu, prin meritul jertfei
Domnului Isus îi socote=te neprih[ni\i. <Nimic întinat nu va intra
în ea, nimeni care tr[ie=te în spurc[ciune =i în minciun[; ci numai
cei scri=i în cartea vie\ii Mielului> (Apocalipsa 21:27). În Noul
Ierusalim nu vor fi zone unde s[-\i fie fric[ s[ mergi, a=a cum au
majoritatea ora=elor de pe p[m`nt, =i nu va fi noapte niciodat[.
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Pentru c[ este tot a=a de înalt[, dup[ cum este de lat[, probabil c[
cei ce vor avea aceast[ cetate ca destina\ie final[ vor locui la
diferite nivele, dar nu va fi nevoie de lift.
Nu figurativ, nu metaforic, cetatea va avea patru por\i, pe
fiecare latur[ a ei =i fiecare poart[ este dintr-o singur[ perl[ care
ne va aduce aminte c[ a=a cum o perl[ se formeaz[ prin suferin\[,
noi vom fi în acea cetatea pentru c[ Domnul Isus a acceptat s[
sufere pentru noi. <…Iat[ cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va
locui cu ei, =i ei vor fi poporul Lui, =i Dumnezeu }nsu=i va fi cu
ei. El va fi Dumnezeul lor. El va =terge orice lacrim[ din ochii lor.
+i moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici t`nguire, nici \ip[t, nici
durere, pentru c[ lucrurile dint`i au trecut> (Apocalipsa 21:3, 4).
Acolo va fi r`ul vie\ii =i pomul vie\ii din care primii oameni nu au
m`ncat în Eden, dar mai important ca orice este c[ acolo, ]mpreun[ cu noi, va fi Domnul. <Ei vor vedea fa\a Lui, =i Numele Lui
va fi pe frun\ile lor> (Apocalipsa 22:4).
Reziden\ii acestei cet[\i vor avea trupuri de slav[ ca al
Domnului Isus dup[ înviere, a=a c[ vor putea dac[ vor vrea s[
m[n`nce din pomul vie\ii care-=i d[ roadele ]n fiecare lun[, =i
dup[ promisiunea Domnului Isus la cin[, înainte de a p[timii pe
cruce, vom bea din nou din rodul vi\ei în Împ[r[\ia Lui. <V[ spun
c[, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vi\ei, p`n[ în
ziua c`nd }l voi bea cu voi nou în Împ[r[\ia Tat[lui Meu>
(Matei 26:29). Cum po\i s[ ai ca destina\ie acest loc de ve=nic[
fericire? Omul are o idee cam inflamat[ c`nd este vorba de c`\i
vor fi acolo, dar Scriptura ne spune c[ singura cale este prin
Domnul Isus Hristos, pentru c[ oricine crede în El prime=te o
rezerva\ie în aceast[ cetatea care nu poate fi descris[ prea mult în
cuvinte omene=ti. Am privit la destina\ia celor care au devenit
<buni> prin meritul Domnului Isus, dar este =i mai necesar s[
privim la destina\ia celor care au ales =i mai aleg s[ refuze oferta
de împ[carea a lui Dumnezeu. +i ei vor trece din aceast[ via\[,
îns[ ei au o alt[ destina\ie, pentru c[ <…cei r[i nu pot \inea capul
sus în ziua judec[\ii> (Psalmul 1:5).
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C`nd un astfel de suflet trece în ve=nicie trebuie s[ stea înaintea judec[\ii lui Dumnezeu =i c[r\ile vor fi acolo ca s[ spun[
povestea vie\ii acelui suflet. Cartea con=tiin\ei, cartea cuvintelor,
a lucrurilor ascunse, cartea faptelor =i probabil cea mai important[, Cartea Vie\ii, vor fi acolo. F[r[ ap[rare sau am`nare, f[r[
mijlocitor, sufletul celui care a ales s[ umble pe p[m`nt pe calea
cea larg[ va sta înaintea Celui care nu se uit[ la fa\a omului, nu
este afectat dac[ ai voce mieroas[ sau pl`ng[rea\[ =i care va judeca cu dreptate. În acele momente se va citi preten\iile lui
Dumnezeu de la om =i fiecare om va fi g[sit vinovat de c[lcarea
voii Sale. Atunci, acelui suflet i se va spune c[ bun[tatea lui
Dumnezeu i-a trimis un R[scump[r[tor, pentru ca prin meritul
Lui sufletul s[-i fie iertat, ]ns[ datorit[ faptului c[ a refuzat
aceast[ bun[tate, dreptatea lui Dumnezeu nu va avea încotro
dec`t s[ trimit[ un astfel de suflet la destina\ia lui final[, care este
iazul de foc, spre a fi ve=nic desp[r\it de Dumnezeul pe care nu
L-a vrut s[ fie parte din via\a lui c`t timp a tr[it pe p[m`nt.
<Dar c`t despre frico=i, necredincio=i, sc`rbo=i, uciga=i, curvari, vr[jitori, închin[torii la idoli, =i to\i mincino=ii, partea lor
este ]n iazul, care arde cu foc =i cu pucioas[, adic[ moartea a
doua> (Apocalipsa 21:8). Cine ar putea spune c[ nu s-a închinat
la idoli, adic[ pentru el nimic nu a fost mai prioritar dec`t
Dumnezeu? Cine ar putea spune c[ nu a fost uciga=, despre care
Scriptura spune c[ este egal cu a urî? Cine nu a avut un g`nd murdar? Singurul mod de a sc[pa de vin[ este prin meritul S`ngelui
Mielului lui Dumnezeu, merit prin care Duhul Sf`nt ne schimb[
în f[pturi noi, care chiar dac[ mai fac gre=eli, nu se complac
într-o stare de p[cat, ci c[indu-se =i încet`nd s[ mai fac[ acel
lucru, scap[ de vin[, dar aceasta, a=a cum am mai spus, doar prin
meritul S`ngelui Domnului Isus care ne cur[\e=te de orice p[cat.
Succesul p[m`ntesc, situa\ia prosper[, prestigiul din partea
oamenilor, familia frumoas[ sau educa\ia sunt printre lucrurile
cele mai c[utate de om pe p[m`nt, =i chiar dac[ au reu=it în toate
acestea ]ns[ nu au primit darul m`nturii prin a-L face pe Domnul
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Isus Domn peste via\a lor, vor ajunge r`nd pe r`nd în fa\a
judec[\ii lui Dumnezeu spre a fi în mod individual judeca\i =i spre
a primi o sentin\[ care va fi aplicat[ imediat. Omul vrea <lucruri>,
vrea <materie> a=a de tare c[ ajunge s[-=i piard[ sufletul pentru
ea, ]ns[ Domnul Isus ne-a înv[\at c[ via\a cuiva nu st[ într-un
astfel de bel=ug.
Dac[ cei s[raci ar =ti c`t de pu\in se bucur[ de lucrurile <materiale>, c`t de goi îi las[ în[untru pe cei boga\i =i c`t[ r[spundere
le aduce, nu i-ar privi cu invidie. Cultura din zilele noastre a f[cut
ca omul s[ fie nereceptiv cu privire la existen\a iadului, dar el este
real =i va fi locul de destina\ie final[ a tuturor celor care nu
alearg[ la ad[postul jertfei Domnului Isus. Dac[ ai avea dou[
s[pt[m`ni de tr[it, ce ai face? Dar dac[ ai avea doar o or[? +i
totu=i nu =tim nici dac[ mai avem zece minute! Dac[ nu ai ales ca
destina\ie cerul, caut[ s[ scapi de noaptea care st[ în fa\a sufletului t[u prin necazul cel mare sau prin moartea fulger[toare urmat[
de judecat[ =i apoi de condamnare la iad. Care î\i este destina\ia
final[? F[r[ harul lui Dumnezeu nu putem fi m`ntui\i =i f[r[
voin\a noastr[ Dumnezeu nu ne va m`ntui. Se cer am`ndou[ pentru a avea ca destina\ie cerul, de aceea prime=te-L pe Domnul Isus
=i f[-L Domn peste via\a ta, ca s[ nu mai ai ca destina\ie final[
iadul, ci s[ ajungi în cetatea noului Ierusalim.
Amin
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12
ÎN PRAG DE CÃSÃTORIE... ºI DUPÃ
<Izvorul t[u s[ fie binecuv`ntat, =i bucur[-te de
nevasta tinere\ii tale.> Proverbe 5:18

D

ac[ e=ti t`n[r sau t`n[r[ =i ]\i petreci timpul cu tinerii,
mai devreme sau mai t`rziu vei descoperi în tine
emo\ii noi, care parc[ se trezesc la via\[, precum
g`ndul de a-\i pl[cea s[ ascul\i, s[ fii în jurul unei anumite persoane =i s[ vorbe=ti cu acea persoan[. Este o atrac\ie pentru genul
opus, îng[duit[ =i chiar programat[ de Creator, parte dintr-un plan
mai mare al Lui, de a face omul fericit în pribegia lui pe p[m`nt.
Dac[ e=ti un t`n[r sau o t`n[r[ în prag de c[s[torie, primul lucru
pe care trebuie s[-l faci nu este acela de a ie=i s[ vezi <ce este pe
pia\[> sau s[ te expui pe pia\[, ci este mai în\elept ca mai înt`i s[
urci trepte spre sfin\enie, astfel ]nc`t izvorul t[u din care ies
sim\iri =i apoi ac\iuni s[ fie binecuv`ntat.
Este necesar s[ te concentrezi spre a-\i examina rela\ia ta cu
Dumnezeu, spre a fi bine =i mul\umit cu El, pentru c[ dac[ nu e=ti
mul\umit de Domnul înainte de c[s[torie, nu vei fi nici dup[
aceea. Ca m[sur[ preventiv[ de a nu c[dea în la\ul celui viclean,
care a în=elat pe mul\i, stabile=te dinainte care sunt limitele a ceea
ce-\i permi\i c`nd e=ti cu o persoan[ pe care o simpatizezi, fa\[ de
care sim\i un fel de a iubi deosebit, care te face s[ vrei s[ cheltuie=ti timp cu ea sau cu el. Stabile=te lucrurile pe care nu le vei face
înainte de c[s[torie, astfel ]nc`t aceste limite s[-L onoreze pe
Dumnezeu, protej`nd cinstea ta =i va atrage binecuv`nt[rile Lui
asupra viitorului t[u, ]nc`t s[ ajungi s[ te bucuri de nevasta,
respectiv so\ul tinere\ii tale.
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Este bine, dac[ te sim\i liber, s[ spui =i altuia, chiar din familie, despre aceste limite =i pentru aceasta caut[ o persoan[
duhovniceasc[ care s[-\i fie sprijin atunci c`nd te sim\i slab, vulnerabil =i atras spre a ceda acolo unde ai spus nu. Ca m[sur[ preventiv[, c`nd e=ti cu cineva care-\i este simpatic sau poate chiar
drag, nu accepta s[ mergi în locuri sau localuri compromi\[toare,
acolo unde te afli izolat de al\ii, fiindc[ =i dac[ pleci spre un astfel de loc cu g`ndul c[ e=ti tare =i nu accep\i anumite lucruri, nu
uita c[ ai o inim[ în=el[toare =i mul\i au luat plas[ în acest fel,
de=i s-au crezut st[p`ni pe ei în=i=i. Fii cinstit cu tine însu\i,
admite\i vulnerabilitatea =i dorin\ele fire=ti =i tr[ie=te în prezent
=tiind c[ dac[ ieri ai biruit, ast[zi, expun`ndu-te la acelea=i
tenta\ii s-ar putea s[ aluneci =i s[ cedezi.
Dac[ ai luat o decizie rea, nu o ap[ra, ci admite gre=eala pe
care ai f[cut-o, ]nc`t s[ opre=ti pierderile. Prive=te mereu, în g`nd,
la cei care s-au p[strat =i la cei care nu s-au p[strat cura\i astfel
]nc`t s[-\i po\i p[stra mintea clar[ spre a vedea consecin\ele
faptelor lor. Nici un t`n[r sincer, care spune c[-=i iube=te sufletul
=i pe Dumnezeu, nu este m`ndru c[ nu a a=teptat =i nu =i-a p[strat
fecioria p`n[ c`nd a trecut pragul c[s[toriei, dar cei care au a=teptat }l bucur[ pe Domnul =i este mare lucru s[-I faci bucurie. Astfel de tineri care, la fel ca =i Iosif, spunde fiecare dat[ p[catului
nu, din momentul ]n care ajung c[s[tori\i se bucur[ o via\[
întreag[ de aceast[ biruin\[ ce nu vine întotdeauna u=or.
Dac[ e=ti o persoan[ ce te nume=ti cre=tin =i e=ti atras de ceea
ce este murdar, trebuie s[-\i examinezi izvoarele din care vine o
astfel de imagina\ie murdar[, izvoare precum: lucrurile pe care le
prive=ti pe un mic sau mare ecran, ce ascul\i =i ce prieteni ai, pentru c[ dac[ te la=i t`r`t de torentul emo\iilor =i al hormonilor vei
descoperi c[ diavolul î\i va scoate în cale tot felul de oportunit[\i
ca p`n[ la urm[ opun`nd tot mai pu\in[ rezisten\[ s[ te la=i cucerit =i p`ng[rit de p[cat. <C[s[toria s[ fie \inut[ în toat[ cinstea, =i
patul s[ fie nespurcat, c[ci Dumnezeu va judeca pe curvari =i pe
preacurvari> (Evrei 13:4).
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Cuv`ntul Scripturii spune c[ El va judeca pe curvari, adic[ pe
cei nec[s[tori\i care au rela\ii sexuale f[r[ încuviin\area dat[ de
Dumnezeu prin actul de cununie, c`t =i pe preacurvari. Ace=tia din
urm[ sunt cei care au rela\ii sexuale sau g`nduri de acest fel, în
afara leg[turii pe care o au cu so\ul sau so\ia ei/lui. Dac[ prive=ti
la aceste calit[\i =i st[ri în cei ce vor s[ se c[s[toreasc[ =i te vezi
nepotrivit, nu dispera, ci hot[r[=te-te s[ te la=i modelat de
Dumnezeu spre a deveni o persoan[ potrivit[ pentru a avea o
c[snicie fericit[; dar dac[ te vezi p`ng[rit, aceast[ modelare, de
cele mai multe ori, nu va dura o lun[, dou[, ci un an sau doi.
Trecerea de la anii adolescen\ei la ziua ]n care cei doi tineri
sunt numi\i în fa\a legii =i în fa\a cerului <tineri c[s[tori\i> este
asemenea ateriz[rii unui avion uria= ce necesit[ mult[ aten\ie =i
preg[tire, pentru ca aterizarea s[ fie un succes. Toate avioanele
ajung jos, ]ns[ conteaz[ cum aterizeaz[. Tinerii care vor s[ se
c[s[toreasc[ ajung p`n[ la urm[ s[-=i vad[ dorin\a împlinit[, dar
conteaz[ cum ajung acolo. De aceea se cere mare aten\ie, pentru
c[ o c[s[torie rea poate fi de o mie de ori mai rea dec`t faptul de
a nu te fi c[s[torit niciodat[.
Un t`n[r a fost întrebat de ce poart[ verigheta pe m`n[ =i pe
deget gre=it, iar r[spunsul lui a fost c[ s-a c[s[torit la timp gre=it,
cu o persoan[ gre=it[. Care sunt primele cinci calit[\i pe care vrei
s[ le aib[ partenerul t[u de via\[? Tu le ai? Pentru c[ nu este
potrivit s[ ai preten\ii de la cineva care este mai bun dec`t tine.
<Dac[ a= fi avut mai multe informa\ii, altfel a= fi ales>, a spus un
alt t`n[r. Este important s[ în\elegi c[ nu este bine s[ te gr[be=ti
s[ treci acest prag al c[s[toriei. Dar cum po\i s[ fii sigur c[ persoana pe care o înt`lne=ti este cine spune c[ este =i cine \i se pare
c[ e? Poate c[ ast[zi înt`lne=ti o persoan[ brunet[ cu ochi c[prui,
ca m`ine s[ vezi acea persoan[ blond[ =i cu ajutorul lentilelor de
contact s[ o vezi cu ochi alba=tri. O vorb[ veche spune: <graba
stric[ treaba> =i de aceea nu pu\ini din cei ce ajung c[s[tori\i
doresc s[ fie liberi =i dau mereu filmul vie\ii înapoi în mintea lor
ca s[ se vad[ pe vremea c`nd erau nec[s[tori\i.
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Chiar dac[ dragostea este oarb[, trecerea pragului c[s[toriei are
ca efect restaurarea vederii. Firea omului vechi este mereu
nemul\umit[, de aceea copiii abia a=teapt[ s[ fie adul\i, b[tr`nii
duc dorul puterii din tinere\e, nec[s[tori\ii vor s[ fie c[s[tori\i =i,
uneori, cei c[s[tori\i doresc s[ fie nec[s[tori\i. Fericirea =i siguran\a sufleteasc[ const[ în a umbla cu Dumnezeu care poate binecuv`nta izvoarele tale în toate fazele vie\ii, pentru c[ numai El ne
poate bucura de nevasta sau de so\ul tinere\ii noastre. Preten\iile
difer[ de la aspectul fizic, preg[tirea academic[, situa\ia financiar[
p`n[ la cele mai importante =i de dorit virtu\i precum caracter =i
s[n[tate emo\ional[ ce se reflect[ în s[n[tatea spiritual[. Dac[
pentru tine a umbla pe calea credincio=iei fa\[ de Dumnezeu este
cel mai important lucru, trebuie s[ g[se=ti o persoan[ care s[ aib[
aceea=i prioritate, altfel nu vei avea o c[snicie fericit[.
Dac[ ai cerut de la Domnul =i ai primit un r[spuns afirmativ cu
privire la o persoan[, po\i s[ te încrezi în El =i s[ spui <da>, chiar
dac[ preten\iile tale ce au de-a face cu p[m`ntul nu sunt pe deplin
satisf[cute. Dac[ e=ti în prag de c[s[torie, cu toate c[ standardul
lumii de ast[zi nume=te ceva normal imoralitatea sexual[, dac[
vrei s[ fii al Domnului =i s[ ai binecuv`ntarea Lui pentru o via\[
întreag[ trebuie s[ fortifici sistemele de ap[rare ale sufletului t[u
ca s[ po\i trece pragul c[s[toriei ne]ntinat. De asemenea, trebuie
s[ se dezvolte =i s[ existe o prietenie bazat[ pe o potrivire de caracter =i dorin\e înainte de a fi cu adev[rat îndr[gostit de cineva,
pentru c[ dac[ doar vezi pe cineva =i spui c[ e=ti îndr[gostit, de
fapt este vorba doar de o poft[ fireasc[ sau chiar animalic[,
st`rnit[ de hormoni.
}n cazul ]n care cineva cu care doar te-ai înt`lnit î\i spune c[
s-a îndr[gostit de tine, de fapt spune c[-\i dore=te trupul sau ceva
ce ai. De vrei s[ te c[s[tore=ti <în Domnul> va trebui s[ g[se=ti
persoana în via\a c[ruia Dumnezeu este cel dint`i. În prag de
c[s[torie, =i uneori cu mult înainte de-a ajunge la acest prag, trebuie discutate anumite lucruri privitoare la via\a de c[snicie. Este
necesar ca dup[ ce \i-ai f[cut un inventar duhovnicesc, s[ vezi
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acelea=i priorit[\i =i în persoana cu care vrei s[ umbli restul vie\ii.
Ce rela\ie are cu p[rin\ii s[i persoana care \i-e drag[? Dac[ nu-i
respect[, nici pe tine nu te va respecta dup[ un timp. Poate este
politicos =i bl`nd cu tine, dar cum reac\ioneaz[ în situa\ii de stres
=i nereu=ite? Vrei s[ te c[s[tore=ti, dar cine =i cum vor fi suportate
nevoile financiare? Ca b[rbat, po\i sus\ine o familie? Ca femeie
=tii s[ g[te=ti =i s[ \ii o cas[ curat[?
Înainte de a te c[s[torii trebuie discutate lucruri precum
folosirea creditului, pentru a nu te afla în datorii stresante, situa\ia
copiilor =i ascultarea de Dumnezeu ]n privin\a banilor, precum =i
importan\a frecvent[rii cu regularitate a casei de rug[ciune. De
asemenea discut[ situa\ia prietenilor al c[ror glas trebuie s[ se
aud[ tot mai rar =i care nu au nimic de spus în deciziile familiei.
Înainte de a trece acest prag al c[s[toriei trebuie ca cei doi s[
în\eleag[ c[ sfatul p[rin\ilor poate fi cerut =i urmat, dar nu p[rin\ii
vor lua decizia în cas[, ci deciziile finale vor fi luate de cei doi
care se completeaz[ unul pe cel[lalt =i împreun[ formeaz[ un
întreg. De multe ori, cei care sunt p[rin\i =i socri afl[ c[ dac[ stau
afar[ din rela\ia celor doi noi c[s[tori\i ajung s[ fie chema\i
în[untru, dar dac[ se bag[ nepofti\i pot ajunge s[ fie da\i afar[ din
acea rela\ie.
Înainte de c[s[torie trebuie stabilite reguli, ca de exemplu acelea c[ în casa celor ce vor m`ntuire nu are ce c[uta alcool, tutun
sau pornografie, sub orice form[ ar veni aceasta. În Israel o nunt[
\inea =apte zile, dar în lumea de ast[zi am auzit de cazuri în care
c[s[toria nu a \inut nici =apte zile, ]ns[ cel al c[rui izvor este
binecuv`ntat de Dumnezeu poate trece pragul c[s[toriei ca s[ se
bucure de nevasta tinere\ii lui =i de so\ul tinere\ii ei. C`nd \i-e
foame =i m[n`nci ciocolat[ afli c[ pe l`ng[ faptul c[ nu e nutritiv[, nu trece mult timp =i \i-e foame din nou. O c[s[torie bazat[
doar pe romantism, în care nu se \ine seama de preten\iile lui
Dumnezeu, nu d[inuie=te în pace, ci doar l[s`ndu-L pe Domnul
s[ iubeasc[ prin tine pe cel ce-\i st[ al[turi po\i s[ te bucuri de
acest romantism toat[ via\a.
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Dumnezeu a f[cut via\a ca s[ po\i tr[i =i singur, dar sunt pu\ini
cei ce au aceast[ chemare deosebit[ de la El, =i dec`t s[ faci planuri eroice de a-\i dedica via\a mai mult lucr[rii Lui, ca apoi s[
cazi în p[cat, este mai bine s[-I ceri Celui ce d[ =i ast[zi persoanelor care cer un partener de via\[ potrivit. <Dar dac[ nu se pot
înfr`na, s[ se c[s[toreasc[; pentru c[ este mai bine s[ se c[s[toreasc[ dec`t s[ ard[> (1 Corinteni 7:9). Ca =i tineri în prag de
c[s[torie =i apoi ca tineri c[s[tori\i, fiecare la r`ndul lui este
chemat s[-=i pun[ partea romantic[ a vie\ii sau cum mai este
numit, aspectul vie\ii de dragoste, care este tot un dar de la
Dumnezeu, sub autoritatea Domnului Isus Hristos.
Majoritatea tinerilor =tiu la ce s[ se a=tepte într-o c[s[torie,
pentru c[ ei cunosc via\a p[rin\ilor ]n care au v[zut bine =i r[u,
bucurie =i necaz, =i unii î=i spun: <=i eu voi face ca ei în privin\a
cutare> sau <în mod sigur nu voi face ca ei în privin\a aceasta>. O
mam[ a spus feti\ei sale povestea <Alb[ ca z[pada> =i înainte de
sf`r=itul povestirii, c`nd a auzit c[ cei doi din poveste s-au
reînt`lnit, feti\a a ]ntrebat: <+i apoi au tr[it ferici\i împreun[ pentru totdeauna?>, la care mama a r[spuns: <Nu, ci s-au c[s[torit!>
De fapt, fiecare dintre cei doi poate alege s[ contribuie spre a avea
doar o c[s[torie în care toate devin rutin[ sau de a avea o c[snicie în care tr[iesc ferici\i împreun[. O dat[ ce ai trecut pragul
c[s[toriei trebuie s[ închizi pentru totdeauna u=a romantismului
fa\[ de oricine altcineva, afar[ de acela sau aceea care î\i este
partener de via\[.
Vr[jma=ul este viclean =i c`nd ajungi la momente mai dificile
de acomodare î\i va sugera c[ ai =i alte oportunit[\i, ocazii =i variante, dar ori de c`te ori ai accepta s[ la=i g`ndurile s[ te duc[ spre
o alt[ persoan[ vei deveni mai s[rac =i mai lipsit de putere din
punct de vedere spiritual. O c[s[torie bun[ începe cu ascultare de
Cuv`ntul lui Dumnezeu, dar trebuie pre\uit[ =i îngrijit[ prin a
r[m`ne în ascultare de El. Tat[l nostru cel ceresc a recunoscut c[
pentru majoritatea dintre noi nu este bine s[ fim singuri, de aceea
a creat aceast[ institu\ie în care un b[rbat =i o femeie ce au aceea=i
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destina\ie ve=nic[, s[ p[r[seasc[ casa p[rinteasc[ form`nd un
c[min, s[ se ajute reciproc, s[ se bucure unul de altul form`nd un
trup, la fel cum dou[ instrumente c`nt[ în unison, dar pe voci
diferite =i formeaz[ o melodie armonioas[. <Supune\i-v[ unii
altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fi\i supuse b[rba\ilor vo=tri
ca Domnului; …B[rba\ilor, iubi\i-v[ nevestele cum a iubit =i
Hristos Biserica =i S-a dat pe Sine pentru ea> (Efeseni 5:21, 22,
25). Se cere din partea so\iei s[ arate dragoste, sprijin, respect =i
supunere conducerii duhovnice=ti a so\ului ei. So\ului i se cere
s[-=i iubeasc[ =i s[-=i protejeze so\ia precum Hristos Biserica, s[
fie un preot în casa pe care o conduce, s[ îngrijeasc[ de nevoile
p[m`nte=ti =i duhovnice=ti =i s[ nu o trateze ca o cucerire terminat[, c[reia nu-i mai dedic[ acela=i interes =i pre\uire ca înainte.
În c[s[torie are loc integrarea a dou[ compartimente diferite de
g`ndire, pentru c[ unul este ]nclinat spre a fi condus mai mult de
emo\ii, pe c`nd cel[lalt, de cele mai multe ori, este condus de
sim\ul practic. Omul are tendin\a s[ ]ncline spre individualitate,
dar dup[ ce s-a trecut pragul c[s[toriei urmeaz[ un timp de
ajustare, în care cei doi trebuie s[ înve\e s[ ia decizii împreun[.
Majoritatea suntem gata s[ d[m r[spuns la întrebarea: <Ce faci?>,
dar o dat[ ce am trecut acest prag trebuie s[ trecem de la starea de
suprafa\[ sau superficialitate =i p[trunz`nd mai ad`nc s[ devenim
buni la a spune <de ce> facem ceea ce facem. Nu doar vii acas[
cu c`teva ore mai t`rziu dec`t normal, ci trebuie s[ spui de ce ai
venit t`rziu. Nu doar vii acas[ cu ma=in[ nou[, ci iei o astfel de
decizie împreun[ cu partenerul de via\[, lu`nd ]n considerare felul
în care un astfel de lucru va afecta celelalte lucruri în familie.
Tr[im timpul genera\iei: <Eu, prima dat[>, dar cei ce vor succes în c[s[torie înva\[ s[ se exprime =i s[ ac\ioneze în dragoste
fa\[ de cel[lalt, deoarece la acest nivel orice bucurie se dubleaz[
=i orice necaz se înjum[t[\e=te. M[ bucur de o ridicare de salar, de
o mas[ bun[, de o excursie, dar bucuria devine dubl[ c`nd am cu
cine împ[rt[=i toate acestea, iar la necaz, povara scade considerabil c`nd cineva simte cu mine =i m[ m`ng`ie. Pentru a avea suc136
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ces în c[s[torie înva\[ s[ respec\i pozi\ia celuilalt =i nu uita c[ nu
trebuie f[cut[ doar în g`nd, ci exprimi aprecierea ce o ai fa\[ de
contribu\ia celuilalt. Se spune c[ omul are diferite moduri de a
primi =i de a-=i exprima dragostea =i, la fel cum oamenii în\eleg
diferite limbi, trebuie s[ afli care limb[ a dragostei este mai apreciat[ de partenerul t[u de via\[. Pentru cineva, timpul care i se
dedic[ în a fi ascultat sau prin a i se spune cuvinte de încurajare
=i de apreciere poate fi limba dragostei cea mai apreciat[, pe c`nd
altcineva apreciaz[ mai mult faptul c[ îi faci o mic[ favoare sau
un serviciu. Unii prefer[ un mic cadou, iar pentru al\ii atingerea
fizic[ are o mai mare valoare.
Chiar dac[ vorbim toate aceste limbi ale dragostei se poate ca
unele dintre ele s[ nu fie în\elese chiar bine, de aceea este necesar s[ folose=ti limba dragostei pe care cel de l`ng[ tine o apreciaz[ cel mai mult. Înainte de a dat curs nervilor ca s[ te înfierbinte
fii sigur c[ ai în\eles ce \i s-a spus, fiindc[ scapi astfel de mult[
frustrare. S[ ai idei diferite nu este gre=it =i chiar este ceva de
a=teptat, dar s[ p[strezi armonia, ajung`nd în pace la o în\elegere,
cere cump[tare =i dragoste. La aceasta nu se ajunge atunci c`nd
numai unul cedeaz[ întotdeauna, ci am`ndoi trebuie s[ fie
îng[duitori =i în\eleg[tori.
Un om =i-a chemat vecinul s[-l ajute s[ mute un pat. }n timp
ce-l mutau, patul s-a blocat în catul u=ii. Vecinul a venit =i dup[
sfor\[ri grozave cel care ceruse ajutor a spus: <Las[ c[ nu-l mai
scot afar[!> Vecinul a exclamat: <Am crezut c[ vrei s[-l mu\i
în[untru!> Pentru a avea succes în c[s[torie trebuie s[ înve\i s[
ascul\i =i s[ fii clar în ceea ce exprimi, ca nu cumva din lips[ clar[
de comunicare unul s[ împing[, iar cel[lalt s[ trag[, anul`nd efortul celuilalt. Este bine s[ te opui g`ndului: <=tiu ce o s[ spun[!>,
de aceea fiecare trebuie s[ înve\e s[ asculte calm =i s[ se exprime
cu claritate. Unde este dragoste cei doi nu numai c[ sunt sinceri =i
deschi=i unul fa\[ de altul, dar dac[ am vrea s[ folosim un termen
mai de amfiteatru am spune c[ cei doi sunt transparen\i, adic[
deschiz`ndu-=i inima nu-=i ascund secrete =i nu pun capcane de
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cuvinte cu scopuri ascunse. A fi transparent în acest fel este un
mare risc, pentru c[ exist[ =ansa s[ fii respins, dar dac[ cei doi
ajung la aceast[ stare de intimitate, ajung s[ fie una cu adev[rat =i
s[ fie ferici\i. Nu ai cum s[ faci s[ nu înt`mpini =i probleme, pentru c[ toate c[s[toriile sunt testate în furtuni, dar te po\i hot[rî
cum s[ ac\ionezi în astfel de cazuri. Numai dac[ e=ti perfect po\i
s[ ai preten\ia ca cel de l`ng[ tine s[ fie perfect =i dup[ cum nu
exist[ o astfel de persoan[ este bine ca accept`ndu-\i propriile
sl[biciuni, dar nu st[ri de p[cat, s[ fii îng[duitor.
O c[s[torie în Domnul, care mai este numit[ =i un jug potrivit,
este un portret al lui Hristos =i al Bisericii Sale. Domnul nu se va
desp[r\i niciodat[ de Biserica Sa =i tot a=a cei doi nu au voie s[ se
despart[, ci a=a cum în ziua c[s[toriei au f[cut leg[m`nt înaintea
martorilor v[zu\i =i nev[zu\i c[ vor r[m`ne împreun[ p`n[ la
moarte, trebuie s[ tr[iasc[ împreun[ la bine =i la r[u, în bel=ug sau
s[racie, în s[n[tate sau boal[ p`n[ la moarte (vezi Maleahi 2:16).
Domnul Isus a respins ideea fariseilor cu privire la desp[r\irea în
c[s[torie, despre care Scriptura spune c[ este unul din lucrurile pe
care le ur[=te Dumnezeu, =i a ridicat un standard mai înalt al
neprih[nirii, spun`nd c[ ceea ce El a unit omul s[ nu despart[.
<Drept r[spuns, El le-a zis: «Oare n-a\i citit c[ Ziditorul, de la
început i-a f[cut parte b[rb[teasc[ =i parte femeiasc[», =i a zis:
«De aceea va l[sa omul pe tat[l s[u =i pe mama sa, =i se va lipi de
nevast[-sa, =i cei doi vor fi un singur trup?»> A=a c[ nu mai sunt
doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul s[
nu despart[> (Matei 19:4-6).
A=a cum ro\ile =i direc\ia unei ma=ini cere reglaj la un anumit
num[r de km =i c[s[toria poate cere din c`nd în c`nd verificare =i
ajustare în fa\a preten\iilor lui Dumnezeu =i chiar a dorin\elor
unuia fa\[ de cel[lalt. Din astfel de momente de repaus se poate
face o s[rb[toare =i chiar o ie=ire de recreere care s[ reinvigoreze
în dragoste c[s[toria, pentru a nu te afla la un moment dat c[, la
fel ca o ma=in[ cu direc\ia stricat[, unul trage în st`nga, în timp
ce cel[lalt o ia în dreapta. Trecerea pragului c[s[toriei cere
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ajustare, dar atunci c`nd apare primul copil se cere din nou
ajustare, pentru c[ aten\ia, energia =i timpul ne sunt limitate, iar
copilul, care ridic[ num[rul familiei de la doi la trei, ia din toate
acestea. În astfel de momente este necesar s[ continui s[ apreciezi, =i chiar s[ spui c[-l pre\uie=ti pe cel de l`ng[ tine, ca nu
cumva ceea ce ai zidit p`n[ atunci s[ sufere pagube. Doar c`teva
cuvinte pot ridica sau coborî mult moralul celuilalt.
Dup[ cum o c[s[torie este lucrarea lui Dumnezeu =i copiii
dintr-o c[s[torie binecuv`ntat[ sunt lucrarea Lui. Se cere credin\[
ca s[ te c[s[tore=ti =i de asemenea o familie ca s[ cre=ti un copil
a=a cum trebuie, pentru c[ doar a avea un copil nu te face p[rinte,
dup[ cum a avea un pian nu te face pianist. Cu c`t copilul este
înv[\at mai repede s[ cedeze în fa\a controlului p[rintelui cu at`t
mai bine pentru el. Oric`t \i-ar cere un copila= cu\itul, nu i-l dai,
ci trebuie s[ înve\e c[ <nu> înseamn[ <nu>. A pune limite
înseamn[ a avea dragoste, pentru c[ disciplina nu este ceva ce faci
cu un copil, ci este ceva ce faci pentru copil.
Pe drumuri cu serpentine periculoase se pune un grilaj de protec\ie =i chiar dac[ nu ajungi s[-l folose=ti î\i d[ un sim\ de siguran\[ =i conduci altfel dec`t dac[ nu ar fi acolo. În acela=i fel
într-o balan\[ de dragoste =i disciplin[ ar[t[m c[ ne iubim copilul
îndeajuns, insist`nd s[ r[m`nem în control =i s[ fim asculta\i de
el în limitele pe care i le punem. În acest fel facem deosebire între
gre=eli din ne=tiin\[ =i neascultare voit[, pentru c[ nu este tot una
c[ din gre=eal[ copilul se ]mpiedic[ =i sparge o vaz[ sau dac[ de
nervi arunc[ vaza de p[m`nt. +tiind c[ un copil normal va testa
limitele puse de c`te ori va avea ocazia, trebuie s[ fim fermi c`nd
spunem <da> =i c`nd spunem <nu>, pentru ca el s[ =tie bine cine
este în control, fiindc[ dac[ nu înva\[ s[ asculte de p[rin\i probabil c[ nu va asculta nici de Dumnezeu.
Copilul se uit[ la caracterul p[rintelui f[r[ s[ =tie c[ apoi, de
cele mai multe ori, o s[-l copieze. Copilul nostru vede comportarea =i partea interioar[ nu numai cea pe care o expunem
lumii de afar[, de aceea mai mult dec`t ceea ce-i spunem, el
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înva\[ din exemplul pe care i-l d[m ce este bine =i cum este
normal s[ procedeze. Este important s[ men\inem prietenia cu
copiii no=tri =i în anii adolescen\ei ca s[ nu cear[ sfaturi de la
str[ini, ci de la noi, înv[\`ndu-i s[ se raporteze la lume, la autoritatea de afar[ =i chiar la sexul opus. Copiii v[d în noi ce înseamn[
s[ fii cre=tin =i primesc o imagine bun[ sau rea a ceea ce semnific[ a împlini Cuv`ntul ]n tr[irea de fiecare zi. Este de datoria
noastr[ ca p[rin\i s[ le ar[t[m bun[tatea Domnului =i tot de datoria noastr[ este s[-i evangheliz[m, ar[t`ndu-le frumuse\ea
Domnului. De aceea, dac[ e=ti credincios Domnului nu depinde
de altcineva s[ fac[ aceasta.
Av`nd cuno=tin\a despre cum sunt valorile adev[rate în via\[,
înv[\[m copilul s[ deosebeasc[ ce este bine de ce este r[u =i ce nu
trebuie s[ accepte sau s[ tolereze. Un om care avea plantat
porumb mult a fost întrebat de ce nu-=i scoate copiii la lucru, la
porumb în acea zi, =i omul a spus c[ în acea zi cre=te copii =i nu
porumb. Trebuie s[ dedic[m timp copiilor no=tri, pentru c[ numai
a=a vor cre=te în fric[ =i temere de Domnul, ca apoi noi =i
Dumnezeu s[ ne bucur[m de ei. <Izvorul t[u s[ fie binecuv`ntat…> - aceasta se poate numai în Dumnezeu. Cu El, care
poate binecuv`nta izvoarele tale, po\i trece pragul c[s[toriei spre
a te bucura de partenerul t[u de via\[ =i tot cu ajutorul Lui po\i s[
cre=ti copii pentru cer.
Amin
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ÎNVAÞÃ-NE SÃ NE RUGÃM
<}ntr-o zi, Isus Se ruga ]ntr-un loc anumit. C`nd a
ispr[vit rug[ciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis:
«Doamne, ]nva\[-ne s[ ne rug[m, cum a ]nv[\at =i
Ioan pe ucenicii lui.»> Luca 11:1

C

uvintele ucenicului care a exprimat aceast[ dorin\[ at`t
pentru el c`t =i pentru ceilal\i a fost una ]ntotdeaun[
pl[cut[ lui Dumnezeu, atunci c`nd izvor[=te dintr-o
inim[ care, de=i ]nc[ nu =tie s[ se roage, vrea s[ se apropie de El.
<+i tot astfel =i Duhul ne ajut[ ]n sl[biciunea noastr[; c[ci nu =tim
cum trebuie s[ ne rug[m...> (Romani 8:26). Chiar ]nainte de a
spune: <Doamne, ]nva\[-ne s[ ne rug[m!>, Acela care cunoa=te
g`ndurile omului =tie despre aceast[ n[zuin\[ care vine tot de la
El ]n inima aceluia pe care vrea s[-l binecuv`nteze, iar inima ]i
devine parte din }mp[r[\ia Lui. C`nd rug[ciunea noastr[ ajunge la
tronul lui Dumnezeu, El nu are nevoie de acces la un computer
sau la un cabinet cu fi=e. El, care este Ini\iatorul a tot ce este bun
]n noi, inclusiv dorin\a de a I ne adresa ]n rug[ciune, =tie ]ntru
totul ce dorim =i de ce avem nevoie. Atunci, poate cineva
spune: <De ce vrea s[ ne mai rug[m?> Oric`t de frumoas[ =i
des[v`r=it[ este Dragostea, totu=i are o problem[ =i anume: nu-i
place singur[.
Din cauza Dragostei am ap[rut noi, oamenii, pe p[m`nt, pentru c[ ea a avut dorin\a de a-=i rev[rsa ]ndurarea =i peste altcineva. Dragostea se bucur[ atunci c`nd aceia ]n care Fiul ia chip
reflect[ ]napoi aceast[ dragoste =i unul din modurile ]n care are
loc acest circuit este rug[ciunea. <Ascult[-mi, Doamne, glasul
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c`nd Te chem: ai mil[ de mine =i ascult[-m[! Inima ]mi zice din
partea Ta: «Caut[ Fa\a Mea!» +i Fa\a Ta, Doamne o caut!>
(Psalmul 27:7, 8). Inima cucerit[ de Cel cu numele de Dragoste
devine ca o gr[din[ a Domnului prin care curge r`ul cu apa vie\ii
=i de unde, ca dintr-un pom al vie\ii, cei din jur se bucur[ de roada
numit[ dragoste. Rug[ciunea este o ]nchinare =i o cinste care trece
dincolo de pozi\ia ]n care este trupul nostru =i chiar dincolo de
cuvintele care ne ies din gur[.
Mul\i oameni spun ast[zi c[ se ]nchin[ =i chiar to\i se ]nchin[
cuiva sau la ceva, dar esen\ial este s[ te ]nchini cui trebuie, pentru ca nu cumva s[-\i irose=ti timpul =i s[ te afli c[ te ]nchini la
lucruri create ]n loc s[ te ]nchini Creatorului. Mul\i dedic[ cu
devotament timp, aten\ie =i fac aceasta cu sinceritate, dar
Scriptura ne spune c[: <... Cine nu cinste=te pe Fiul, nu cinste=te
pe Tat[l, care L-a trimis> (Ioan 5:23). Milioane de oameni se
roag[ unui Isus despre care nu crede c[ este Dumnezeu =i necinstind pe Fiul ei necinstesc pe Tat[l, ajung`nd s[ se ]nchine unui
dumnezeu str[in. C`nd am fost ]n India, ]n fiecare diminea\[ eram
trezit de strig[tul celui care-i chema la rug[ciune pe cei de
credin\[ islamic[, care se ]nchin[ dumnezeului lunii. Este un efort
considerabil ca la 5 diminea\a s[ te treze=ti, dar care nu are nici
un rezultat bun, pentru c[ nimeni nu vine la Dumnezeu Tat[l dec`t
prin Fiul.
}n timpul r[zboiului civil din America, un soldat care =i-a pierdut o m`n[ a avut dorin\a de a-l vedea pe pre=edintele Avram
Licoln =i a intrat ]n sala de a=teptare, unde erau multe alte persoane care doreau acela=i lucru. }n sala de a=teptare a ap[rut un
b[ie\el care a fost atras de uniforma t`n[rului =i de faptul c[ nu
avea o m`n[. S-a a=ezat l`ng[ el =i l-a ]ntrebat despre r[zboi,
despre modul ]n care =i-a pierdut m`na, iar soldatul ]mprietenindu-se cu el l-a ]ntrebat cum ]l cheam[. B[ie\elul a spus c[ ]l
cheam[ Tod Licoln =i c`nd a auzit c[ ar vrea s[-l vad[ pe tat[l s[u
i-a spus s[ stea lini=tit c[ el ]i va rezolva dorin\a, dup[ care a
disp[rut. Nu mult timp dup[ aceea, secretara, care era ]n sala de
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a=teptare, a spus c[ pre=edintele nu va mai primi nici o audien\[
]n acea zi, a=a c[ to\i au p[r[sit sala de a=teptare cu excep\ia
t`n[rului soldat. Secretara l-a ]ntrebat dac[ a ]n\eles ce i s-a spus,
=i t`n[rul a spus c[ a ]n\eles, dar Tod i-a promis c[-i aranjeaz[ o
audien\[ la pre=edinte. Atunci secretara i-a spus c[ dac[ Tod i-a
promis acest lucru, atunci a=a va fi =i a=a a =i fost.
Fiecare din noi am fost r[ni\i de p[cat, =i acest lucru ne-a
]nchis drumul spre Dumnezeu, care nu poate privi nelegiuirea,
]ns[ Fiul lui Dumnezeu, printr-un aranjament minunat numit Har,
ne-a deschis o u=[ ca s[ putem intra ]n prezen\a Domnului ]n
Numele Fiului S[u =i chiar ne-a promis c[ vom fi primi\i bine.
<Astfel dar, fra\ilor, fiindc[ prin s`ngele lui Isus avem o intrare
slobod[ ]n Locul preasf`nt> (Evrei 10:19). Rug[ciunea noastr[
]n[l\at[ c[tre Dumnezeu are acces la tronul harului numai prin
Domnul Isus, ]n a c[rui merit dob`ndit la Golgota ni se deschid
por\ile =i chiar mai mult suntem primi\i =i a=tepta\i ca fiind de-ai
casei. Este important s[ \inem seama de aceste condi\ii, de a ne
ruga adev[ratului Dumnezeu ]n Numele Fiului S[u, pentru c[ sunt
=i rug[ciuni pe care Dumnezeu nu le ascult[ =i Iov se adreseaz[
acestei cauze: <S[ tot strige ei atunci, c[ci Dumnezeu nu
r[spunde, din pricina m`ndriei celor r[i> (Iov 35:12).
Cei care fiind expu=i Luminii o refuz[ =i continu[ s[ tr[iasc[
]n f[r[delege, cei care nu au credin\[ sau sunt prea m`ndri s[
admit[ c[ ceea ce au zidit p`n[ ce au fost expu=i Evangheliei este
gre=it, fac parte dintre aceia a c[ror rug[ciuni nu primesc r[spuns.
Astfel de oameni, dac[ s-ar apropia sinceri de Scriptur[ =i ar
spune: <Doamne, ]nva\[-ne s[ ne rug[m!>, ar afla c[ prin Fiul lui
Dumnezeu, care a pl[tit r[scump[rarea omului cu s`ngele S[u,
pot ]n[l\a rug[ciuni care s[ fie ascultate de Dumnezeu.
Rug[ciunea primit[ de Dumnezeu este aceea care-L cinste=te pe
Fiul =i este f[cut[ prin Duhul Sf`nt pe care Fiul L-a trimis s[ fie
cu noi =i ]n noi. Niciunul din cei care vor s[ aib[ sor\i de izb`nd[
nu se duce ]naintea unui director de companie sau judec[tor
oricum, ci este foarte atent, c[ut`nd s[ arate respect pentru autori143

FOAMETEA DIN |ARA TA

tatea ]n fa\a careia se prezint[ =i din partea c[reia vrea o rezolvare
favorabil[. Am v[zut pe unii rug`ndu-se ]n timp ce umblau cu
m`inile ]n buzunar, iar al\ii, care =i ei ar trebui s[ spun[: <]nva\[-ne s[ ne rug[m!>, c[ folosesc cuvinte mari =i vechi, biblice, dar
de fapt Dumnezeu vrea sinceritate, realitate, spontaneitate =i s[ nu
ne d[m a fi drept al\ii, a=a cum a ]ncercat s[ fac[ nevasta lui
Ieroboam (1 ]mpara\i 14:6).
Despre Natanael Domnul Isus a spus c[ a fost un israelit ]n
care nu s-a g[sit vicle=ug, fiindc[ Domnul Isus ]i =tia rug[ciunile
pe care acesta le f[cuse sub un anumit smochin (Ioan 1:47).
Dumnezeu nu este interesat s[ repet[m rug[ciuni scrise sau s[
bolborosim acelea=i cuvinte, pentru c[ folosind astfel de metode
sunt mul\i care spun multe rug[ciuni, dar practic nu se roag[
niciodat[. El nu vrea s[ depindem de rug[ciunile altora, ci vrea
s[-I spunem ce g`ndim, ce sim\im =i ce vrem. Un tat[ la care
mereu vine unul din copiii s[i =i cere ceva pentru fratele s[u, p`n[
la urm[ ]i spune: <Dar fratele t[u nu are gur[? Nu =tie spune ce
vrea?> Dumnezeu vrea o rela\ie de Tat[ =i copil al Lui cu fiecare
din noi. Uneori distan\a cea mai scurt[ dintre o problem[ =i
rezolvarea ei este distan\a de la genunchi la podea =i cel care ]n
semn de supunere alege s[-=i plece genunchii ]n rug[ciune poate
sta =i r[m`ne ]n picioare ]n fa\a ispitei.
Rug[ciunea pe l`ng[ c[ pune la lucru pentru noi for\e nev[zute
de ochii no=tri, ne economise=te mult timp, pentru c[ primim claritate cu privire la ce este potrivit s[ facem =i ]n acest fel nu ne
pierdem timpul cu ce nu trebuie s[ facem. Una din sutele de
promisiuni ale lui Dumnezeu g[site ]n Cuv`ntul Scripturii, pentru
copiii Lui, este aceea c[ dac[ ne apropiem de El =i El se va
apropia de noi, l[s`ndu-ne astfel pe fiecare din noi s[ alegem c`t
de aproape vrem s[ fim de El (Iacov 4:8). Cea mai bun[ metod[
de a c[uta aceast[ apropiere de Domnul este rug[ciunea ]n urma
c[reia e=ti schimbat, e=ti mul\umit cu voia Lui =i chiar e=ti fericit.
<C`t pentru mine, fericirea mea este s[ m[ apropii de Dumnezeu:
pe Domnul Dumnezeu }l fac locul meu de ad[post>
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(Psalmul 73:28). Nu este loc mai bun de refugiu =i mai ]n siguran\[ ca =i ]n prezen\a Domnului, c`nd po\i s[ ascul\i ce are El
s[-\i spun[. <M-am dus la locul meu de straj[, =i stam pe turn ca
s[ veghez =i s[ v[d ce are s[-mi spun[ Domnul, =i ce-mi va
r[spunde la pl`ngerea mea> (Habacuc 2:1). Pot fi mai multe
por\ile palatului ]mp[r[tesc, dar nici o u=[ nu te duce mai repede
]n prezen\a }mp[ratului ca u=a rug[ciunii, fie c[ suntem la
rug[ciune ]n timp ce ne ]mp[rt[=im cu trupul =i s`ngele
Domnului, fie c[ suntem ]n c[m[ru\a noastr[. Recunosc`nd susurul dulce din experien\ele pe care le-am avut ]n trecut, foarte
repede ne putem lua temperatura sufleteasc[ =i verifica s[n[tatea
sufletului atunci c`nd vrem s[ intr[m pe u=a rug[ciunii ]n
prezen\a }mp[ratului.
La ]ntrebarea: <Ce ]nseamn[ succes?>, se poate s[ primim tot
felul de r[spunsuri de la oameni, dar pentru acela care a gustat ce
bun este Domnul, primind darul m`ntuirii, succes ]nseamn[ a fi ]n
voia Lui, a fi fl[m`nd dup[ El =i a avea o p[rt[=ie sf`nt[ la altarul
rug[ciunii ]n prezen\a Duhului Sf`nt. Succes ]nseamn[ s[-i ara\i
cuiva o dragoste ca a lui Dumnezeu, a=a cum a f[cut David cu
Mefibo=et. Succes ]nseamn[ s[ vrei =i s[ cau\i oaia r[t[cit[, =i astfel de dorin\e le primim numai la rug[ciune, unde putem cere
puterea necesar[ pentru sarcina ce o ducem, astfel ]nc`t lucrarea
ce o facem pentru El s[ fie dus[ la bun sf`r=it. Rug[ciunea este
cea care preg[te=te scena minunilor din via\a noastr[ cu privire la
lucruri de fiecare zi sau chiar =i acelea care ni se par c[ ne
dep[=esc.
Acum 55 de ani evanghelistul Billy Graham a \inut prima mare
evanghelizare pe stadion ]n ora=ul Atlanta, =i ]nainte de ]ncepere
c`\iva credincio=i i-au propus s[ ]nceap[ s[ transmit[ mesajele
biblice pe c[ile aerului prin radio ]n toat[ \ara. Billy Graham a
spus c[ s-a v[zut dep[=it de situa\ie =i le-a afirmat c[ ar consta
enorm de mult, dar totu=i s[-L lase pe Dumnezeu s[ spun[ ce are
de spus cu privire la acea lucrare. }nainte de a ie=i s[ predice a
f[cut o rug[ciune ]mpreun[ cu acei credincio=i =i a cerut un semn
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de la Dumnezeu. S-au rugat cer`nd ca semn, c[ dac[ acea lucrare
cu radioul este voia lui Dumnezeu ]n acea zi s[ se str`ng[ la
colecta benevol[ de bani suma de 25 de mii de dolari, o sum[
enorm[ acum 55 de ani, sum[ cu care s[ pl[teasc[ timpul alocat
predicilor la radio pentru c`teva luni de zile. Spre marea lor surpriz[, la sf`r=it suma adunat[ la colect[ a fost de 23 500 dolari.
Foarte mirat de suma mare care s-a str`ns, a spus c[ semnul care
l-a cerut nu s-a ]mplinit, ]ns[ c`nd a ajuns la hotel a g[sit trei plicuri ]n care erau exact 1 500 dolari.
Billy Graham, cu toate c[ a cerut ceva foarte greu, a recunoscut c[ Dumnezeu a auzit rug[ciunea lui ]n care }i ceruse un semn
=i i-a dat, nici mai mult nici mai pu\in dec`t exact suma de 25 de
mii de dolari, ]nc`t s[ poat[ ]ncepe lucrarea cu radioul. Oamenii
care se roag[ v[d minuni =i rug[ciunea fierbinte a celui neprih[nit
are =i ast[zi mare trecere ]naintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel
ne spune: <Ruga\i-v[ ne]ncetat!> =i aceasta ]nseamn[ s[-L ai pe
Domnul necurmat ]naintea ta, ]n g`ndul t[u, chiar ]n situa\iile
dificile cu care via\a ne ]nt`mpin[ uneori. Sunt oameni cu care nu
po\i s[ ai de-a face, nu po\i s[ ajungi la o ]n\elegere cu ei, nici
m[car sta de vorb[ f[r[ s[ ]ncerce s[ te m`njeasc[ cu ceva vorb[
p`n[ ce nu te rogi mai ]nt`i ca s[ po\i avea de-a face cu ei, pentru
c[ dac[ ne baz[m pe puterea noastr[ nu putem ierta, nu putem
iubi sau ajuta, ci facem acestea numai atunci c`nd prin rug[ciune
duhovnicescul ]nlocuie=te firescul din noi.
Un politician a auzit pe cineva rug`ndu-se pentru guvern =i i-a
spus c[ face bine c[ se roag[ ]n acest mod, dar omul care se ruga
a spus c[ acea rug[ciune a fost pentru aceia care ]l persecut[. Suntem chema\i la a face tot felul de rug[ciuni, pentru to\i oamenii,
inclusiv pentru cei din dreg[torii =i chiar pentru vr[jma=i. <C`nd
suntem vorbi\i de r[u, ne rug[m. P`n[ ]n ziua de azi am ajuns ca
gunoiul lumii acesteia, ca lep[d[tura tuturor> (1 Corinteni 4:14).
Una din dovezile c[ te rogi este c[ nu te lup\i cu oamenii atunci
c`nd nu sunt de acord cu tine, pentru c[ =tii c[ o dat[ ce ai primit
confirmarea St[p`nului ]n rug[ciune, nu conteaz[ cine sau ce
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spune r[u despre tine. C`nd ajungi destul de tare =i te po\i ruga
pentru vr[jma=i, vei vedea c[ inima \i se schimb[ dup[ un timp,
dup[ modul cum te sim\i fa\[ de acea persoan[, pentru c[ nu
po\i s[ te tot rogi sincer spre binele cuiva =i s[ r[m`i nep[s[tor
la necazurile lui =i f[r[ s[ te intereseze de ceea ce se va ]nt`mpl[
cu via\a lui.
Prietenii nu sunt solu\ia, ci doar un sprijin. Solu\ia vine de la
Dumnezeu prin rug[ciune, pentru c[ omul nu numai c[ este foarte
limitat ]n ce =tie =i poate, dar nu vede neprev[zutul care-l poate
a=tepta ca dup[ col\, pe c`nd Domnul poate totul, =tie totul =i }=i
ofer[ sprijinul aceluia care-L cheam[ ]n ajutor. Tr[im ]n secolul
vitezei, lucru care uneori ]l face pe om s[ nu se mai bucure de
nimic din via\[, lucruri ca un apus de soare, parfumul unei p[duri
de tei cu florile ]nflorite sau de o ap[ rece de izvor, de compania
prietenilor, =i pentru c[ toate parc[ prind vitez[, apare tendin\a s[
avem de-a face repede =i cu Dumnezeu c`nd este vorba de
rug[ciune. O oaie stresat[ nu st[ jos c`nd m[n`nc[, nu cre=te normal =i nici nu-i d[ st[p`nului ceea ce ar putea s[-i dea dac[ nu ar
fi bolnav[ sau stresat[. Nici noi, p`n[ nu facem ca toate vocile
]ngrijor[rilor s[ tac[, descoperim c[ ne rug[m din obi=nuin\[,
]ntr-un mod mecanic, ca din obliga\ie =i nu ajungem s[ intr[m
]n prezen\a Lui.
Dumnezeu nu este gr[bit numai atunci c`nd este vorba de a-+i
deschide bra\ele s[ primeasc[ un fiu risipitor, la fel nici prezen\a
Duhului Sf`nt nu o po\i gr[bi pentru c[ este nevoie de o acordare
sensibil[ a sufletului =i a duhului la frecven\a cerului, numit[ voia
Domnului. Dac[ vrem s[ ne ]nchin[m ]n rug[ciune ]naintea
Domnului trebuie ca trupul, sufletul =i duhul nostru s[ aduc[
]mpreun[ ]nchinarea, iar r[spunsul va veni nu neap[rat c`nd vrem
noi =i ce vrem noi, dar va veni =i va fi cel mai bun r[spuns posibil la situa\ia noastr[, pentru ca astfel s[ ne atingem destinul de a
fi vasul de care El vrea s[ se foloseasc[. Nu exist[ cre=tin
puternic instantaneu, ci trebuie timp ca s[ cre=ti ]n cuv`nt =i ]n
experien\a umbl[rii cu Dumnezeu ]nc`t s[ po\i ajunge s[ spui c[
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pentru tine fericirea este s[ te apropii de Domnul. Mana
israeli\ilor \inea o zi. La fel este =i cu rug[ciunea care trebuie s[
fie proasp[t[ pe altarul lui Dumnezeu ]n fiecare zi.
Via\a de rug[ciunea face parte din lucrarea de sfin\ire a credinciosului =i este bine s[ nu uit[m c[ Daniel ]nainte de a se ruga
=i de a primi descoperirea tainelor <s-a hot[r`t s[ nu se spurce> cu
ceea ce a considerat c[ l-ar putea ]ntina. Dac[ nu cau\i s[ tr[ie=ti
o via\[ sf`nt[ nu ai s[ dore=ti niciodat[ s[ te rogi fierbinte, pentru
c[ p[catul stinge focul rug[ciunii. A=a cum ]ntre so\ =i so\ie sau
]ntre doi buni prieteni se simte imediat orice und[ de r[ceal[ sau
]nstr[inare, la fel se simte =i ]n rug[ciune dac[ ]ntre noi =i Acela
pe care am spus c[-L iubim =i vrem s[-L slujim toat[ via\a a
ap[rut ceva sau cineva. Ne rug[m nu ca s[ d[m ordine, ci s[ afl[m
voia Lui, s[ primim putere asemenea uleiului care umple candela
=i rezerva noastr[, bucur`ndu-ne de prezen\a Lui. A trebuit s[
treac[ cinci luni de zile p`n[ c`nd regina Izabela s[ afle c[
Cristophor Columbus a descoperit America dup[ ce acesta a z[rit
\[rmurile ei ]n ochean, dar noi avem mesajul rug[ciunii ascultat
imediat.
}n urma unei tranzac\ii f[cute pe internet, ]n care am folosit o
carte de credit, a ap[rut pe ecran un mesaj care mi-a spus c[ pentru protec\ia mea ]ntregul con\inut al tranzac\iei a fost convertit
]ntr-un cod, adic[ toate literele =i ciferele din con\inutul mesajului au fost amestecate =i transmise, ca apoi s[ fie puse ]napoi
]mpreun[, a=acum au fost ini\ial =i descifrate numai c`nd mesajul
a ajuns la destina\ie, spre a nu putea fi interceptat de altcineva,
care ar putea folosi acele informa\ii ale c[r\ii de credit. }n mod
asem[n[tor sunt aceia care prin Duhul Sf`nt au darul vorbirii ]n
alte limbi, dar pe care Dumnezeu nu l-a anulat sau retras, au o
vorbire ]n cuvinte ne]n\elese, care izbucnesc din cuptorul ]n clocot al sufletului, vorbire care este descifrat[ de Dumnezeu, ]ns[
nu este ]n\eleas[ de lumea duhurilor care ]mp`nzesc v[zduhul.
Duhul Sf`nt faciliteaz[ =i ast[zi o astfel de intimitate cu
Domnul =i cine are o astfel de experin\[ real[ nu se mai ]ndoie=te
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niciodat[ de realitatea prezen\ei lui Dumnezeu. Este o lucrare sensibil[, de o mare valoare, nu numai pentru c[ a fost imitat[ de
multe ori de vr[jma= cu scopul de a deruta, dar pentru cine nu
vegheaz[ poate fi un prag periculos dac[ alege s[ batjocoreasc[
ce nu cunoa=te.
S[ nu uit[m ce ne-a ]nv[\at Domnul Isus c`nd ne-a spus s[
privim la roade, =i tot El ne-a mai spus c[ unul din semnele care
]i va ]nso\i pe cei ce vor crede ]n El va fi acela c[ vor vorbi ]n
limbi noi (Marcu 16:17). Cine a avut experin\a umplerii cu Duhul
Sf`nt ]nso\it[ de vorbirea ]n alte limbi, care este pentru zidirea
personal[, =tie ce ]nseamn[ s[ ai paharul plin de d[ peste el. Mul\i
sunt gata s[ spun[: <Doamne, ]nva\[-ne s[ ne rug[m!>, dar numai
p`n[ c`nd ]n\eleg totul cu ra\iunea lor sau nu li se cere ceva
neobi=nuit. Rug[mintea mea, ]n dragoste, pentru astfel de persoane este s[ caute cu sinceritate voia lui Dumnezeu ]n Scriptur[
=i ]n rug[ciune, dar niciodat[ s[ nu spun[ cuvinte provocatoare la
adresa Duhului Sf`nt. St[ruin\a v[duvei ]n fa\a judec[torului,
descris[ de Domnul Isus ]n Luca 18, ne ]nva\[ s[ insist[m ]n
rug[ciune conform promisiunile lui Dumnezeu care a spus c[ d[
daruri bune copiilor S[i, dar mul\i nu au experien\e de acest fel
pentru c[ nu cer.
Omul firesc crede ]ntr-o distan\[ mare ]ntre om =i Dumnezeu,
dar cel duhovnicesc are experien\a r[m`nerii Lui ]n noi prin
Duhul Sf`nt =i a noastr[ ]n El. Rug[ciunea ]nseamn[ rela\ie =i
leg[tur[ constant[ cu cerul. Rug[ciunea ascultat[ ]nseamn[ c[ e=ti
cunoscut ]n cer, =i cel credincios nu se roag[ ca omul din poveste
care s-a rugat numai atunci c`nd a trebuit s[ treac[ puntea. O
dorin\[ bun[ ]n rug[ciune este ca peste tot =i ]n tot ce-I cerem s[
se fac[ voia Lui, nu a noastr[; s[ }l rug[m c[ atunci c`nd }i cerem
ceva ce nu este dup[ voia Lui s[ ne pierdem interesul ]n a face
acel lucru. Ne rug[m dup[ voia Domnului c`nd suntem gata s[
ascult[m, oricare ar fi r[spunsul din partea Lui =i este potrivit s[
spunem: <Doamne, ajut[-ne s[ vedem p[catul cum Tu ]l vezi de
murdar =i de periculos>. Rug[ciunea la ]nceput o faci cu pa=i mai
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mici, ca apoi s[ ]nve\i despre puterea =i dulcea\a de a fi ]n
prezen\a Duhului Sf`nt ]n rug[ciune, pe urm[ s[ faci pa=i mai
mari =i s[ fii unul dintre cei prin care Dumnezeu schimb[ lucrurile
=i chiar oamenii ]nspre mai bine.
Rug[ciunea pentru credincios este ca =i comunicarea dintre un
soldat care este la r[zboi =i centrul de comand[ care ]i d[ nu
numai instruc\iuni pe unde s[ mearg[ ]nc`t s[ evite minele
explozive =i s[ fie ]n siguran\[, dar =i s[ ajung[ acolo unde sunt
proviziile. Oamenii au ajuns de multe ori s[-i pun[ ]n categoria
fanaticilor pe cei care se ]nchin[ diferit de cum sunt ei obi=nui\i,
tot ]n aceast[ categorie a fost pus[ =i femeia cu vasul de alabastru
care L-a iubit mult pe Domnul Isus =i s-a exprimat ]ntr-un mod
deosebit. C`nd inima celui ce a avut parte de na=terea din nou este
bun[ =i ]nchinarea pe care o aduce este bun[, fie c[ se ]nchin[
Domnului pe genunchi, fie c[ st[ ]n picioare =i ridic[ m`ini curate
spre cer, fie c[ ]nal\[ un imn de prosl[vire, dar c`nd inima este rea
=i ]nchinarea este rea. Ceea ce ne d[ ]ncredere s[ ]n[l\[m
rug[ciuni spre cer, =tiind c[ vor fi ascultate c`nd cerem ceva dup[
voia Lui, nu este faptul c[ am f[cut ceva sau vom face, ci este
]ncrederea bazat[ pe ceea ce a f[cut El pentru noi. <}ndr[zneala,
pe care o avem la El, este c[, dac[ cerem ceva dup[ voia Lui, ne
ascult[> (1 Ioan 5:14).
Dac[ ne ]ndoim de Cuv`ntul Aceluia care nu poate s[ mint[,
Iacov ne spune c[ nu vom primi nimic din ceea ce cerem (Iacov
1:7). Nu ]ntotdeauna rug[ciunea noastr[ este ca =i a Anei, pe care
a v[zut-o preotul Eli doar mi=c`ndu-=i buzele, ci uneori este ca un
strig[t care cere ajutorul lui Dumnezeu. <Doamne, ascult[-mi
pricina nevinovat[, ia aminte la strig[tele mele, pleac[ urechea la
rug[ciunea mea, f[cut[ cu buze nepref[cute!> (Psalmul 17:1). Ai
strigat vreodat[ dup[ ajutorul Domnului, pl`ng`nd ]naintea Lui?
Ceea ce determin[ o astfel de stare de urgen\[ este durerea unei
pierderi, a unui pericol, a unei ve=ti rele, care provoac[ emo\ii ce
parc[ rup ceva ]n[untrul nostru, ajung`nd poate s[ sim\i =i chiar
s[ auzi pulsul s`ngelui ]n t`mple. C`nd ajungi ]n astfel de st[ri
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strigi la Domnul dup[ ajutor. C`nd Petru a ]nceput s[ se scufunde
nu a f[cut o rug[ciune lung[ =i nici nu a fost una t[cut[, ci un
strig[t de disperare.
Vame=ul din templu o fi g`ndit multe, dar a apucat s[ spun[
doar: <Doamne, ai mil[ de mine p[c[tosul>, =i a fost suficient ca
ceva minunat s[ fie scris ]n ceruri ]n dreptul numelui lui. Poate c[
nu se vor schimba circumstan\ele a=a cum am vrea noi, dar dac[
ne rug[m, ]n mod sigur inima se va schimba, pentru c[ Acela care
a promis c[ ne d[ pacea ]=i \ine promisiunea. <Dar Tu vezi; c[ci
Tu prive=ti necazul =i suferin\a, ca s[ iei ]n m`n[ pricina lor. }n
n[dejdea Ta se las[ cel nenorocit, =i Tu vii ]n ajutorul orfanului>
(Psalmul 10:14). Prin rug[ciune primim iertare =i acceptare ]n
familia lui Dumnezeu, =i tot prin rug[ciune r[m`nem ]n leg[tur[
cu El p`n[ c`nd vom ajunge la destina\ia final[. Fie c[ avem o
mare bucurie sau trecem prin ]ntrist[rile de o clip[ ale vie\ii,
rug[ciunea copilului lui Dumnezeu f[cut[ cu credin\[ este important[, aduce rezultate =i este potrivit ca ]n smerenie s[ spunem:
<Doamne, ]nva\[-ne s[ ne rug[m!>
Amin
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14
PE CINE CREZI?
<Pentru c[ oricine este n[scut din Dumnezeu,
biruie=te lumea; =i ceea ce c`=tig[ biruin\a asupra
lumii, este credin\a noastr[.> 1 Ioan 5:4

A

postolul Ioan este renumit pentru accentul pe care l-a
pus pe mireasma dragostei cre=tine, dar de data aceasta ne vorbe=te despre biruin\[, =i nu exist[ biruin\[ f[r[
lupt[. Cei care ies biruitori în aceast[ lupt[ sunt cei n[scu\i din
Dumnezeu, adic[ din nou, stare men\ionat[ de Domnul Isus lui
Nicodim ca =i condi\ie pentru a intra în }mp[r[\ia cerurilor.
Na=terea din nou este cea mai misterioas[, ad`nc[ =i cea mai mult
aduc[toare de binecuv`ntare lucrare a Duhului Sf`nt în noi, prin
care are loc o schimbare a min\ii =i a vie\ii. Na=terea din nou are
loc atunci c`nd intr`nd pe poarta poc[in\ei suntem de acord cu
Dumnezeu ]n ce prive=te vina noastr[ =i ne împ[c[m cu El prin
meritul jertfei de la Golgota. Este o experien\[ duhovniceasc[
care nu este numai emo\ie =i cuvinte, cu toate c[ le include. Biruin\a acestei f[pturi noi const[ în faptul c[ prin credin\a în
Dumnezeu continu[ s[ cread[ =i s[ se încread[ în Cel care a spus:
<... «Nicidecum n-am s[ te las, cu nici un chip nu te voi p[r[si»>
(Evrei 13:5).
Dac[ cuno=tin\a despre m`ntuire aprinde o lumin[, ca de
lum`nare, în g`ndirea noastr[, atunci credin\a este ca un soare,
dar chiar dac[ prefer[m soarele, nu stingem lum`narea. Am putea
asem[na credin\a cu o rachet[ care este lansat[ spre cer folosind
un rezervor cu combustibil a c[rei ardere o propulseaz[ în sus,
pentru ca dup[ ce ajunge la o anumit[ altitudine acel rezervor s[
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se desprind[ de corpul rachetei =i prin arderea combustibilului
aflat într-un alt rezervor racheta s[-=i continue zborul în sus.
Prima faz[ a credin\ei este atunci c`nd omul crede în Dumnezeu,
ca apoi în a doua faz[ s[ cread[ ce spune Dumnezeu despre El =i
s[ primeasc[ darul m`ntuirii, fiind n[scut de sus. Urm[toarea faz[
este aceea în care credin\a m`ntuitoare face din cel m`ntuit un vas
de care Dumnezeu se poate folosi spre a aduce beneficiu
duhovnicesc Împ[r[\iei Lui, fiind faza ]n care are loc modelarea
f[pturii noi, c`nd se dau lupte în care credin\a c`=tig[ biruin\a.
Apostolul iubirii ne spune în textul citat la început despre o
f[ptur[ nou[ care ob\ine biruin\[ în aceste lupte, <=i ce c`=tig[
biruin\a este credin\a>. Este o credin\[ care crede ce Dumnezeu
promite, este o credin\[ care spune c[ se cuvine =i se merit[ s[
asculte de Dumnezeu, indiferent de circumstan\e. Cezarii au avut
victorii =i au purtat lauri ce s-au ve=tejit. Alexandru, numit cel
mare, Napoleon =i al\ii ca ei au avut biruin\e, dar biruin\a pe care
o c`=tig[ credin\a noastr[ ob\ine valori ce r[m`n ve=nic, pe c`nd
cei care au avut biruin\e pe p[m`nt au trebuit s[ p[r[seasc[ tot ce
au adunat. Biruin\a împotriva lumii, cum o nume=te Apostolul
Ioan, const[ într-o lupt[ care poate lua multe forme, încep`nd de
la luptele ce se dau în noi c`nd t[iem drepturile firii vechi,
necazurile p[m`nte=ti =i p`n[ la împotrivirea cu care ne opunem
ofertelor trimise în calea noastr[ de vr[jma=.
Lupt[m cu o lume care este mai periculoas[ c`nd ne z`mbe=te
dec`t atunci c`nd se încrunt[ la noi. Este o lupt[ cu un adversar
feroce care vrea s[ sl[beasc[ rezisten\a noastr[ de a spune c[ }l
credem =i ne încredem în Dumnezeu. Este un vr[jma= care =tie
folosi bog[\ia, s[r[cia, s[n[tatea, boala, laudele sau prigoana care
apare în calea celui ce umbl[ prin credin\[ =i <Totu=i în toate aceste lucruri noi suntem mai mult dec`t biruitori, prin Acela care
ne-a iubit> (Romani 8:37). Atunci c`nd prin credin\a în Domnul
Isus primim darul m`ntuirii suntem asem[na\i în Scriptur[ cu
ni=te prunci de cur`nd n[scu\i, dar la fel ca un p[rinte care se
bucur[ de copiii lui, ]ns[ vrea ca ei s[ creasc[ =i s[ devin[ adul\i,
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tot a=a Tatal nostru Cel Ceresc vrea s[ mergem spre cele
des[v`r=ite pentru a ajunge la statura de oameni mari în credin\[,
care sem[n[m pe zi ce trece tot mai mult cu Fiul S[u. <De aceea,
s[ las[m adev[rurile încep[toare ale lui Hristos, =i s[ mergem
spre cele des[v`r=ite, f[r[ s[ mai punem din nou temelia poc[in\ei
de faptele moarte, =i a credin\ei în Dumnezeu> (Evrei 6:1).
Poate sim\i c[ e=ti o persoan[ f[r[ mare importan\[ sau f[r[ de
influen\[ în lume, dar nu uita c[ Dumnezeu a scris o carte despre
tine =i înc[ mai continu[ s[ scrie tot ce faci. Oare va scrie c[ se
bucur[ de credin\a ta cu care spui în fiecare zi c[ alegi s[-L crezi
pe El sau se va întrista pentru c[ alegi s[-l crezi pe diavolul,
care-\i =opte=te c[ e=ti prea slab pentru lupta ]n care e=ti implicat?
Î\i spune c[ este peste puterile tale s[ biruie=ti sau c[ altfel ai fi
meritat. G[sim scris în Sf`nta Scriptur[ c[ Domnul Isus s-a minunat de credin\a suta=ului (Luca 7:9) =i s-a mirat de necredin\a
celor din Nazaret (Marcu 6:6) =i aceasta în urma faptului c[ au
crezut sau n-au crezut în El. Pe cine alegi s[ crezi? C`t timp e=ti
în via\[ =i stai pe calea Domnului, oriunde ai fi, în fa\a ta este
urm[toarea treapt[ a credin\ei, care c`=tig[ biruin\a =i-L onoreaz[
pe Dumnezeu. Dup[ planul lui Dumnezeu ajungem ]n locuri =i
situa\ii în care s[ ne fie încercat[ credin\a =i s[ se dovedeasc[
dac[ pentru noi ceea ce El ne-a spus este sau nu îndeajuns, dup[
cum alegem s[ credem sau nu Cuv`ntul Lui. Dup[ planul lui
Dumnezeu, adversitatea ne devine universitate pe parcursul
umbl[rii noastre cu El.
Acum mai bine 100 de ani, locuitorii unei comunit[\i din
Alabama î=i c`=tigau cu greu existen\a cultiv`nd bumbac. Într-un
an =i-au îns[m`n\at p[m`nturile, dar a ap[rut o insect[ pe care nu
au mai v[zut-o, insect[ care înainte de a putea recolta bumbacul a
distrus toat[ recolta. În urm[torul an, oamenii s-au împrumutat de
bani spre a-=i putea îns[m`n\a din nou p[m`nturile cu bumbac,
dar din nou acea insect[ a distrus cultura. Pe margine de faliment,
în anul urm[tor oamenii aceia au f[cut împrumuturi =i s-au hot[r`t
s[ încerce ceva nou. Au plantat o s[m`n\[ uleioas[ a unei plante
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braziliene de clim[ tropical[ care se nume=te ast[zi pina\. În acel
an au avut un profit a=a de mare c[ au pl[tit toate datoriile f[cute
în cei doi ani preceden\i, ca apoi s[ continue s[ creasc[ aceea=i
cultur[ =i s[ ajung[ foarte boga\i. În ora=ul lor au ridicat un monument în cinstea acelei insecte care le-a distrus culturile, oblig`ndu-i s[ cultive altceva =i astfel s[ ajung[ s[ se îmbog[\easc[.
Dac[ în lupta la care suntem chema\i, lupt[ în care credin\a
poate c`=tiga biruin\a, alegem s[ credem c[ Dumnezeu ne vrea
binele chiar =i atunci c`nd trecem prin mari necazuri sau murim,
a=a cum a fost în cazul martirilor, vom afla într-o zi c[ aceste
necazuri ne-au îmbog[\it fa\[ de Dumnezeu, ne-au p[zit de la\ul
celui viclean pe care poate nu l-am v[zut =i uneori chiar f[r[ s[
=tim a f[cut din noi martori ai Lui (Romani 8:28). Ar fi culmea
arogan\ei s[ credem c[ =tim mai bine dec`t Dumnezeu =i dac[
L-am în\elege întotdeauna ce face =i de ce face ceea ce face ar
însemna c[ slujim unui Dumnezeu limitat sau chiar mic. Prosperitatea nu înseamn[ c[ e=ti ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu, iar s[r[cia
nu înseamn[ c[ El este m`nios pe tine, ci credin\a, care crede
într-un Dumnezeu ce tr[ie=te dincolo de ceea ce noi numim timp,
spune: <Aleg s[-L cred pe Cel pe care L-am f[cut Domn, adic[
St[p`n peste via\a mea, a=a c[ eu ne mai fiind al meu, El dispune
de via\a mea =i poate face ce vrea =i =tiu c[ va face ceea ce este
mai bine pentru mine>.
A tr[i ca =i cre=tini este de multe ori împotriva a tot ce este
firesc în noi, pentru c[ duhovnicescul este chemat s[ se bucure
c`nd trecem prin tot felul de încerc[ri (Iacov 1:2) =i chiar s[ ne
bucur[m c`nd suntem prigoni\i pe nedrept (Matei 5:11). Numai
un suflet care a avut parte de na=terea din nou =i umbl[ în toat[
lumina de sus ]mpreun[ cu Dumnezeu poate deveni a=a de tare.
Dac[ am întreba un atlet olimpic care au fost lucrurile ce l-au
f[cut tare, ne-ar spune c[ a ajuns s[ aib[ un trup puternic =i disciplinat, care s[-l asculte, f[c`nd eforturi fizice extraordinare prin
exerci\ii riguroase, fiind atent la diet[ =i la odihn[, =i nicidecum
doar st`nd în fa\a televizorului.
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Cre=tinul devine tare urc`nd dealurile contra v`nturilor =i uneori mun\i ai încerc[rilor duc`nd o cruce, poveri, ]ns[ toate au ca
rezultat c`=tigarea Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Privind la modul în
care Dumnezeu deja ne-a ar[tat dragoste, putem s[ spunem c[ }l
credem pe El =i chiar dac[ ne-am cl[tina, st`nca pe care suntem
zidi\i nu se clatin[. <Fiind zidi\i pe temelia apostolilor =i prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos> (Efeseni
2:20). Pentru c[ suntem vase de lut, apar în noi întreb[ri ca =i:
<P`n[ c`nd? De ce?>, =i r[spunsul ni-l d[ Scriptura: <P`n[ vom
ajunge la unirea credin\ei =i a cuno=tin\ei Fiului lui Dumnezeu, la
starea de om mare, la în[l\imea staturii plin[t[\ii lui Hristos; ca s[
nu mai plutim încoace =i încolo, purta\i de orice v`nt de
înv[\[tur[…> (Efeseni 4:13, 14). Duhul Sf`nt va continua s[ ne
fac[ educa\ie p`n[ c`nd vom putea spune de fiecare dat[: <}l cred
pe El!>, a=a cum a trebuit s[ înve\e =i ucenicii Domnului.
<Îndat[ dup[ aceea, Isus a silit pe ucenicii S[i s[ intre în corabie, =i s[ treac[ înaintea Lui de partea cealalt[, p`na va da drumul
noroadelor> (Matei 14:22). Prin aceste cuvinte ni se spune c[
dup[ minunea înmul\irii p`inilor, Domnul Isus a dat drumul
noroadelor =i a spus ucenicilor s[ urce în corabie ca s[ treac[ de
cealalt[ parte a M[rii Galileii, ]ns[ prin cuvintele <înaintea Lui>
în\elegem c[ le-a dat înt`lnire la \[rmul spre care le-a spus s[ se
îndrepte. Ucenicii, f[r[ s[ întrebe cum va trece Domnul Isus
marea ca s[-i înt`lneasc[, au ascultat =i au pornit cu barca spre
cel[lalt \arm, dar nu dup[ mult timp a pornit o furtun[ grozav[ pe
mare =i credeau c[ vor pieri. Domnul Isus a =tiut c[ va veni furtuna =i totu=i i-a trimis pe mare pentru a vedea dac[ ucenicii
privind la furtun[ vor crede c[ vor pieri sau vor crede cuvintele
Aceluia care niciodat[ nu i-a dezam[git =i care le-a spus c[ Îi va
înt`lni de cealalt[ parte, dac[ vor n[d[jdui c[ vor sc[pa cu via\[
din acea furtun[.
C`nd }l primim pe Domnul Isus în via\a noastr[ pornim ]ntr-o
c[l[torie asem[n[toare pe marea vie\ii, av`nd promisiunea c[
suntem p[zi\i de puterea Lui prin credin\[. Pornim av`nd promi156
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siunea c[ Domnul ne va înt`lni la cel[lalt \[rm cu o cunun[.
|[rmul cel[lalt este cerul, locul unde vom fi cu adev[rat acas[.
Acas[ sunt cele mai dragi =i importante persoane din via\a noastr[ =i în acela=i mod numim cerul <acas[>, pentru c[ acolo este
Acela care ne-a iubit a=a de mult ]nc`t a murit în locul nostru.
Un t`n[r a fost întrebat ce este cerul, =i a spus c[ este locul
unde se afl[ Dumnezeu. Mai t`rziu acel t`n[r L-a primit pe
Domnul Isus ca M`ntuitor =i ideea lui despre cer a început s[ fie
mai bine conturat[. Un frate de-al lui a trecut la cele ve=nice =i pe
urm[ a spus c[ cerul este locul unde se afl[ Dumnezeu ]mpreun[
cu îngerii cei puternici =i tot acolo este =i fratele lui. Apoi, pe
m[sur[ ce a îmb[tr`nit, =i tot mai mul\i din cei dragi lui au ajuns
pe cel[lalt \[rm, a spus c[ cerul este un loc unde ese afl[
Dumnezeu împreun[ cu sfin\ii în s[rb[toare, îngerii cei puternici
=i tot acolo sunt mul\i din cei iubi\i de el. Din aceast[ cauz[ a spus
c[ este locul pe care îl nume=te <acas[> =i c[ prive=te cu bucurie
spre clipa c`nd va fi chemat =i el s[ fie ]mpreun[ cu fiin\ele cele
mai dragi lui.
Se spune c[ to\i vor s[ mearg[ în cer, dar nimeni nu vrea s[
moar[, totu=i este singura u=a prin care, dac[ Domnul nu vine
înc[, debarc[m pe \[rmul cel[lalt. Înainte de a ajunge ]n acel loc
de fericire vom trece prin furtuni, care vor dovedi c[ noi am ales
s[-L credem pe Dumnezeu =i notele bune pe care le lu[m la
examenele vie\ii atrag dup[ sine r[splatirile lui Dumnezeu, ]ns[
dac[-i dai drumul credin\ei în leg[tur[ cu ceea ce El \i-a promis
ajungi s[ între\ii întreb[ri ce-L ispitesc pe Dumnezeu, ca de
exemplu: <Oare chiar }l intereseaz[ pe Domnul de mine? Oare
m-a uitat?> C`nd d[m aceste lupte cu lumea care ne provoac[, s[
nu uit[m c[ un întreg nor de martori st[ s[ urm[reasc[ =i s[ vad[
ce vom face =i pe cine vom crede. Pe cine crezi? Valurile care-\i
spun c[ vei pieri sau pe Domnul care =tie =i cel mai mic am[nunt
din via\a ta =i vrea s[ te prezinte înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor
îngeri c`nd ajungem la cel[lalt \[rm? <C`t despre voi, p`n[ =i
perii din cap, to\i v[ sunt num[ra\i> (Matei 10:30).
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Încredin\`ndu-I Domnului lucrurile pe care le în\elegem =i cele
pe care nu le în\elegem putem r[m`ne în pace, prin credin\a care
ne sus\ine a=a cum un fotoliu bine construit poate sus\ine greutatea trupului nostru =i nici cel mai mic g`nd nu ne trece prin
minte c[ nu ne poate sus\ine c`nd ne a=ez[m în el. Credin\a este
o for\[, de cele mai multe ori nev[zut[, este <o puternic[
încredin\are despre lucrurile care nu se v[d> =i f[r[ de ea nu
putem fi pl[cu\i lui Dumnezeu. Vr[jma=ul atac[ confiden\a noastr[, ]ncerc`nd s[ ne strecoare un al doilea g`nd dup[ ce am spus
c[ ne încredem în voia Domnului. Folosind aceast[ metod[ a
îndr[znit s[ spun[ Fiului lui Dumnezeu: <Dac[ e=ti Fiul lui
Dumnezeu...>, =i nici noi nu vom fi scuti\i de acest fel de atac.
Adev[rata credin\[ depinde de ceea ce a promis Dumnezeu, nou[
revenindu-ne sarcina de a spune: <A=a este scris> =i aleg s[-L cred
pe Dumnezeul care a r[scump[rat sufletul meu. <Dar eu m[
încred în Tine, Doamne, =i zic: «Tu e=ti Dumnezeul meu!»>
(Psalmul 31:14).
Dac[ în mijlocul furtunii, la întrebarea: <Pe cine crezi?>, spui
c[ te încrezi în voia bun[ a lui Dumnezeu, care vede =i vrea binele
sufletul t[u, credin\a ta va devini o încredere de nezguduit în
Domnul =i care va fi r[spl[tit[ de El. <S[ nu v[ p[r[si\i dar încrederea voastr[, pe care o a=teapt[ o mare r[spl[tire!> (Evrei 10:35).
Fiecare suflet trebuie s[ aleag[ între o biruin\[ a credin\ei sau
faliment spiritual. Firea spune c[ se teme de pierderi =i de dureri,
dar credin\a spune c[ se teme mai mult de Acela care are puterea
s[ arunce sufletul necredincios în ghen[. Acum 2000 de ani în
coloseumul din Roma, unde erau 50 000 de spectatori seto=i de
s`nge, mii =i mii de cre=tini au p[=it cu curaj în fa\a mor\ii pentru
c[ au ales s[-L cread[ pe Domnul Isus. Cuvintele Lui au fost
îndeajuns pentru ei. <Isus i-a zis: «... Cine crede în Mine, chiar
dac[ ar fi murit, va tr[i»> (Ioan 11:25). Pe cine crezi?
Aceia care L-au crezut pe Dumnezeu au fost folosi\i de El ca
s[ schimbe lumea din jurul lor. Prin Moise, ca =i conduc[tor,
Dumnezeu a scos poporul din Egipt =i l-a dus pe Israel la un loc
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numit Refidim, unde nu era ap[, ca s[ vad[ dac[ cuv`ntul Lui le
va fi îndeajuns ca s[ se încread[ în El sau vor c`rti, dar ei au spus:
<... «Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?»> (Exodul
17:7). Dumnezeu le-a dat ap[ din st`nca din Horeb, dar nu înainte
ca poporul s[ de-a examenul preg[tit de Dumnezeu, examen pe
care nu l-au trecut. <...to\i au b[ut aceea=i b[utur[ duhovniceasc[,
pentru c[ beau dintr-o st`nc[ duhovniceasc[ ce venea dup[ ei; =i
st`nca era Hristos> (1 Corinteni 10:4). Israeli\ii au ajuns în acele
împrejur[ri ca s[ fie încerca\i =i s[ aleag[ între a-L crede =i a
nu-L crede pe Dumnezeu. <…\ia dat s[ m[n`nci în pustie mana
aceea necunoscut[ de p[rin\ii t[i, ca s[ te smereasc[ =i s[ te
încerce, =i s[-\i fac[ bine apoi> (Deuteronom 8:16).
În drum spre <cele des[v`r=ite> vom trece =i noi pe la Refidim,
=i dac[ ne lu[m privirea de la El =i de la destina\ia cea ve=nic[, se
poate s[ ajungem s[ spunem ca =i Israeli\ii: <Este oare Domnul în
mijlocul nostru sau nu este?> El ne-a spus c[ este cu noi în toate
zilele, c[ nu ne va p[r[si cu nici un chip, dar dac[ totu=i nu-L credem ne asem[n[m cu Israeli\ii care L-au ispitit pe Dumnezeu la
Refidim. C`nd vei trece prin clipe de încercare, =i ]n mod sigur c[
vei trece, pentru c[ Scriptura ne înva\[ c[ numai feciorii din
curvie sunt scuti\i, pe cine vei crede? Pentru a trece examenul,
chiar dac[ în ochi ai lacrimi , trebuie s[ te bazezi pe cuvintele
Domnului, care a preg[tit o cununa de biruitor pentru capul t[u.
C`nd accep\i voia Lui pentru via\a ta, f[r[ s[ te r[zvr[te=ti, ceva
minunat se va înt`mpla în inima ta ca semn al z`mbetului de aprobare a Stap`nului.
<+i pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v[ va
p[zi inimile =i g`ndurile în Hristos Isus> (Filipeni 4:7). Adev[rata
pace nu înseamn[ lipsa necazurilor, ci lini=tea pe care o simte
sufletul în prezen\a lui Dumnezeu. C`nd crezi ceea ce Domnul a
spus, credin\a ta în El c`=tig[ biruin\a de a sta în picioare pentru
ceea ce crezi, =i acest lucru ]i va influen\a pe cei din jur, pentru c[
Biserica lui Dumnezeu este pentru lume ca =i con=tiin\a pentru
om, pentru c[ îi spune ce este bine, dar nu o poate for\a s[ fac[ ce
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este bine. Exist[ un pericol care ne p`nde=te, =i anume acela de a
crede c[ datorit[ faptul c[ ne numim cre=tini noi g`ndim ca =i El.
Zelul =i chiar pasiunea cu care facem voia lui Dumnezeu poate
fi sincer[, dar în acela=i timp poate fi =i gre=it[, cum a fost
]n cazul lui Saul din Tars, pentru c[ nu zelul este m[sura pe care
o folosim pentru a numi ceea ce facem bine sau r[u, ci Scriptura
în care g[sim voia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu au
fost îndeajuns pentru Noe, c[ruia i s-a cerut un lucru mare, =i
anume s[ construiasc[ o corabie de propor\i gigantice pe uscat
p`n[ nici nu c[zuse ploaie pe p[m`nt. Dumnezeu i-a spus un
lucru, iar circumstan\ele în care se afla i-au spus altceva. Pe cine
vei crede Noe? Noe L-a crezut pe Dumnezeu =i a fost salvat el =i
familia lui.
Crez`ndu-L pe Dumnezeu, Iosafat a pornit la lupt[ pun`nd în
fa\a o=tirii c`nt[re\i, lucru care p[rea a fi o strategie gre=it[ de
lupt[, dar Iosafat a ales s[-L cread[ pe Dumnezeul care i-a dat
biruin\[. Dup[ cuv`ntul Domnului, Iosua a înconjurat cetatea
Ierihonului =apte zile la r`nd, =i în a =aptea zi, c`nd au scos
strig[te c[tre cetate, zidurile s-au pr[bu=it, pentru c[ Iosua a fost
un om pentru care cuv`ntul lui Dumnezeu a fost suficient, chiar
dac[ pe moment a ar[tat ca un caraghios prin ceea ce a f[cut.
Cuvintele lui Dumnezeu au fost îndeajuns pentru Avraam, c[ruia
i s-a cerut s[ ias[ din \ara lui =i s[ plece spre o \ar[ promis[. <Prin
credin\[ Avraam, c`nd a fost chemat s[ plece într-un loc, pe care
avea s[-l ia ca mo=tenire, a ascultat, =i a plecat f[r[ s[ =tie unde se
duce> (Evrei 11:8). Av`nd de ales, Avraam a ascultat =i a pornit la
drum, la cuv`ntul lui Dumnezeu. Dac[ to\i oamenii ar alege
s[-L cread[ =i s[-L asculte pe Dumnezeu ar fi pace, ar fi dreptate
=i dragoste pe p[m`nt, dar numai cei n[scu\i din nou au credin\a
cu care pot asculta, pentru c[ biruin\a se c`=tig[ prin credin\[. Vei
fi tu unul din aceia care }l cred pe El?
În ultima parte vreau s[ m[ adresez sufletelor care înc[ nu-L
cunosc pe Domnul Isus =i nu fac parte din oile Lui, dar aceast[
situa\ie se poate schimba printr-o hot[r`re. Diavolul este
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potrivnicul lui Dumnezeu =i pentru c[ nu poate face nimic direct
împotriva Lui încearc[ s[ fac[ r[u acelora pe care îi iube=te
Dumnezeu; =i face aceasta prin a spune fiec[rui suflet nem`ntuit
c[ este un caz special, care nu poate fi restaurat =i în acest fel ]l
face pe omul s[ i se închine prin acea ce face. Asemenea unui doctor renumit care a petrecut mul\i ani în sala de emergen\[ =i spune
c[ a v[zut multe cazuri, Doctorul Isus î\i spune c[ nu exist[ nimic
din ceea ce ai f[cut s[ nu fie cunoscut de El. Nu exist[ lucruri pe
care El s[ nu le mai fi v[zut sau pe care s[ nu le poat[ trata ca s[
fii pe deplin vindecat. Dec`t s[ =tii foarte multe lucruri
neadev[rate este mai bine s[ =tii pu\ine, dar adev[rate. Esen\ial
este s[ =tii c[ ai fost creat ca s[ exi=ti ve=nic, =i prin credin\a ]n
Dumnezeu po\i alege s[ petreci ve=nicia cu El, primindu-L ]n
inima ta pe Domnul Isus care a murit în locul t[u, ca apoi s[ bei
din f`nt`na cuno=tin\ei care este Scriptura, pentru a-L putea urma
îndeaproape.
Pe cine crezi? Lumea spune c[ aici, pe pam`nt, este =i raiul =i
iadul, dar Scriptura ne spune c[ <…oamenilor le este r`nduit s[
moar[ o singur[ dat[, iar dup[ aceea vine judecata> (Evrei 9:27).
Lumea afirm[ c[ nu e=ti p[c[tos, ]ns[ Scriptura spune c[ <…nu
este nici un om neprih[nit, nici unul m[car> (Romani 3:10). Pe
cine crezi? Lumea î\i va spune c[ ai f[cut multe fapte bune care
au valoare, dar Scriptura ne arat[ c[ <to\i am ajuns ca ni=te necura\i, =i toate faptele noastre bune sunt ca o hain[ m`njit[…> (Isaia
64:6). Lumea poate î\i va spune c[ e=ti prea p[c[tos ca s[ mai fii
recuperat, dar Scriptura ne spune c[ <dac[ ne m[rturisim p[catele,
El este credincios =i drept, ca s[ ne ierte p[catele =i s[ ne
cur[\easc[ de orice nelegiuire> (1 Ioan 1:9). Pe cine crezi? Lumea
sus\ine c[ =i dac[ aceste lucruri despre suflet =i m`ntuire sunt
adev[rate, mai ai timp s[ te poc[ie=ti, ]ns[ Scriptura nu-\i garanteaz[ ziua de m`ine, ci spune <…c[ acum este vremea potrivit[;
iat[ c[ acum este ziua m`ntuirii> (2 Corinteni 6:2).
Pe cine crezi? Dac[ alegi s[ crezi Cuv`ntul Lui =i prin
rug[ciune s[-I predai via\a ta Domnului Isus, ai totul de c`=tigat.
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<Voi M[ ve\i chema, =i ve\i pleca; M[ ve\i ruga, =i v[ voi asculta.
M[ ve\i c[uta, =i M[ ve\i g[si, dac[ M[ ve\i c[uta cu toat[ inima>
(Ieremia 29:12-13). Oricine e=ti, orice ai f[cut, e=ti iubit de
Dumnezeu, pentru c[ ]n ochii Lui e=ti important. El +i-a dat Fiul
la moarte pentru tine =i =tie spre ce loc de veci e=ti îndreptat. Chiar
dac[ te afli într-o furtun[ a vie\ii =i chiar dac[ ai avea de pl[tit un
pre\ pentru credin\a ta în El, alege s[ dovede=ti c[ ai decis s[ crezi
în El =i s[-L faci Domn peste via\a ta, iar apoi nu-I întoarce
spatele niciodat[, pentru c[ îmbr[\i=area pe care \i-a dat-o L-a
costat enorm de mult. Pe cine crezi? Crede ]n Dumnezeu, ]n Cel
care te iube=te =i vei fi fericit!
Amin
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15
PUTEREA UNUI NUME
<Numele lui va d[inui pe vecie: c`t soarele îi va \inea
numele. Cu el se vor binecuv`nta unii pe al\ii, =i toate
neamurile îl vor numi fericit.> Psalmul 72:17

L

a =coal[ sau chiar la serviciu, între colegi, uneori se
spune: <Trebuie s[ proced[m în felul urm[tor!>, ca apoi
s[ apar[ întrebarea: <Cine a spus?> Au fost persoane în
numele c[rora s-au pornit r[zboaie sau au fost elibera\i prizonieri.
Au fost =i înc[ mai sunt nume de persoane sau de organiza\ii care
atunci c`nd sunt rostite inspir[ groaz[ în oameni. Naaman leprosul s-a dus la împ[ratul lui Israel =i c`nd acesta a auzit ce vrea
=i-a sf`=iat hainele, nu de frica unui lepros, ci de frica numelui
celui care l-a trimis pe acesta la el. Au fost oameni împuternici\i
de lege care au f[cut bine, al\ii care au abuzat de acest privilegiu,
iar al\ii o dat[ ce au putut vorbi în numele Legii nu au =tiut cum
s[ se comporte. C[l[torind prin Rom`nia am ajuns într-un ora=
mare =i =oferul care conducea ma=ina a parcat în fa\a poli\iei.
Imediat a ie=it afar[ un om al puterii =i ne-a luat la rost pentru
îndr[zneala ar[tat[ de a parca acolo. C`nd =oferul s-a scuzat c[ nu
este din localitate, i s-a spus s[ parcheze într-un loc ar[tat de
poli\ist cu m`na. +oferul a r[spuns c[ i s-a spus c[ nu are voie s[
parcheze ]n acel loc fiind interzis. Poli\istul a insistat s[ mergem
s[ parc[m ]n locul respectiv, spun`ndu-ne ceva care ne-a mirat:
<Zî-i, c-am z`s io, =i-i voie!>
De la porecle, la nume date unor persoane istorice, care s[-i
identifice într-un mod unic, numele are menirea de a face fiecare
persoan[ unic[ între cei în mijlocul c[rora tr[ie=te. Sf`nta
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Scriptur[ ne înva\[ despre puterea unui nume deosebit, ce nu trece
=i care are pe vecie aceea=i autoritate. El este Creatorul a tot ce
vedem =i a tot ce nu vedem, de aceea omul <s[ laude Numele
Domnului, c[ci El a poruncit =i au fost f[cute> (Psalmul 148:5).
Despre multe din lucrurile f[cute de om s-a spus c[ vor dura, dar
timpul a dovedit c[ nu este a=a. În\elepciunea lumii se schimb[ de
multe ori, neg`nd ce a spus =i a afirmat ca fiind adev[r în trecut.
Un predicator cu numele de Wright a predicat despre faptul c[
omul nu va zbura niciodat[ cu un aparat mai greu ca aerul, pentru
c[ ac\iunea de a zbura este p[strat[ pentru p[s[ri =i îngeri. Nu
mult mai t`rziu, la 17 decembrie 1903, cei doi fii ai acestui predicator, cu numele de Orvile =i Joseph, au reu=it s[ efectueze un astfel de zbor, care a durat 59 de secunde, cu un avion cu motor.
În\elepciunea lumii a spus c[ p[m`ntul este drept ca o tabl[ =i religio=ii au fost gata s[ ard[ pe rug (=i chiar au f[cut acest lucru) pe
oricine ar fi spus altfel, ca apoi s[ se schimbe =i s[ agreeze cu ceea
ce spune Scriptura despre cercul =i rotogolul p[m`ntului. În\elepciunea medical[ a lumii trecute, sub pretextul de a scoate s`ngele
r[u din trupurile celor bolnavi, le înr[ut[\ea condi\ia fizic[ sau
chiar le cauza moartea. A fost o perioad[ c`nd s-a spus c[ este
imposibil ca omul s[ c[l[toreasc[ mai repede dec`t galopul calului, ca apoi s[ ajung[ s[ umble pe lun[.
Omul a acumulat mult[ cuno=tin\[, dar se pare c[ a pierdut din
în\elepciune, pentru c[ nu mul\i pun ast[zi pre\ pe ce \ine ve=nic,
a=a cum este Cuv`ntul lui Dumnezeu =i Numele Lui care va
d[inui ve=nic împreun[ cu cei care se las[ s[ fie binecuv`nta\i de
acest Nume. Piramidele faraonilor au r[mas în ruin[. De asemenea cet[\ile care c`ndva au fost puternice, precum Babilonul sau
Ninive au ajuns ni=te d[r`m[turi astfel ]nc`t tot ce poate fi cl[tinat
s[ se clatine pentru a r[m`ne ce este ve=nic. <Cuvintele acestea
«înc[ o dat[» arat[ c[ schimbarea lucrurilor cl[tinate, adic[ a
lucrurilor f[cute, este f[cut[ tocmai ca s[ r[m`n[ lucrurile care nu
se clatin[> (Evrei 12:27). Uneori Numele Lui ve=nic este u=or,
aproape de la sine în\eles, alteori este ascuns într-o tain[ a=a cum
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este numele de Melhisedec, împ[rat al Salemului. <Dumnezeu
este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel. Cortul Lui
este în Salem, =i locuin\a Lui în Sion> (Psalmul 76:1-2).
G[sesc folos duhovnicesc în a poposi c`teva momente la acest
nume care uneori pare a fi cuprins în mister pentru om, de=i
descrierea Lui din Genesa 14, unde Avraam I se închin[, }l
prezint[ ca pe un om care este preot al Salemului. Privind la
calit[\ile Lui unice, putem vedea c[ nici un om nu se calific[ pentru ele, excep\ie f[c`nd Domnul Isus. C`nd Avraam s-a întors
biruitor de la înfr`ngerea împ[ra\ilor care-l r[pise pe Lot, s-a
închinat cu zeciuiala sa lui Melhisedec, care era preot al
Dumnezeului Celui Prea Înalt. <Melhisedec a binecuv`ntat pe
Avraam =i a zis: «Binecuv`ntat s[ fie Avraam de Dumnezeul Cel
Prea Înalt, Ziditorul cerului =i al p[m`ntului»> (Genesa 14:19).
Acesta este un caz unic, deoarece este singura dat[ c`nd un
preot este =i rege în Israel. <Da, El va zidi templul Domnului, va
purta podoab[ împ[r[teasc[, va =edea =i va st[p`ni pe scaunul Lui
de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, =i o des[v`r=it[
unire va domni între ei am`ndoi> (Zaharia 6:13). Sunt calit[\i care
nu I se potrivesc dec`t Lui, Celui ce are o preo\ie ve=nic[ care nu
trece de la unul la altul. <...«Împ[rat al neprih[nirii», apoi =i
«Împ[rat al Salemului», adic[ «Împ[rat al p[cii»; f[r[ tat[, f[r[
mam[, f[r[ spi\[ de neam, neav`nd nici început al zilelor, nici
sf`r=it al vie\ii, - dar care a fost asem[nat cu Fiul lui Dumnezeu,r[m`ne preot în veac> (Evrei 7:2-3). Despre mul\i oameni s-a
spus c[ sunt neprih[ni\i datorit[ efortului lor de a asculta de
Dumnezeu, ]ns[ nici unuia nu i s-a dat numele de împ[rat al
neprih[nirii, deoarece acest Nume i se cuvine numai Domnului
Isus care este Marele nostru preot (vezi Evrei 3:1, 4:14). El este
numit de Tat[l ca av`nd acest rang cu care îndepline=te misiunea
de a fi singurul Mijlocitor între om =i Dumnezeu.
<C[ci a fost numit de Dumnezeu: Mare preot «dup[ r`nduiala
lui Melhisedec»> (Evrei 5:10). El este f[r[ început =i f[r[ sf`r=it
de zile =i de aceea nu-I g[sim o genealogie în cartea spi\ei nea165
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mului omenesc, pentru c[ El este preot în veac a=a cum }l nume=te
unul din psalmii mesianici. <Domnul a jurat, =i nu-I va p[rea r[u:
«Tu e=ti preot în veac, în felul lui Melhisedec»> (Psalmul 110:4).
Alte nume ale lui Dumnezeu sunt mai u=or de în\eles, pentru c[
sunt asociate cu ceva din ceea ce Dumnezeu a f[cut pentru
poporul S[u. El este un Domn al D[rniciei, c[ruia nu-I pare r[u
de darurile pe care le d[. Unul din primele versete ce le înv[\[m
atunci c`nd p[=im pe calea Domnului ne spune c[: <Dumnezeu a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s[ nu piar[,
ci s[ aib[ via\[ ve=nic[> (Ioan 3:16). Mul\i zdren\[ro=i viseaz[ s[
devin[ boga\i, ]ns[ cei boga\i ]n mod sigur nu doresc s[ devin[
s[raci. Domnul Isus este Cel care, f[c`ndu-se pe Sine s[rac, a
venit la zdren\ele din iesle, ca s[ ne poat[ face pe noi boga\i =i s[
ne dea =i nou[ un nume ce va \ine în veci.
Privind la aceste Nume ale lui Dumnezeu, atunci c`nd este
vorba de caracter, este indicat s[ ne examin[m =i noi caracterul
nostru ca s[ vedem în ce m[sur[, ca =i copii ai Lui, ni se potrivesc
=i nou[. C`nd e=ti în vreme de furtun[ te po\i ad[posti în Numele
pe care El }l poart[, Nume ce descrie pu\in din atributele
des[v`r=irii Sale. <Numele Domnului este un turn tare; cel
neprih[nit fuge în el, =i st[ la ad[post> (Proverbe 18:10). Iacov
L-a numit Domnul Dumnezeul lui Israel, iar c`nd a ajuns iar[=i în
Canaan I-a ridicat un altar. <+i acolo, a ridicat un altar, pe care
l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel)>
(Genesa33:20). Într-o zi, c`nd Duhul Domnului a c[zut peste prorocul Isaia, acesta L-a numit Dumnezeul Cel Ve=nic. <Nu =tii?
N-ai auzit? Dumnezeul cel ve=nic, Domnul a f[cut marginile
p[m`ntului. El nu obose=te, nici nu ostene=te; priceperea Lui nu
poate fi p[truns[> (Isaia 40:28).
În momente de disperare, Agar a primit ajutorul Domnului =i
L-a numit: Dumnezeu care o vede. <Ea a numit Numele
Domnului care-I vorbise: «Tu e=ti Dumnezeu care m[ vede!»
C[ci a zis ea: <Cu adev[rat, am v[zut aici spatele Celui ce m-a
v[zut!> (Genesa 16:13). C`nd Dumnezeu i-a schimbat numele lui
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Avram în Avraam, care înseamn[ tat[l unei mul\imi, S-a prezentat la el ca fiind Dumnezeul Cel Atotputernic. <…Domnul i S-a
ar[tat, =i i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umbl[
înaintea Mea, =i fii f[r[ prihan[» (Genesa 17:1). }n momentul
cre[rii cerului =i al p[m`ntului }l g[sim c[ El este Elohim, nume
pe care israeli\ii nici nu îndr[zneau s[-L pronun\e. În cuvintele
prorocului Ieremia }l ]nt`lnim cu numele de Dumnezeu care
r[spl[te=te. <…C[ci Domnul este un Dumnezeu care r[spl[te=te!
El va da negre=it fiec[ruia plata cuvenit[ lui!> (Ieremia 51:56).
Pe Moria, atunci c`nd Domnul îi d[ un berbece pentru jertf[ ca
s[-l înlocuiasc[ pe Isaac, pe altar, Dumnezeu este Domnul care
poart[ de grij[. <Avraam a pus locului aceluia numele: «Domnul
va purta de grij[!» De aceea se zice =i azi: «La muntele unde
Domnul va purta de grij[»> (Genesa 22:14). C`nd Domnul i-a
vorbit lui Moise despre importan\a Sabatului, S-a prezentat ca
fiind Dumnezeul care ne sfin\e=te. <…«S[ nu care cumva s[ nu
\ine\i sabatele Mele, c[ci aceasta va fi între Mine =i voi, =i urma=ii
vo=tri, un semn dup[ care se va cunoa=te c[ Eu sunt Domnul, care
v[ sfin\esc»> (Exodul 31:13). Vorbindu-i lui Ezechiel despre
modul ]n care va pedepsi ur`ciunile idolatriei poporului, idoli care
nu-i ajuta pentru c[ nu puteau face acel lucru, El se prezint[ ca
fiind Dumnezeu care love=te. <Ochiul Meu va fi f[r[ mil[, =i nu
M[ voi îndura; te voi pedepsi dup[ faptele tale, m[car c[ ur`ciunile tale vor fi în mijlocul t[u, =i ar trebui s[ te ajute. +i ve\i =ti c[
Eu sunt Domnul, cel ce love=te!> (Ezechiel 7:9).
C`nd Aaron =i Hur au \inut m`inile lui Moise ridicate p`n[ ce
Iosua l-a b[tut pe Amalec, Moise a zidit un altar =i L-a numit pe
Domnul, Steagul lui. <Moise a zidit un altar, =i i-a pus numele
«Domnul, steagul meu»> (Exodul 17:15). Vindec`nd apele la
Mara, S-a prezentat lui Israel ca Dumnezeul care vindec[. <...dac[
vei p[zi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu
care am lovit pe Egipteni; c[ci Eu sunt Domnul, care te vindec[>
(Exodul 15:26). David, care =i-a început cariera ca pastor pe
c`mpia Betleemului }l nume=te P[storul lui, iar mai t`rziu
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Domnul Isus adevere=te c[ El este P[storul cel bun care a promis
=i +i-a dat via\a pentru oile Sale. <Domnul este P[storul meu; nu
voi duce lips[ de nimic. El m[ pa=te în p[=uni verzi, =i m[ duce la
ape de odihn[> (Psalmul 23:1-2). Prorocul Isaia L-a v[zut pe
Domnul înconjurat de slav[ =i a auzit serafimi care L-au numit pe
Dumnezeu, a c[rui nume este ve=nic, Domnul o=tirilor. <Strigau
unul la altul, =i ziceau: «Sf`nt, sf`nt, sf`nt este Domnul o=tirilor!
Tot p[m`ntul este plin de m[rirea Lui!»> (Isaia 6:3). Primind
slujba de a elibera pe Israel din m`na Madiani\ilor, Ghedeon a
f[cut un altar =i L-a numit pe Domnul, Dumnezeul p[cii.
<Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, =i i-a pus numele
«Domnul p[cii»…> (Judec[tori 6:24).
Po\i s[ ai toat[ încrederea în <Dumnezeul cel credincios> care
nu promite, ca apoi s[-I par[ r[u =i s[ se schimbe. <S[ =tii dar c[
Domnul, Dumnezeul t[u, este singurul Dumnezeu. El este un
Dumnezeu credincios =i Î=i \ine leg[m`ntul =i îndurarea p`n[ la al
miilea neam de oameni fa\[ de cei ce-L iubesc =i p[zesc poruncile
Lui> (Deuteronom 7:9). Pentru c[ El este nu numai <singurul
Dumnezeu adev[rat>, ci este =i <un Dumnezeu credincios>,
ve=nicia noastr[ este asigurat[ în El, în care nu este umbr[ de
mutare. <Orice ni se d[ bun =i orice dar des[v`r=it este de sus,
pogor`ndu-se de la Tat[l luminilor, în care nu este nici schimbare,
nici umbr[ de mutare> (Iacov 1:17). Încheierea c[r\ii prorocului
Ezechiel prezint[ o cetate care va purta unul din numele
Domnului, =i anume: <Domnul este aici!> <…+i din ziua aceea,
numele cet[\ii va fi: «Domnul este aici!»> (Ezechiel 48:35).
Vorbind despre venirea M`ntuitorului ca o Odrasl[ neprih[nit[
ce va împ[r[\ii, Ieremia }l nume=te Domnul, neprih[nirea noastr[.
<...=i iat[ Numele pe care i-L vor da: «Domnul, Neprih[nirea
noastr[!»> (Ieremia 23:6). În Domnul Isus avem tot ce ne trebuie,
pentru c[ El este <Calea, Adev[rul =i Via\a>, <P`inea =i Apa
vie\ii>, <Poarta oilor>, <Lumina lumii>. El este Dumnezeu, este
Mijlocitorul, Începutul =i Sf`r=itul, C[petenia des[v`r=irii noastre, înainte Merg[torul nostru care, prin jertfa Sa, ne-a deschis o
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u=[ spre pomul vie\ii, acolo unde nu era u=[. El este Prieten al
p[c[to=ilor, Leul din semin\ia lui Iuda, Om al durerii, St[p`n, ]ns[
Se bucur[ dac[ ajungi s[-L cuno=ti îndeajuns de aproape ca s[-L
nume=ti asemenea lui Toma: <…Domnul meu =i Dumnezeul
meu!> (Ioan 20:28).
El, al c[rui Nume \ine în veci, este tot ceea ce poporul Lui are
nevoie, =i numai în El omul g[se=te bucuria =i pacea. Numele Lui
este un Nume mai presus de orice alt nume, pentru care se merit[
s[ rabzi totul spre a-I r[m`ne credincios =i a nu-L tr[da pentru
ro=coavele lumii. <Dac[ sunte\i batjocori\i pentru Numele lui
Hristos, ferice de voi! Fiindc[ Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu,
Se odihne=te peste voi> (1 Petru 4:14). Dac[ faptul de a sta în
picioare pentru Numele Lui te pune în r`ndul minorit[\ii, nu uita
c[ vine o zi c`nd pentru alegerea luat[, de a suferi ocara Sa, te va
pune în r`ndul celor drep\i de care Domnul nu Se va ru=ina s[-i
prezinte înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. Un medaliat olimpic
a fost întrebat dac[ a practicat mult acel sport ca s[ primeasc[
acea medalie. Atletul respectiv a r[spuns c[ de fapt el s-a preg[tit
av`nd în vedere în primul r`nd nu medalia, ci dorin\a de a da în
acele momente de testare cea mai bun[ performan\[ de care este
în stare trupul s[u, pentru onoarea \[rii sale.
Cei care vor s[ fac[ ceva în Numele Domnului caut[ =i întotdeauna g[sesc o cale, pe c`nd cei ce nu vor, g[sesc întotdeauna o
scuz[. O dat[ ce am primit numele de copii ai Domnului se cuvine
s[-L d[m ce putem da mai bun, nu ca israeli\ii de care la un
moment dat Dumnezeu s-a pl`ns, pentru c[ dac[ aveau o vit[ bolnav[ o aduceau ca jertf[ (vezi Maleahi 1). Avem de-a face cu un
Dumnezeu care are un nume Sf`nt =i o locuin\[ ve=nic[.
M`ntuitorul nostru S-a dus s[ ne preg[teasc[ =i nou[ o astfel de
locuin\[. <C[ci a=a vorbe=te Cel Prea Înalt, a c[rui locuin\[ este
ve=nic[ =i al c[rui Nume este sf`nt…> (Isaia 57:15). Numele Lui
este Sf`nt =i El, care este =i Dumnezeu al p[cii =i al milei, ne
trateaz[ cu mil[, ]ns[ ne cheam[ la a c[uta =i noi pacea =i sfin\irea
f[r[ de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul (vezi Evrei 12:14).
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Dac[ vreau s[ v[d începutul vie\ii mele ca pe o biografie, trebuie doar s[ citesc Romani 3:10-12, care spune: <…Nu este nici
un om neprih[nit, nici unul m[car. Nu este nici unul care s[ aib[
pricepere. Nu este nici unul care s[ caute cu tot dinadinsul pe
Dumnezeu. To\i s-au ab[tut, =i au ajuns ni=te netrebnici. Nu este
nici unul care s[ fac[ binele, nici unul m[car.> De fapt, dac[ e=ti
un suflet sincer, vei recunoa=te c[ aceasta este =i biografia ta. Ea
este descrierea tuturor oamenilor care s-au n[scut din Adam,
purt`nd f[r[ deosebire numele de p[c[to=i. Îngerii sunt fiin\e
str[lucitoare =i totu=i cel mai str[lucitor dintre ei a c[zut. Cu c`t
mai mult gre=im noi, care am fost f[cu\i mai prejos dec`t îngerii
=i suntem oameni supu=i sl[biciunilor!
Trecutul ne spune c[ to\i am avut în noi, chiar dac[ în unele
cazuri nu a ajuns s[ încol\easc[ pe deplin, s[m`n\a deprav[rii ce
ne-a f[cut extrem de neatr[g[tori fa\[ de Dumnezeu, ]ns[ mila Lui
a biruit =i a dus la îndeplinire un plan de salvare. Judec[torul cel
drept a acceptat plat[ pentru p[cat, prin înlocuire. Ce ar scrie
ast[zi ziarele despre un judec[tor care ar gra\ia un criminal? Este
de neconceput a=a ceva. Dar dac[ dup[ ce l-a gra\iat, ]l mai
pofte=te =i în casa lui pun`ndu-i la dispozi\ie tot ce are el? Fiecare
dintre noi am fost prin=i în la\ul celui viclean =i a fost nevoie de
cineva cu un Nume puternic care s[ aib[ mil[ de noi. <Dar El i-a
sc[pat, din pricina Numelui Lui, ca s[-+i arate puterea> (Psalmul
106:8). Dumnezeu a f[cut aceasta prin puterea Numelui S[u, pentru cei ce au intrat =i pentru cei care p`n[ c`nd se spune <ast[zi>,
intr[ la ad[postul jertfei Domnului Isus, fiind justifica\i prin
credin\a în Fiul S[u Preaiubit.
<Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi s[ crede\i c[
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; =i crez`nd, s[ ave\i via\a
în Numele Lui> (Ioan 20:31). Ce putere are numele t[u? Este el
de temut în lumea întunericului pentru c[ =tii s[ te rogi =i ai acces
la urechea Împ[ratului? Este numele t[u scris în cartea Vie\ii =i
este recunoscut în cer ca fiind numele unui suflet m`ntuit? Ai tu
un nume bun? <Un nume bun este mai de dorit dec`t o bog[\ie
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mare, =i a fi iubit pre\uie=te mai mult dec`t argintul =i aurul>
(Proverbe 22:1). Printr-o tranzac\ie f[cut[ posibil[ prin har, în
care cel nevinovat a pl[tit pentru cel vinovat, sufletul care cere,
poate primi =i ast[zi numele de iertat, de m`ntuit, de r[scump[rat
de Dumnezeu, numele de copil al Lui. <Dar tuturor celor ce L-au
primit, adic[ celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se
fac[ copii ai lui Dumnezeu> (Ioan 1:12).
Neprih[nit înseamn[ f[r[ vin[, dovedit curat =i chiar perfect,
des[v`r=it. }ns[ omul nu poate atinge singur niciodat[ aceast[
stare înaintea ochilor neprih[ni\i ai lui Dumnezeu, dec`t atunci
c`nd, prin credin\[, îmbrac[ haina neprih[nirii dat[ de Hristos.
Aceast[ hain[ se p[streaz[ curat[ numai prin ascultare
de Cuv`ntul Lui. Dac[ israeli\ii nu aveau îndr[zneala s[-L
numeasc[ pe Dumnezeu cu numele de Elohim, noi, în calitatea
de fii =i fiice ale Lui, c`nd Îi sim\im c[ldura dragostei în
suflet, spunem: <Ava, adic[ Tat[.> Cartea Apocalipsei, care este
plin[ de declara\ii de credin\[, dar =i de judecat[, ne spune c[ în
cur`nd urmeaz[ s[-I vedem Fa\a =i s[-I purt[m Numele pe
frun\ile noastre. <Ei vor vedea fa\a Lui, =i Numele Lui va fi pe
frun\ile lor> (Apocalipsa 22:4).
Degeaba ai un nume de prestigiu între oameni pentru
realiz[rile din via\a ta, dac[ nu ai un nume bun care s[ fie
recunoscut în cer ca fiind numele unui suflet m`ntuit! De aceea
nu-\i cheltui toat[ via\[ s[ aduni lucruri pe care peste o sut[ de ani
sigur nu le vei mai avea, ci caut[ s[ intri în r`ndul celor care
primesc un nume ce va \ine ve=nic. A aduna comori pe p[m`nt,
lucru care te leag[ de sol, este o nebunie sau chiar mai r[u, pe
c`nd dac[ vei intra în ascultare de Cuv`ntul Celui care are un
nume ce \ine ve=nic vei avea o s[rb[toare în inim[ =i ea va continua =i în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Vestea Bun[ a Evangheliei
este c[ po\i primi acest nume bun atunci c`nd crezi în singurul
Nume în care un suflet poate fi m`ntuit. Acest Nume ve=nic este
mai presus de orice alt nume. <În nimeni altul nu este m`ntuire:
c[ci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care tre171
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buie s[ fim m`ntui\i> (Fapte 4:12). Ce reprezint[ Dumnezeu pentru Tine? Este El Domnul =i M`ntuitorul t[u?
Nimic mai pu\in nu ajunge =i nimic mai pu\in nu satisface.
Nimic mai pu\in ca a intra pe poarta poc[in\ei, ca s[ fii n[scut din
nou =i s[ po\i face leg[m`nt cu El prin botez nu te va ajuta c`nd
vei sta înaintea Sa. <«Poc[i\i-v[», le-a zis Petru, «=i fiecare din
voi s[ fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
p[catelor voastre; apoi ve\i primi darul Sf`ntului Duh»> (Fapte
2:38). O c`ntare veche spune: <O, ce dulce Nume Isus!/ Ranele
cum vindec[./ Pace, bucurie aduce,/ Inimii credincioase!> Acest
Nume este dulce =i ast[zi, pentru c[ în acest Nume r[nile p[catului sunt vindecate, fiind iertate pentru totdeauna. <V[ scriu, copila=ilor, fiindc[ p[catele v[ sunt iertate pentru Numele Lui>
(1 Ioan 2:12).
Cine crede în acest Nume trece de la moarte la via\[. Cel care
se roag[ Tat[lui în acest Nume va vedea c[ u=ile cerului i se
deschid. El vrea s[-L chemi în via\a ta pe nume, a=a ca Bartimeu,
invit`ndu-L în inima ta: <..Isuse, Fiul lui David, ai mil[ de mine!>
(Marcu 10:47). <Vino ]n inima mea!> Chiar mai important dec`t
silabele pe care le roste=te gura ta, este expresia =i dorin\a inimii
tale care, înainte de a deschide gura, este auzit[ de Cel în Numele
c[ruia po\i primi numele de Iertat, pentru c[ inima ta Îi spune
c[-L dore=ti ca M`ntuitor în via\a ta. C`nd privim crucea pe care
Domnul a suferit =i a murit putem vedea cum }l provoac[ p[catul
pe Dumnezeu =i înv[\[m pu\in din felul cum va fi pedepsit în cei
care nu caut[ s[ scape de vin[ c`t timp sunt înc[ în via\[.
Dumnezeu nu sile=te pe nimeni s[ ia o astfel de decizie de
predare. Fiecare suflet poate alege c`nd vrea s[-=i plece genunchii
înaintea acestui Nume, ]ns[ fii sigur c[ vine o clip[ c`nd o vei
face. <De aceea =i Dumnezeu L-a în[l\at nespus de mult, =i I-a dat
Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele
lui Isus, s[ se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
p[m`nt =i de sub p[m`nt> (Filipeni 2:9-10). Dorin\a Lui =i îndemnul acestui mesaj este s[-\i pleci genunchii înaintea Lui acum,
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c`nd El î\i poate fi M`ntuitor. Dac[ a=tep\i p`n[ c`nd treci din
aceast[ via\[, lucru ce te poate surprinde fulger[tor, El, care nu
trece de voin\a ta, nu-\i poate fi dec`t Judec[tor. Aceast[ închinare
=i supunere fa\[ de acest Nume î\i poate da nevinov[\ia =i fericirea
l[untric[, care nu trece asemenea lucrurilor de pe p[m`nt. Nu
lucrurile =i materia trebuie s[ fie cele mai importante în via\a
noastr[, ci rela\iile cu semenii, dar mai ales cu Dumnezeul care
ne-a chemat la slava Sa. Primind darul m`ntuirii vei putea s[ spui
împreun[ cu cei m`ntui\i ceea ce spune psalmistul în Psalmul 145
versetul 21: <Gura mea s[ vesteasc[ lauda Domnului, =i orice
f[ptur[ s[ binecuvinteze Numele Lui cel sf`nt în veci de veci!>
Amin
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16
CE FACI CÂND TE CHEAMÃ DUMNEZEU?
<Absalom a zis atunci slujitorilor lui: «Vede\i, ogorul
lui Ioab este l`ng[ al meu; are orz pe el; duce\i-v[ =i
pune\i-i foc.» +i slujitorii lui Absalom au pus foc
c`mpului. Ioab s-a sculat =i s-a dus la Absalom
acas[. +i i-a zis: «Pentru ce au pus slujitorii t[i foc
c`mpului meu?» 2 Samuel 14:30-31

C

e faci c`nd Dumnezeu te cheam[ s[-I vezi fa\a? Uneori
Domnul alege s[ ne cheme pentru c[ ne-am ]ndep[rtat
de El, ]ns[ de multe ori ne cheam[ s[ umbl[m cu El.
Aceast[ dorin\[ a Domnului de a fi aproape de El este tot a=a de
normal[, precum dorin\a unui tat[ care-=i iube=te copilul =i vrea
s[-l vad[ c]t mai aproape de el. Noi nu mergem pe strad[ s[-i
spunem unui om care ni se pare nou[ potrivit: <Te aleg s[ fii tat[l
meu!> }n mod individual, prin darul dat de Dumnezeu omului de
a procrea, numai un singur om este tat[l nostru biologic =i dovada fizic[ este codul genetic pe care l-am mo=tenit de la cel ce ne
este tat[. Tot a=a, nu oricine }l nume=te pe Dumnezeu <Tat[> este
copil al S[u, ci numai cei care au primit s[m`n\a Cuv`ntului, ce
nu poate putrezi, au codul genetic spiritual din Dumnezeu, prin
Duhul Sf`nt care îi leag[ de Domnul.
Fiindc[ El este Tat[l nostru care ne iube=te =i ne-a f[cut mult
mai mult bine comparativ cu orice tat[ din lume, care vrea binele
copilului s[u, are dreptul =i este doritor s[ umble cu noi =i s[ ne
vad[ fa\a printr-o comunicare clar[ a duhului =i a sufletului, ]ntre
noi =i El. }n mine, ca =i p[rinte, exist[ instinctul normal de a-mi
proteja copilul. La fel Dumnezeu ne cheam[ s[-I vedem Fa\a din
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dorin\a de a ne proteja sufletul de orice v[t[mare la care ne
expunem atunci c`nd nu st[m l`ng[ El. C`nd El te cheam[ po\i s[
spui ca t`n[rul Samuel: <...«Iat[-m[, c[ci m-ai chemat!»...>
(1 Samuel 3:5), sau, dac[ vrei, po\i pentru un timp s[ te prefaci c[
nu auzi =i astfel s[ ignori chem[rile Sale, care prin funiile
dragostei vrea s[ ne atrag[ ]n bucuria =i siguran\a prezen\ei Lui.
Dac[ noi alegem s[ ascult[m =i s[ r[spundem chem[rii lui
Dumnezeu, r[m`n`nd necurmat cu El =i tr[ind ]n prezen\a Sa,
avem mult de c`=tigat. <Am necurmat pe Domnul ]naintea ochilor
mei: c`nd este El la dreapta mea, nu m[ clatin> (Psalmul 16:8).
Avantajul extraordinar ]l constituie faptul c[ nu numai El ne vede
fa\a, dar =i noi vedem fa\a Domnului prin frumuse\ea bun[t[\ii pe
care o revars[ peste via\a celor ce tr[iesc ]n prezen\a Sa. <Inima
]mi zice din partea Ta: «Caut[ Fa\a Mea!» +i Fa\a Ta, Doamne, o
caut!> (Psalmul 27:8).
Textul citat la ]nceput ne descrie modul ]n care a procedat
Absalom, fiul lui David, ca s[-l determine pe Ioab, slujitorul
]mp[ratului, s[ vin[ la el. Absalom fugise din Ierusalim de frica
]mp[ratului David, dar dup[ un timp i s-a permis s[ se re]ntoarc[.
Totu=i nu i s-a dat voie s[ mearg[ ]n fa\a ]mp[ratului. Absalom
care, ca =i copil de ]mp[rat crescuse r[sf[\at, dorea s[ primeasc[
drepturi ]ntregi la curtea ]mp[ratului =i s[ se bucure de prestigiul
pe care-l avea mai ]nainte, ca fiu de ]mp[rat. De aceea a ]ncercat
s[-l angajeze pe Ioab ca negociator ]ntre el =i ]mp[ratul David.
Ioab a refuzat s[ r[spund[ chem[rilor lui Absalom =i atunci acesta =i-a trimis slujitorii care au dat foc culturii de orz a lui Ioab.
Aceast[ fapt[ l-a provocat =i l-a atins pe Ioab acolo unde ]l durea,
adic[ la buzunar. Ca urmare a venit imediat la Absalom ca s[-l
]ntrebe de ce i-a dat foc ogorului s[u. Fapta lui Absalom a fost o
fapt[ rea, dar ne va sluji ]n acest mesaj ca demonstra\ie a ceea ce
face uneori Dumnezeu cu oamenii atunci c`nd ]i cheam[ ca s[ le
vad[ fa\a, iar ei am`n[ sau refuz[ categoric.
Uneori, c`nd un credincios p[r[se=te planul lui Dumnezeu
pentru via\a sa =i ]=i urmeaz[ planul creat de el ]nsu=i, Domnul
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alege s[ dea foc la ceva la care omul \ine ca av`nd mare valoare
=i stric`ndu-i planurile f[cute f[r[ El, ]l cheam[ ]n prezen\a Sa.
Alteori prin boal[, pierderea serviciului, uneori chiar doliu ]n
familie, Dumnezeu, spre binele nostru, ne cheam[ s[ venim la El,
spre a ne con=tientiza de importan\a rela\iei noastre cu Creatorul.
Furtunile prin care trecem au menirea s[ ne creasc[ credin\a. Prin
mesajul acestei lec\ii vreau s[ ne oprim asupra motivului pentru
care peste via\a noastr[ vin furtuni de corectare.
Credincio=ii =tiu c[ nu sunt scuti\i de necazuri =i c[ acestea ne
sunt chiar promise, deoarece prin ele suntem p[stra\i nealtera\i de
virusul p[catului, r[m`n`nd neab[tu\i de pe calea ce duce spre
Canaanul ceresc. +tim c[ aurul se cur[\e=te prin foc, iar credin\a
ne este dovedit[ ]n ]ncerc[ri, ]ns[ ]n toate acestea avem pacea Lui
care ne d[ abilitatea de a face fa\[ oric[rei situa\ii pe care
Dumnezeu alege s[ o ]ng[duie peste via\a noastr[. Necazul nu
este blestem, iar a purta o cruce nu ]nseamn[ c[ suntem p[r[si\i
de Domnul, pentru c[ =tim c[ tot greul de care avem parte este
c`nt[rit de o ]n\elepciune =i o dragoste divin[. Dup[ ce trecem
prin astfel de ape ad`nci vom fi ]mbog[\i\i cu ]n\elepciunea pe
care o d[ experien\a umbl[rii cu Dumnezeu prin cuptorul de foc,
=i putem deveni vase de care El s[ se foloseasc[.
Este aproape predictibil ]n via\a celor mai mul\i credincio=i
faptul c[ dup[ un timp iau promisiunile Domnului =i pozi\ia de
copil al Lui ca pe un lucru cu care s-au obi=nuit =i uneori cu o
oarecare u=ur[tate, chiar ca un lucru de apucat. }ntr-o asemenea
stare, valoarea pe care o d[m ]n g`ndirea noastr[ slujirii
Domnului scade =i aceasta se nume=te o r[ceal[ de la dragostea
dint`i. C`nd ajungem ]n aceast[ stare, dragostea de Tat[ ne
cheam[ s[ ne apropiem din nou de El, nu numai pentru c[
Domnul dore=te p[rt[=ia cu noi, dar =i pentru c[ Dumnezeu =tie
pericolul la care ne expunem atunci c`nd ne ]ndep[rt[m de El.
Domnul parc[ vrea s[ ne spun[ c[ ne-am ]ndep[rtat de El p`n[
c`nd ]nc[ nu am v[zut nici m[car primele c[m[ri ale bog[\iei
Slavei Sale, pline cu daruri ce pot ferici sufletul nostru.
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C`nd neglij[m timpul de p[rt[=ie, Dumnezeu ne cheam[ s[
vorbeasc[ cu noi prin rug[ciune. Ne cheam[ la studiul Scripturii,
nu numai la o citire a Cuv`ntului, ca astfel s[ ne ]nve\e calea Sa.
El vrea ca ]n acest timp petrecut doar ]n prezen\a Lui s[ ne scutur[m de grijurile acestui p[m`nt a=a cum ne-am scutura de praf
=i s[ ne bucur[m de comoara Duhului Sf`nt care face prezen\a
Domnului sim\it[ de noi. C`nd ]n loc de a-L urma ]ndeaproape }l
urm[m de departe =i nu-I mai auzim clar vocea, El simte re\inerea
=i r[ceala noastr[. Aceast[ r[ceal[ }l doare pe Cel care +i-a dat
via\a pentru noi. Dumnezeu simte dac[ o alt[ dragoste a intervenit ]ntre noi =i El. De aceea ne zice: <Vino! Vino s[ ne bucur[m
]mpreun[! P[=e=te mai aproape! Vino, caut[ Fa\a Mea =i te vei
umple de fericire!>
C`nd refuz[m =i nu r[spundem chem[rii Sale, El trimite peste
noi necazuri =i pe nea=teptate ne g[sim ]n situa\ii asem[n[toare
celei lui Ioab. Domnul nu vrea s[ aleag[ aceast[ metod[, dar o
face tot din dragoste, pentru c[ vede c[ sufletul nostru este bolnav
din cauza r[celii. El vrea ca boala s[ nu se agraveze =i sufletul s[
nu sufere de febra lumii care spune: <Dac[ a= avea cutare lucru
sau situa\ie a= fi mai fericit!> C`nd nu r[spundem chem[rii Celui
care este P[storul cel Bun, ce +i-a dat via\a pentru oile Sale, El
]ng[duie necazurile ca pe ni=te c`ini care s[ ne aduc[ ]napoi, ]ns[
nu face aceasta cu pl[cere. <C[ci El nu nec[je=te cu pl[cere, nici
nu m`hne=te bucuros pe copiii oamenilor> (Pl`ngerile lui Ieremia
3:33). Atunci c`nd El ]ng[duie necazurile, acestea vin =i ]ntrerup
planurile noastre ]ndr[zne\e =i m`ndre pentru viitor, planuri ce au
fost f[cute f[r[ Domnul.
Necazurile ne aduc pe genunchi =i spunem: <Iat[-m[ c[ci
M-ai chemat!> De multe ori predic[m sau vorbim mai cu foc
despre Domnul Isus dup[ ce am trecut printr-o boal[ sau ]ncercare
mare, pentru c[ trec`nd prin ]ncerc[ri putem primi o perspectiv[
corect[ a ceea ce este important sau f[r[ valoare ]n via\[. Este
poate dureros =i chiar ru=inos, ]ns[ de ce trebuie Dumnezeu s[
ac\ioneze a=a pentru a ne ]ntoarce la p[rt[=ia dragostei dint`i?
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Oare nu am promis noi credincio=ie atunci c`nd am f[cut
leg[m`nt cu El? Am promis cu sinceritate =i nu am crezut c[ vreodat[ ne vom r[ci fa\[ de Domnul =i c[ vom ajunge s[ ne d[m
motiv[ri cu u=urin\[ spre a lipsi din locul unde este El sau unde
ne trimite. C`nd am sim\it iertarea Sa, =i Duhul Sf`nt clocotea ]n
inima noastr[, am c`ntat: <Nu voi uita Isuse niciodat[,/ Iubirea Ta
cu care M-ai iubit,/ +i n-am s[ uit c[-n via\a mea pribeag[,/ Mi-ai
spus c[-mi ier\i p[catul cel cumplit.> Din acea zi El nu s-a schimbat deloc =i nici nu +i-a retras dragostea Sa de la noi.
Poate c[ nu to\i, dar majoritatea credincio=ilor care ajung s[
aib[ o via\[ p[m`nteasc[ confortabil[, de-a lungul trecerii anilor
se obi=nuiesc =i se mul\umesc cu o via\[ de credincios de rutin[,
care este lipsit[ de pasiune pentru lucrarea Domnului =i de o
dragoste fierbinte pentru Acela pe care odat[ L-au numit Iubit al
inimii lor. Atunci Domnul ne cheam[ =i dac[ nu venim c`nd El
spune: <Caut[ Fa\a Mea!>, va trimite dup[ noi necazurile =i este
sigur c[ nu ne va pl[cea. C`nd un copil calc[ ]ntr-un cui ruginit
este dus de urgen\[ la doctor, care nu spune: <Nu vreau s[-i dau
injec\ia antitetanus ca s[ nu m[ urasc[ acest copil!> Nu spune c[
ar fi mai bine s[ ]i dea bomboane, ci ]i face injec\ia chiar dac[ este
dureroas[, pentru c[ are ]n vedere binele mai mare =i bun[starea
s[n[t[\ii acelui copil. La fel procedeaz[ Dumnezeu cu noi atunci
c`nd am ie=it din prezen\a Sa.
Domnul alege, spre binele nostru, s[ dea foc unei situa\ii la
care noi \inem mai mult dec`t la El =i, spre binele nostru, ne stric[
tabloul pe care l-am pictat pentru viitor cu at`ta grij[. C`nd trimite dup[ noi necazurile =i furtunile de corectare ne trezim uneori
pierz`nd, dar de fapt c`=tig[m. Uneori pierz`nd ]ntr-o situa\ie, ca
Ioab recolta de orz, Dumnezeu ne ]nva\[ o lec\ie despre faptul c[
noi ]n=ine nu ne cunoa=tem ]ndeajuns de bine =i c[ nu putem avea
]ncredere ]n inima noastr[. Domnul vrea s[ ne ]nve\e c[ dac[ noi
punem prioritate pe ceea ce consider[ El c[ este important, nu
numai c[ vom g[si ]mplinire pentru via\a noastr[, dar Dumnezeu
va purta grija nevoilor noastre p[m`nte=ti. <C[uta\i mai ]nt`i
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}mp[r[\ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui, =i toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra> (Matei 6:33).
C`nd c[ut[m Fa\a Domnului =i vedem frumuse\ea Sa ]n
crea\iune, ]n purtarea de grij[, ]n ]n\elepciune, ]n dragostea jertfitoare, El ne arat[ =i partea noastr[ de mo=tenire ]n }mp[r[\ia pe
care a preg[tit-o pentru cei ce-L iubesc. <Iat[ partea de mo=tenire
a celor ce-L cheam[, a celor ce caut[ Fa\a Ta, Dumnezeul lui
Iacov> (Psalmul 24:6). Atunci c`nd ajungem ]n necaz strig[m
dup[ mila Sa. Ne trezim ca dintr-un vis, ne examin[m priorit[\ile
=i strig[m: <Scap[-m[, Doamne, =i te voi sluji!> Spunem asemenea psalmistului: <F[ s[ lumineze Fa\a Ta peste robul T[u,
scap[-m[, prin ]ndurarea Ta!> (Psalmul 31:16). C`nd vedem c[
ne-am ]ndep[rtat de Cel ce este Izvorul Apelor vii, realiz[m c[
suntem ]n=ela\i de cel str`mb, dar mai dureros ca aceasta este
faptul c[ ne vedem ]n=ela\i chiar de inima noastr[ care este lipicioas[ c`nd este vorba de lucrurile trec[toare ale acestui p[m`nt.
<Crede\i c[ degeaba vorbe=te Scriptura? Duhul pe care L-a pus
Dumnezeu s[ locuiasc[ ]n noi ne vrea cu gelozie pentru Sine>
(Iacov 4:5). C`nd vedem c`t de departe ne poate duce neglijarea
rela\iei noastre cu El, ne sim\im goli\i de Dumnezeu, parc[ nu mai
putem lua leg[tura cu cerul =i strig[m ca David: <Nu m[ lep[da
de la Fa\a Ta, =i nu lua de la mine Duhul T[u cel Sf`nt> (Psalmul
51:11). Uneori, c`nd El ne cheam[ =i nu venim de bun[ voie,
ajungem s[ venim la Domnul =chiop[t`nd, pentru c[ uneori
singura limb[ pe care o ]n\elegem este graiul toiagului S[u.
Dumnezeu trimite necazurile ca pe ni=te c`ini ce adun[ oile
r[zle\e, pentru c[ ne vrea cu gelozie pentru Sine.
Apostolul Pavel compar[ Biserica cu o logodnic[ ce este
logodit[ cu Mirele =i ca orice Mire credincios vrea ca =i logodnica s[-I fie credincioas[ =i s[ nu-L provoace la gelozie prin rela\ii
nepotrivite sau neglijare. <C[ci sunt gelos de voi cu o gelozie
dup[ voia lui Dumnezeu, pentru c[ v-am logodit cu un b[rbat, ca
s[ v[ ]nf[\i=ez ]naintea lui Hristos ca pe o fecioar[ curat[>
(2 Corinteni 11:2). Dorin\a lui Dumnezeu, chiar de la ]nceput,
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pentru cei pe care i-a numit ai S[i, a fost ca ace=tia s[ fie numai
ai Lui. <S[ nu te ]nchini ]naintea unui alt dumnezeu; c[ci Domnul
se nume=te gelos, este un Dumnezeu gelos> (Exodul 34:14). C`nd
legea a fost dat[ pe Sinai, poruncile Lui i-au f[cut de cunoscut
omului c[ Dumnezeu are preten\ia ca cei ce sunt ai S[i s[ fie
numai ai Lui, =i acest lucru nu este negociabil. Dumnezeii fal=i
]ndur[ cu deplin[ pacien\[ prezen\a altor dumnezei, dar
Dumnezeul Cel Adev[rat nu accept[ ca ceva chemat la existen\[,
prin puterea Cuv`ntului S[u de a crea, s[ fie ]n competi\ie cu El.
Am fost ]n India ]n templul hindu=ilor =i ]ntre cei peste trei
milioane de dumnezei ai lor pare a fi deplin[ armonie, pentru c[
to\i au ]n comun faptul c[ sunt mor\i, fiind doar sugestii din
ad`nc, care au fost puse ]n calea celor lesne crez[tori spre a pune
oamenii la un ad[post fals. Am v[zut oameni aduc`nd jertfe =i
]nchinare dumnezeilor fal=i de parc[ ar fi adev[ra\i, dar am v[zut
=i cre=tini aduc`nd o ]nchinare aproape de m`ntuial[
Dumnezeului Cel Adev[rat. C`nd Dumnezeu vede acest lucru are
tot motivul =i dreptul s[ fie gelos. Dumnezeul nostru este gelos
pentru locul pe care i-L d[m sau nu ]n inim[, de timpul pe care-l
cheltuim sau nu cu El =i lucrul S[u ]n fiecare s[pt[m`n[.
Dac[ copilul, so\ul/so\ia, sportul, afacerile, o ma=in[ ce rugine=te sau alte lucruri de mai mic[ ]nsemn[tate devin mai importante pentru noi dec`t rela\ia noastr[ cu El, Dumnezeu are motiv
s[ fie gelos. El ne cheam[ prin predici, prin diferite persoane =i
metode, dar dac[ nu r[spundem chem[rii Sale, este posibil s[
recurg[ la metode extreme, a=a cum a procedat Absalom cu
ogorul lui Ioab. Aceste lucruri amintite mai sus pot fi bune, dar ele
trebuie s[ fie la un nivel mai jos de locul pe care Dumnezeu
trebuie s[-L aib[ ]n via\a noastr[. C`nd El nu este cel dint`i
]nseamn[ c[ nu-I mai c[ut[m Fa\a, ci am vrea s[-L urm[m de
departe =i atunci El, cu o inim[ ]ndurerat[, trimite dup[ noi.
<Asculta\i, ceruri, =i ia aminte, p[m`ntule, c[ci Domnul vorbe=te:
«Am hr[nit =i am crescut ni=te copii, dar ei s-au r[sculat ]mpotriva Mea»> (Isaia 1:2).
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Dac[ iubim ceea ce El ur[=te ]nseamn[ c[ ne-am ]ndep[rtat de
Fa\a Sa =i drumul acesta duce la vr[jm[=ie cu Domnul. El este
gelos dup[ iubirea ta =i a mea, pentru c[ ne-a ales =i ne-a m`ntuit.
Gelozia Lui este ]nc[ o pricin[ de m`ng`iere pentru mine, pentru
c[ =tiu c[ dac[ ar fi s[ cad ]ntr-o astfel de orbire spiritual[, El nu
m[ va l[sa =i va trimite necazurile dup[ mine. Am v[zut averi topindu-se sub ochii mei peste noapte =i am dat slav[ Celui ce m[
iube=te ]ndeajuns ca s[ m[ trezeasc[ din a\ipire prin astfel de
nuiele. <C`nd ]mi mergea bine, ziceam: «Nu m[ voi cl[tina niciodat[!» Doamne, prin bun[voin\a Ta m[ a=ezasei pe un munte
tare… dar |i-ai ascuns Fa\a, =i m-am tulburat> (Psalmul 30:6, 7).
Uneori spunem c[ suntem osteni\i de via\[ =i, obosi\i fiind ]n
facerea binelui, am vrea uneori s[ poposim pe drumul spre
Canaan, dar El ne spune c[ e pericol ]n a sta, de aceea ne
]ndeamn[ s[ nu dormim, ci s[ veghem. Pe calea credin\ei nu este
de stat pe loc, ci pe ea doar urci sau cobori.
Atunci c`nd cobori El trimite dup[ noi folosindu-se uneori de
metode ca aceea a lui Absalom. Atunci c`nd nu venim de bun[
voie, vin valurile st`rnite de furtuna trimis[ de El. Aceste valuri
nu au menirea s[ ne ]nece, ci s[ ne aduc[ din nou ]n prezen\a
Celui care este St`nca m`ntuirii noastre. Dac[ nu vrem s[ venim
cu m`inile pline vom veni cu ele goale, dar El va insista s[ venim
s[-I vedem Fa\a. Uneori dac[ nu vrem s[ venim la Domnul
s[n[to=i, vom veni bolnavi, dar tot vom veni. C`nd ne ]mpotrivim
chem[rii cere=ti =i gust[m necazul, ne trezim spun`nd: <Doamne,
ce ai cu mine? De ce ai trimis dup[ mine?> Atunci c`nd necazul
]ng[duit de El ne treze=te =i vedem marginea pr[pastiei spre care
eram ]ndrepta\i spunem ca psalmistul: <Este spre binele meu c[
m-ai smerit, ca s[ ]nv[\ or`nduirile Tale> (Psalmul 119:71).
Este util s[ nu lipsim de oriunde este El =i s[ ne spunem ca
David: <Cerceteaz[-m[, Dumnezeule, =i cunoa=te-mi inima!
}ncearc[-m[, =i cunoa=te-mi g`ndurile! Vezi dac[ sunt pe o cale
rea, =i du-m[ pe calea ve=niciei!> (Psalmul 139:23, 24). Trebuie
s[ ne cercet[m inima, ]n smerenie, pentru c[ dac[ noi nu facem
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aceasta, El o va face ]n mod sigur. De aceea s[ ne apropiem de El
=i Scriptura ne promite c[ atunci =i Domnul se va apropia de noi.
Ai necazuri? }\i arde c`mpul? Chiar dac[ nu ai probleme, este
]n\elept s[ te verifici, pentru c[ s-ar putea ca cel trimis s[ dea foc
c`mpului t[u s[ fie aproape de tine. Spre deosebire de necazul
care ar vrea s[ ]l cauzeze vr[jma=ul, cel ]ng[duit de Dumnezeu
are ]n spatele s[u o motivare ce porne=te din dragostea Sa pentru
noi =i din dorin\a Lui pentru binele ve=nic al sufletului nostru.
Reformatorul Luther spunea c[ dac[ Dumnezeu ar avea sabia
scoas[ tot ar alerga la picioarele Lui, pentru c[ la El este mil[.
Domnul nu are alte motive dec`t binele nostru, de aceea, chiar
c`nd suntem ]n necaz, ne putem ]ncrede ]n El. Aceast[ ]ncredere
vine dintr-o credin\[ ce nu se clatin[ =i ea nu este a=a mult ]n ceea
ce putem primi de la El, c`t ]n ceea ce faci atunci c`nd nu prime=ti
ce vrei de la Domnul. Dumnezeu ]ng[duie uneori necazul ca s[
trecem de la a avea doar religie =i teologie, la a avea o rela\ie
personal[ cu El. Domnul S-a dat pe Sine la moarte =i a ]nviat
pentru tine =i pentru mine ca s[ ne dea m`ntuirea, dar de
asemenea =i s[ ne dea un model de a tr[i, =i acest model este felul
Lui de via\[.
Mul\i oameni ar dori m`ntuire, dar dup[ ce primesc iertarea ar
vrea s[ fac[ ceea ce vor ei, uit`nd sau ]ncerc`nd s[ uite c[ o dat[
ce am fost r[scump[ra\i cu S`ngele scump al Mielului lui
Dumnezeu nu mai suntem ai no=tri. Ce faci c`nd te cheam[
Dumnezeu? O c`ntare exprim[ =i spune pu\in din c[ldura
dragostei Lui de Tat[, cu care te a=teapt[. Primul ei vers spune:
<De ce nu vii de pe c[r[ri str[ine,/ S[-mi cazi la piept ca un copil
iertat?> Vino la El, iar sufletul t[u nu va mai fi fl[m`nd =i nu va
mai ]nseta. <Isus le-a zis: Eu sunt P`inea vie\ii. Cine vine la Mine,
nu va fl[m`nzi niciodat[; =i cine crede ]n Mine nu va ]nseta niciodat[> (Ioan 6:35). Dac[ te-ai ]ndep[rtat sau dac[ e=ti dintre cei
care p`n[ acum nu L-ai numit Domnul =i Dumnezeul t[u, El te
cheam[ =i prin acest mesaj =i vrea s[-\i dea iertarea =i prietenia Sa.
<Eu ]\i =terg f[r[delegile ca un nor, =i p[catele ca o cea\[;
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]ntoarce-te la Mine, c[ci Eu te-am r[scump[rat!> (Isaia 44:22).
Domnul a trimis dup[ tine! Ce faci cu aceast[ chemare?
<}ntoarce\i-v[ la Mine, =i ve\i fi m`ntui\i to\i cei ce sunte\i la
marginile p[m`ntului! C[ci Eu sunt Dumnezeu, =i nu altul> (Isaia
45:22). Milioane =i milioane de oameni s-au ]ntors la El atunci
c`nd glasul P[storului cel Bun i-a chemat =i au primit via\[ din
bel=ug. Nu uita: mai este loc =i pentru tine! <...pe cel ce vine la
Mine, nu-l voi izgoni afar[> (Ioan 6:37). Vino la Cel care te
iube=te! Vino la Cel care te cheam[ ca s[-\i fac[ bine! Vino p`n[
nu este prea t`rziu!
Amin
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17
PUÞIN DESPRE NATURA LUI DUMNEZEU ºI
A NOASTRÃ
<Moise a luat cortul lui =i l-a întins afar[ din tab[r[,
la o dep[rtare oare care; l-a numit cortul înt`lnirii. +i
to\i cei ce întrebau pe Domnul, se duceau la cortul
înt`lnirii, care era afar[ din tab[r[.> Exodul 33:7
(citire recomandat[ 1-23)

C

itind sau ascult`nd mesaje despre Cortul înt`lnirii s-ar
putea ca de-a lungul anilor aceste mesaje s[ devin[
doar o parte a unei povestiri despre Israeli\i =i
Dumnezeu, povestire care de=i-i adev[rat[, datorit[ rutinei =i
obi=nuin\ei s[ nu provoace prea mult interes min\ii noastre mereu
doritoare de ceva nou, interesant sau chiar provoc[tor. Cum ar fi
]ns[ dac[ cineva ne-ar spune c[ m`ine, la o anumit[ or[, am avea
oportunitatea s[ mergem la acel cort =i s[ avem tangen\[ direct[
=i chiar fizic[ cu Creatorul =i s[ vedem acel st`lp de foc? Oare am
privi spre o astfel de programare cu o team[ mai sf`nt[ dec`t
aceea cu care p[=im pragul casei Domnului sau am privi spre
aceast[ oportunitate cu o anticipare de ner[bdare izvor`t[ din
dragoste? Ar fi o experien\[ diferit[ de cea cu care suntem
obi=nui\i s[ o avem cu El: prin credin\[, prin Cuv`nt, prin p[rt[=ia
rug[ciunii sau prin experien\ele altora.
Cred c[ majoritatea am fi de acord c[ pozi\ia noastr[ de ast[zi,
o dat[ ce am primit darul m`ntuirii, este mult mai avantajoas[ ca
a unui israelit din acea vreme. O asemenea vizit[ la cortul
înt`lnirii ar fi un eveniment radical care ne-ar scoate din =ablonul
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pe care-l urm[m zilnic sau chiar cel al rug[ciunii, care dac[ nu
avem grij[, la un moment dat devine un cli=eu zilnic ce-l îndeplinim ca o datorie. C`nd robul lui Dumnezeu Moise =i-a întins
cortul afar[ din tab[r[, Israelul era un popor aflat în tranzi\ie de la
o \ar[ str[in[ la o \ar[ pe care s[ o numeasc[ a fi a lor, la fel cum
noi, din momentul ]n care am devenit ai Domnului, suntem în
drum spre o \ar[ mai bun[. De aceea trebuie s[ cunoa=tem ceea ce
Scriptura ne înva\[ despre natura acestui Dumnezeu Bun care
ne-a creat =i ne-a promis c[ este cu noi în toate zilele.
Fiecare templu p[g`n avea sau are undeva în[untrul lui un simbol cioplit sau turnat al dumnezeului respectiv. Acest lucru nu se
poate spune =i despre israeli\i, deoarece Dumnezeul lor =i al
nostru este viu =i vrea s[ fie cunoscut personal. Atunci c`nd
eternitatea va invada ceea ce noi numim ast[zi timp, El va fi totul
în to\i. Avantajul acestei cuno=tin\e despre natura lui Dumnezeu,
care în esen\[ este dragoste, ne va scuti de multe din ceea ce omul
nume=te dezam[girile vie\ii, a=a cum i-ar fi scutit pe Israeli\i dac[
ar fi luat seama s[ înve\e despre natura Sa. De=i El ne spune c[
are g`nduri foarte diferite de ale noastre, Domnul are un record al
felului cum a lucrat =i cum lucreaz[, record din care putem ]nv[\a
(vezi Isaia 55:8-9).
Pentru ca israeli\ii s[ poat[ umbla cu Dumnezeu a fost nevoie
de ascultarea. Acest lucru este valabil =i pentru noi. Cunosc`nd
despre natura lui Dumnezeu, acest lucru nu numai c[ devine mai
u=or, dar extrem de avatajos. El va afecta =i felul în care ne
rela\ion[m la cei ce sunt în jurul nostru. Mul\i, pentru c[ s-au
obi=nuit cu obiceiuri =i rutine, =tiu modul în care lucreaz[
Biserica =i de asemenea cunosc =i adev[rul c[ a-L iubi pe
Dumnezeu =i pe semeni sunt regulile de c[p[t`i pentru un cre=tin,
]ns[ totu=i nu pot spune c[ =tiu întru totul cum lucreaz[ Domnul.
Înv[\`nd din Sf`nta Scriptur[ despre natura lui Dumnezeu vom
descoperi lucruri care vor dovedi c[ El, lucr[rile Sale =i chiar noi
suntem un paradox. Acest cuv`nt <paradox> înseamn[ dou[ idei
ce par a fi în conflict direct una cu cealalt[, care îns[ con\in
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acela=i adev[r. Dic\ionarul spune c[ paradox înseamn[ un enun\
contradictoriu unanim recunoscut, dar în acela=i timp demonstrabil, ce porne=te de la ceva neîn\eles p`n[ la ciudat. De exemplu,
Dumnezeu este un Judec[tor neprih[nit care nu trece cu vederea
p[catul f[r[ a se pl[ti o plat[ pentru el, dar în acela=i timp El este
un Tat[ iubitor ce a pl[tit pentru p[catul omului doritor de a
umbla =i de a fi cu Dumnezeu.
Un alt paradox este Biserica lui Dumnezeu asem[nat[ cu o
zidire, ]ns[ =i cu un organism viu. O zidire este rigid[, neflexibil[,
este un imobil care nu se mut[ de pe o strad[ pe alta, pe c`nd un
organism viu este flexibil, plin de via\[ =i de mi=care. Biserica
este neschimbat[, dar în acela=i timp se afl[ într-o continu[
schimbare. Acest paradox al Bisericii descrie ca fiind un lucru de
neschimbat cu privire la ceea ce suntem în Domnul Isus Hristos
=i prezint[ dragostea =i sfin\irea ca valori ce nu sunt negociabile.
De asemenea descrie lucrarea pe care o facem ca m[dular al
Bisericii, ca fiind ceva ce este viu =i în continu[ schimbare.
C`nd începem s[ umbl[m cu Domnul vom înv[\a c[ El este
statornic =i neschimbat, <acela=i ieri, ast[zi =i în veci>, dar în
acela=i timp este un Dumnezeu plin de surprize =i neprev[zuturi
]n ce prive=te felul nostru de g`ndire. Este minunat c[ putem
depinde de Cel care nu poate fi dec`t neprih[nit în tot ce face, de
credincio=ia =i dragostea Lui neschimbat[, dar trebuie s[ admitem
c[ de multe ori nu =tim ce va face cu noi ca parte din planurile
Sale bune pentru via\a noastr[, deoarece g`ndurile =i felul S[u de
a lucra este mult diferit de al nostru. Noi am fi trimis o armat[ ca
s[ elibereze Israelul din robia Egiptului, poate ni=te cai =i car[ de
foc, a=a ]nc`t egiptenii s[ fie determina\i s[ spun[: <Merge\i,
pleca\i unde vre\i, numai pleca\i!>, ]ns[ El a ales s[ trimit[ un om
de 80 de ani, ]narmat cu o b`t[, ca s[ scoat[ poporul din robie.
Pe Ghedeon îl nume=te viteaz =i-l trimite s[ lupte ]mpotriva
unei armate bine instruit[ =i înarmat[ p`n[-n din\i, armat[ ce era
de patru ori mai mare dec`t a israeli\ilor. Înainte de a-l trimite îi
reduce num[rul de lupt[tori cu 90% ca s[ se ajung[ la o armat[ în
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care fiecare israelit ar fi trebuit s[ lupte nu cu patru oameni, ci cu
patru sute. Apoi ca s[-l încurajeze îl trimite în tab[ra vr[jma=ului
ca s[ aud[ cum madiani\ii î=i profe\eau nimicirea. C`nd începem
s[ înv[\[m despre natura lui Dumnezeu vom vedea c[ El nu se
schimb[, ]ns[ în acela=i timp este plin de surprize. C`nd în sf`r=it,
israeli\ii au intrat în Canaan, în loc de s[rb[toare Dumnezeu le
porunce=te s[ se taie împrejur dup[ porunca dat[ cu mult înainte
lui Avraam (vezi Genesa 17).
Oare de ce nu Le-a dat porunca aceasta c`nd erau în siguran\[,
în pustie, unde ar fi putut face o astfel de lucrare? Acum erau între
oameni mai mul\i =i mai tari dec`t ei, ]narma\i cu arme mai
sofisticate dec`t ale lor =i, la un moment dat, datorit[ t[ierii
împrejur, nici nu mai puteau umbla cum trebuie. De ce a procedat
a=a? Pentru c[ El este deplin confident în abilitatea Sa de a-=i
duce planurile la îndeplinire indiferent de sl[biciunea oamenilor.
C`nd au ajuns la Ierihon, li s-a spus s[-l înconjoare o s[pt[m`n[
=i apoi s[ scoat[ strig[te mari, dar dac[ un general ar da o astfel
de porunc[ ast[zi, ar fi pus la un loc de lini=te, unde se trateaz[
nelini=tile mintale. Din nou este un exemplu în care Dumnezeul
cel ve=nic neschimbat a f[cut ceva ce nici un om nu ar fi f[cut.
Am spus mai devreme c[ nu numai Dumnezeu, ci =i Biserica este
un paradox, =i chiar =i noi suntem un paradox.
Apostolul Pavel descrie aceasta a=a de bine atunci c`nd spune:
<...c`nd sunt slab, atunci sunt tare> (2 Corinteni 12:10). Sunt
cuvintele unui om care a tr[it plin de puterea Duhului Sf`nt
rodind mult spre slava lui Dumnezeu, ale unui om care a avut
îndr[zneala s[ spun[ s[ c[lc[m pe urmele lui întruc`t =i el calc[
pe urmele lui Hristos (vezi 1 Corinteni 11:1). Expresia <c`nd sunt
slab, atunci sunt tare> este un paradox care d[ o oarecare lini=te
sufletului nostru, pentru c[ dac[ un om ca Pavel a admis c[ atinge
aceste st[ri, este aproape normal ca =i noi s[ trecem prin ele. C`nd
suntem tari, de fapt suntem slabi =i nu ne este greu s[ identific[m
în noi sau în cineva cu care am avut de-a face cazuri =i incidente
în care am v[zut c[ starea de ]ncredere în propriile puterile, starea
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de a te sim\i tare, de nebiruit, de ne]ntrecut, este o stare de sl[biciune ce duce la pagub[ duhovniceasc[.
Dumnezeu ne m`ntuie=te atunci c`nd noi vedem c[ nu suntem
în stare de a ne salva singuri, pentru c[ at`ta timp c`t ne vedem în
stare de ceva bun, Harul nu ne poate ajuta la nimic. El nu te înva\[
p`n[ c`nd nu ne vedem slabi în cuno=tin\a =i priceperea necesar[
pentru a p[trunde tainele Scripturii. Domnul nu ne vindec[ p`n[
c`nd nu ne vedem bolnavi =i nu ne iart[ p`n[ nu-i spunem c[
suntem p[c[to=i, deoarece atunci c`nd ne vedem slabi, El ne face
puternici. Ca persoan[ sau uneori chiar la nivel de biseric[ \inem
a=a de mult la un obicei care de multe ori este <un bine>, înc`t
devine inamicul a ceea ce este <=i mai bine>. În acest fel, crez`nd
c[ }l în\eleg pe acest Dumnezeu care ac\ioneaz[ uneori nepredictibil, mul\i se limiteaz[ ast[zi la ce <e bun> c`nd Dumnezeu
are ceva <incredibil de mult mai bun> prin descoperirea puterii
Sale, prin darurile Duhului Sf`nt.
Privind la aceste ac\iuni desf[=urate de Dumnezeu cu poporul
S[u în pustie, putem spune c[ nu am fost r`ndui\i pentru o via\[
=ablonat[ de rutin[, ci pentru a crede imposibilul posibil. Nu fi
lini=tit =i mul\umit de umblarea ta cu El =i cu ce =tii despre natura Sa p`n[ ce nu \i se d[ ceva de f[cut, care în mod sigur vezi c[
te dep[=e=te, ca apoi s[ experimentezi puterea Lui la lucru =i El s[
primeasc[ toat[ slava. Eu privesc la harul pe care Dumnezeu mi
l-a dat de a lucra în via Lui =i m[ g`ndesc c[ dac[ cineva mi-ar fi
spus despre aceasta acum 25 de ani i-a= fi spus c[ este imposibil.
A= fi avut o sumedenie de motive cu care s[ dovedesc c[ nu sunt
dotat, c[ nu este pentru mine =i c[ nu am astfel de aptitudini sau
oportunit[\i. Cheia st[ în a asculta de El încep`nd cu lucrurile
mici, chiar =i atunci c`nd nu au sens pentru mintea noastr[.
Atunci prime=ti trecere înaintea Lui =i se deschid u=i pe care nici
nu le-ai v[zut înainte, pentru c[ nu mergi singur, ci cu Împ[ratul.
Cheia, a=a cum a recunoscut =i Moise, este ascultarea =i aceasta ca s[ nu descoperi c[ mergi de unul singur sau c[ faci ce El nu
\i-a spus s[ faci. <Moise i-a zis: «Dac[ nu mergi Tu însu\i cu noi,
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nu ne l[sa s[ plec[m de aici»> (Exodul 33:15). Avem chemarea de
a fi suflete care tr[iesc în prezen\a Lui aici =i imediat dup[ ce trecem la cele ve=nice, pentru a fi ve=nic cu El. Felul ]n care ascult[m
=i tr[im ne îng[duie s[ r[m`nem în prezen\a Sa sau ne exclude de
la sfatul S[u. Este o tov[r[=ie în care numai Unul poate fi mare =i
numai El poate primi Slava. <Dac[ p[zi\i poruncile Mele, ve\i
r[m`nea în dragostea Mea, dup[ cum =i Eu am p[zit poruncile
Tat[lui Meu, =i r[m`n în dragostea Lui> (Ioan 15:10). Este o
balan\[ delicat[ între dragoste =i disciplin[, în care este posibil ca
omul n[scut din nou s[ umble cu Dumnezeu. <Voi sunte\i prietenii
Mei, dac[ face\i ce v[ poruncesc Eu> (Ioan 15:14).
Moise a cerut s[ vad[ slava lui Dumnezeu =i m[ îndoiesc c[ a
=tiut pe deplin ce cere. Poate s-ar fi a=teptat s[ vad[ =i s[ aud[
tunete =i fulgere sau poate o fi vrut s[ vad[ milioane de îngeri
alinia\i cu sabia scoas[ în semn de supunere fa\[ de Împ[ratul.
Dumnezeu a ales s[ fac[ ca bun[tatea Lui s[ treac[ pe dinaintea
lui Moise. Bun[tatea Domnului se vede în Scriptur[ din momentul cre[rii p`n[ la ultimele pagini ale Scripturii, unde putem citi
despre destina\ia final[ a omului m`ntuit, pentru c[ Dumnezeul
nostru este Bun[tate.
Noi suntem buni c`teodat[, ]ns[ El este Bun întotdeauna. Este
important ca fiecare dintre noi, din momentul ]n care am primit
darul m`ntuirii s[ ajungem s[ cunoa=tem aceast[ bun[tate, ca apoi
s[ m[rturisim despre acest Dumnezeu bun. Afl`nd despre natura
bun[ a Tat[lui nostru ceresc, trebuie ca cei din jurul nostru s[ vad[
dezvolt`ndu-se în noi aceea=i virtute, care asemenea unei
podoabe d[ frumuse\e Miresei Domnului Isus. Nu este vorba
despre istoria trecutului nostru înainte de a-L cunoa=te pe
Domnul, ci despre o m[rturisire a felului în care El a umblat =i
umbl[ cu noi. Trebuie s[ putem spune: <Aceasta mi-a descoperit
Domnul c`nd L-am c[utat în Scriptur[ sau cel lipsit s[ poat[
spune c[ a=a a lucrat m`na Lui pentru mine>, =i în acest fel s[ ne
l[ud[m cu Dumnezeul nostru. Cunosc`nd mai mult despre natura
bun[ a Sa vom m[rturisi c[ în prezen\a Lui toate se schimb[ =i
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c`nd El }=i mi=c[ degetul în favoarea ta chiar =i mun\ii se mut[.
Atunci c`nd ni se deschid ochii inimii vedem c[ toate dorin\ele
bune, toate visurile =i planurile noastre bune, nu sunt de la noi, ci
de la El =i vom vedea în împlinirea acestor dorin\e bune modul în
care El vrea s[ ne binecuv`nteze =i s[ ne folosesc[ pentru a ne
aduna o comoar[ sus în cer.
C`nd m[rturise=ti despre natura bun[t[\ii Sale, observi c[ nu
mai lup\i a=a de mult pentru a birui întunericul c`t vrei s[ atragi
prezen\a Luminii Lui, care în mod inevitabil alung[ întunericul;
atunci îndurarea Lui se revars[ peste via\a ta =i vezi c[ paharul t[u
este plin, deoarece aceast[ îndurare se revars[ de la tine peste cei
din jurul t[u. El =tie din ce suntem f[cu\i =i c[ suntem departe de
des[v`r=ire, de aceea prime=te c[in\a =i poc[in\a noastr[, care
]nseamn[ zdrobirea celui r[u =i o grozav[ provocare la adresa lui,
pentru c[ el, din cauza m`ndriei, nu a putut face aceasta. Atunci,
dintr-un p[c[tos care se lupt[ s[-L iubeasc[ pe Dumnezeu, devii
un iubitor de Dumnezeu =i ocazional mai trebuie s[ te lup\i cu
p[catul care niciodat[ nu înceteaz[ s[ încerce s[ dea l[stari de
am[r[ciune. Este foarte important s[ cunoa=tem c`t mai mult
despre natura Sa, pentru c[ în m[sura în care avem o p[rere
gre=it[ despre El, în aceea=i propor\ie devenim tot mai religio=i,
mai legali=ti =i mai lipsi\i de bucuria de a umbla cu Împ[ratul.
Fariseii aveau o p[rere gre=it[ despre natura lui Dumnezeu, =i
aceast[ p[rere a lor a fost at`t de eronat[ înc`t atunci c`nd L-au
v[zut între ei, nu L-au recunoscut. Uneori se pare c[ to\i am trecut sau trecem prin astfel de st[ri, de a fi farisei afla\i în curs de
vindecare. Trebuie s[ veghem asupra min\ii =i a g`ndurilor pe
care le toler[m =i le între\inem, pentru c[ uneori mintea se comport[ ca un aspirator. De exemplu, nu spune doar: <sunt deprimat>, ci dac[ ai acceptat un astfel de g`nd pune\i întrebarea:
<Cine \i-a spus c[ e=ti deprimat?>, ca s[ detectezi sursa =i s[
izgone=ti vr[jma=ul. Sau: <Nim[nui nu-i place de mine!> Cine
\i-a spus? Sunt g`nduri care, ca ni=te s[ge\i arz[toare, sunt trimise
înspre noi, g`nduri la care trebuie s[ ne împotrivim, pentru c[
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Duhul Sf`nt nu-\i va trimite niciodat[ astfel de mesaje. Zece
iscoade trimise în Canaan au spus c[ sunt ca ni=te l[custe ]n compara\ie cu uria=ii care locuiau ]n \ara pe care o iscodiser[ Canaan.
Dac[ te vezi a=a de mic nu este r[u, ]ns[ niciodat[ nu te opri la
aceasta, ci continu[ g`ndindu-te c[ tu umbli cu Cel care poate
totul =i =tie totul; de aceea nu depinzi de puterea ta. Oric`t de mare
ar fi împotrivirea =i oric`t de tare ar p[rea vr[jma=ul, nu încheia
rug[ciunea sau firul g`ndirii p`n[ c`nd nu spui c`t de Mare este
Dumnezeu =i c`t de Bun este El. Dac[ te nume=ti copilul
Domnului trebuie s[ ai o m[rturie despre cine este =i ce face El în
via\a ta. Ce g`nde=ti despre acest Dumnezeu bun? Ce vezi în El?
Ce te împinge inima s[ faci atunci c`nd vezi bun[tatea Sa în felul
cum a pl[nuit =i desf[=urat planul de salvare al sufletului t[u?
Dac[ }l vezi ca Prin\ al p[cii, vei fi un om sau o femeie a p[cii.
Dac[ }l vezi Sf`nt =i vrei s[ umbli cu El, vei c[uta =i tu pacea =i
sfin\irea. Dac[ }l vezi ca pe un Samaritean milos, vei g[si pl[cere
în a avea mil[ =i chiar vei c[uta oportunit[\i prin care s[ ara\i mil[
fa\[ de al\ii.
Un om firesc vede în astfel de ac\iuni pierdere, pe c`nd un om
duhovnicesc vede îmbog[\ire, simte pl[cere f[c`nd astfel de
lucruri, iar un z`mbet din partea Împ[ratului este îndeajuns s[-i
motiveze orice efort =i sacrificiu. Integritatea cu care te compor\i
atunci c`nd e=ti sau nu v[zut de oameni este o dovad[ c[ ai
început s[ cuno=ti mai mult din natura bun[t[\ii lui Dumnezeu.
C`nd începi s[ cuno=ti mai mult despre natura Lui, ai încredere în
El, iar c`nd treci prin necazuri nu te r[zvr[te=ti, ci spui: <Doamne,
ce vrei s[ înv[\? Cum vei c`=tiga Tu slav[ din aceast[ situa\ie?>
Atunci c`nd auzi pe cineva vorbindu-L de r[u pe Dumnezeu po\i
spune: <Nu este a=a! Dumnezeul meu este bun!> El este
Dumnezeul care-mi d[ via\[ acum =i mi-a dat =i via\[ ve=nic[ din
El, care este Adev[rul =i Via\a. El este Cel care mi-a dat din Duhul
S[u cel bun ce rode=te în mine roada Sa =i m[ transform[ dintr-un
desfr`nat ]ntr-un înfr`nat =i dintr-un om firesc ]ntr-unul
duhovnicesc. El este Dumnezeul are mi-a trecut numele din lista
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celor ce au numele scrise pe p[m`nt, pe lista celor ce sunt scrise
în Cartea Vie\ii, iar prin leg[m`nt am devenit un m[dular viu al
Bisericii Sale pe care cur`nd o va r[pi la cer. Fii sigur c[ cei în
jurul c[rora tr[ie=ti zi de zi =tiu ce crezi tu despre Dumnezeul t[u!
Împ[ratul Dariu a ajuns s[ =tie ce crede Daniel =i cei trei prieteni ai lui despre Dumnezeul lui Israel. Agripa, Festus =i tot
anturajul lor, au =tiut ce credea apostolul Pavel despre Domnul
Isus. Cei din jurul nostru trebuie s[ =tie ce credem despre
Dumnezeul nostru =i aceasta din cuvintele noastre, dar mai ales
din faptele noastre. Pe ucenici Domul Isus i-a întrebat: <…Cine
zic oamenii c[ sunt Eu, Fiul omului?> (Matei 16:13). Din r[spunsul lor reiese faptul c[ oamenii au avut o vedere distorsionat[
despre cine este El. Unii au spus c[ este Ioan, al\ii c[ este Ilie, a\ii
au spus c[ este Ieremia sau vreunul din proroci, ]ns[ Petru a spus:
<Tu e=ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!> (Matei 16:16).
Este foarte posibil s[ fi fost pus sau s[ fii pus în jurul unor
oameni care nu cunosc nimic adev[rat despre natura bun[t[\ii lui
Dumnezeu sau ceea ce cunosc despre El este gre=it. De aceea fii
gata s[ dai o m[rturie adev[rat[ =i prin Duhul Sf`nt s[ fii un martor al Lui, care s[ spun[ despre bun[tatea unui Dumnezeu ce nu
dore=te moartea p[c[tosului, ci vrea s[ umble =i s[ fie cu omul
aici pe p[m`nt =i sus în cer. Psalmistul ajunge la punctul de a
cunoa=te mai mult despre natura bun[t[\ii Domnului =i acest fapt
]l determin[ s[ spun[: <…M[ bucur de Domnul> (Psalmul
104:34). Dar tu, te bucuri de Domnul? David nu a fost nicidecum
un om melancolic, ]ns[ atunci c`nd a sim\it prezen\a Domnului
nu a putut s[ nu izbucneasc[ în cuvinte de laud[ despre
Dumnezeul care i-a f[cut mult bine.
<Voi c`nta Domnului c`t voi tr[i, voi l[uda pe Dumnezeul meu
c`t voi fi> (Psalmul 104:33). Nu sunt cuvintele unui religios, ci
sunt cuvintele unui om a c[rui inim[ a cunoscut pu\in despre
natura bun[t[\ii Sale. Este un fel de inim[ de care Dumnezeu se
bucur[ =i ast[zi, c`nd astfel de aclama\ii izbucnesc dintr-un prea
plin al unei inimii cople=ite de sim\[minte de dragoste, inim[ ce
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vede trec`nd prin fa\a ei bun[tatea Domnului. Am cunoscut
sim\[m`ntul unei astfel de <be\ii> sfinte, dac[ o pot numi astfel,
=i pot spune c[ nu este nimic în lume care s[ poat[ face un suflet
mai fericit =i mai împlinit. Este inima care a b[ut din Apa vie =i
ca urmare, r`uri de ap[ îi curg prin suflet ca dintr-o f`nt`n[. Este
sufletul care a avut o înt`lnire cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac =i
Iacov, nu într-un cort al înt`lnirii, ci printr-o închinare în duh =i
adev[r, în care Duhul Sf`nt face din mintea noastr[, adic[ din
sufletul nostru, un altar sf`nt de pe care se ridica drept în sus jertfe
de mul\umire.
Domnul Isus nu st[ pe o cruce pe care oamenii din ignoran\[ o
pun pe la margini de drum, dup[ cum El nu mai apar\ine
morm`ntului rece care nu L-a putut \ine, ci locul Lui este în inima
ta =i a mea prin puterea Duhului Sf`nt ce ne conduce în tot
adev[rul. Oamenii fac tot felul de reclame pentru a te convinge c[
produsul lor este bun. De exemplu spun: <Patru din cinci doctori
recomand[ medicamentul cutare sau nou[ din zece denti=ti recomand[ cutare past[ de din\i>, ]ns[ c`nd El te conduce, po\i fi sigur
c[ sfatul Lui este benefic =i trebuie urmat nu într-un procentaj
oarecare, deoarece acest sfat ]\i va face bine de fiecare dat[ =i f[r[
excep\ie. Tr[im o vreme c`nd oamenii pun alarme nu numai la
b[nci, cum era c`ndva, ci =i la ma=in[, la cas[, la muzee =i chiar
=i la biserici, dar nimic nu ac\ioneaz[ mai repede în favoarea
noastr[ ca Duhul Sf`nt care la nivelul con=tiin\ei =i a duhului ne
previne de orice lucru care ne-ar putea v[t[ma sufletul, pentru c[
Dumnezeul nostru care este Bun ne vrea cu gelozie pentru El.
Domnul ne schimb[ via\a care pare un lung serviciu funeral
într-o via\[ plin[ de bucuria Duhului Sf`nt ce duce spre un osp[\
binecuv`ntat în Împ[r[\ia cerurilor. El este Cel care a tr[it înainte
de a Se na=te pe p[m`nt. Domnul este Cel care nu are c[mar[, nici
buc[t[rie, dar pe loc pune masa pentru cinci mii de oameni. El
poate face orice! Dumnezeu are puterea vie\ii =i a mor\ii ve=nice
=i nu po\i primi ce are s[-\i dea, adic[ m`ntuire, at`ta timp c`t
refuzi ceea ce este El, adic[ Domn al vie\ii tale. }n clipa ]n care }l
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vei accepta ca Domn, adic[ ca St[p`n, este cea ]n care nu mai iei
nici o decizie în mod independent, dar este =i clipa din care El
promite s[ aib[ grij[ de tine. Dac[ L-ai primit pe Cel ce are o
natur[ neschimbat[ =i este Bun, pe Domnul care este plin de
surprize în felul cum lucreaz[, prive=te în urm[ s[ vezi de unde
te-a scos! F[ acest lucru cu ad`nc[ mul\umire =i prive=te înainte
plin de credin\[ =i deplin[ încredere în Dumnezeul care este
Bunul cel mai Bun.
Amin
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18
HRISTOS A ÎNVIAT!
<Fiindc[ nu =tiau ce s[ cread[, iat[ c[ li s-au ar[tat
doi b[rba\i, ]mbr[ca\i ]n haine str[lucitoare.
}ngrozite, femeile =i-au plecat fe\ele la p[m`nt. Dar ei
le-au zis: <Pentru ce c[uta\i ]ntre cei mor\i pe Cel ce
este viu? Nu este aici, ci a ]nviat…> Luca 24:4-6

S

f`nta Scriptur[ este o carte inspirat[ de Duhul lui
Dumnezeu. Mesajul ei se ]ndreapt[ c[tre dou[ categorii
de oameni. }n primul r`nd se adreseaz[ celor p[c[to=i =i
apoi, ]n cea mai mare parte, glasul acestei C[r\i se ]ndreapt[ c[tre
sufletele celor care din p[c[to=i, prin acceptare =i ascultare de
voia bun[ a lui Dumnezeu, au devenit copii ai Lui =i ajung s[ fie
socoti\i neprih[ni\i prin credin\[. Aceastã categorie de oameni ce
tr[iesc ]n siguran\a purt[rii de grij[ a Ziditorului a devenit o posibilitate real[ ]n urma lucr[rii de r[scump[rare desf[=urat[ pe
p[m`nt a Domnului Isus, lucrare ce a culminat cu minunea
]nvierii, cel mai cunoscut eveniment al istoriei.
Cei care produc reclame pentru diferite produse sau servicii
spun c[ succesul unei reclame depinde de felul în care reu=e=te s[
pun[ un c`rlig ]n prima propozi\ie. O astfel de propozi\ie este =i
salutul cre=tinilor. Ea spune: <Hristos a ]nviat!>, pentru c[ nimic
nu provoac[ mintea omului mai tare ca ceva ce se abate de la
regul[, ceva care deviaz[ de la normal, a=a cum este <]nvierea>,
pentru c[ ni se pare normal ca cel ce moare s[ r[m`n[ mort. F[r[
aceast[ minune a ]nvierii Domnului Isus nu am avea Noul
Testament, nu ar exista Biserica, nu am avea m`ntuire =i nici
m[car n[dejde. }nvierea Domnului Isus este un adev[r pe care
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Scriptura nu se lupt[ s[-l dovedeasc[, ca =i cum ucenicii
nici m[car nu ar fi fost provoca\i de profan[rile, minciunile =i
miturile f[cute de preo\ii care L-au dat pe Domnul Isus la moarte.
+i aceasta pentru c[ ucenicii nu au v[zut ca fiind necesar s[
fac[ aceasta din moment ce au v[zut, au auzit =i au pip[it un Isus
viu, pe trupul c[ruia au v[zut urmele r[nilor suferite pe
dealul Golgotei.
A ]nviat Domnul Isus? <Cu-adev[rat a ]nviat!>, spun milioane
de cre=tini =i totu=i este una dintre cele mai mari =i mai des puse
]ntreb[ri ale istoriei. De r[spunsul acestei ]ntreb[ri depinde
ve=nicia sufletelor tuturor celor ce-=i trag ob`r=ia din Adam,
deoarece faptul c[ El a ]nviat dovede=te c[ tot ceea ce a spus
este adev[rat. Isus a afirmat despre Sine c[ este singura Cale
prin care omul ajunge la Dumnezeu Tat[l (vezi Ioan 14:6), c[ are
puterea de a ierta p[catul (vezi Luca 5:20), =i a mai spus c[ este
Divin, adic[ Dumnezeu (vezi Ioan 8:24, 58). Afirmarea acestor
puteri =i atribu\ii unice, care exclud f[r[ nici o sfial[ orice altfel
de religie ca fiind o cale c[tre Dumnezeu sau ca av`nd vreun rost,
sunt afirma\ii ce depind de adev[rul faptului c[ Domnul Isus a
]nviat din mor\i.
Credin\a, revela\ia Duhului Sf`nt =i vie\ile schimbate ale celor
care au crezut =i cred ]n Cel ]nviat din mor\i ne spun clar c[
Domnul Isus Hristos a ]nviat a treia zi dup[ Scripturi. De asemenea ele sus\in adev[rul c[ El este cine a spus c[ este, adic[ Fiul
lui Dumnezeu, a c[rui moarte pe cruce a pl[tit ]n ]ntregime plata
p[catului. Pentru ateu sau pentru scepticul care pune la ]ndoial[
totul =i nu are ]ncredere ]n nimic, eviden\a pip[ibil[ a ]nvierii are
2.000 de ani, dar pentru c[ =i sufletele lor sunt scumpe ]naintea lui
Dumnezeu este necesar s[ privim =i la aceste dovezi istorice.
Dac[ astfel de suflete sunt sincere =i vor privi aceste dovezi f[r[
prejudicii, vor putea trage =i ei folos ve=nic ]n urma mor\ii =i
]nvierii Domnului Isus. Dac[ un astfel de suflet ]=i ]nchide ochii
]n fa\a dovezilor crea\iunii =i ]=i acoper[ urechea ca s[ nu aud[
glasul con=tiin\ei, se exclude singur de la c`=tigul pe care-l poate
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avea ]n urma binecuv`nt[rii de a-L cunoa=te pe Hristos =i puterea
]nvierii Lui. Nu este neobi=nuit ca un astfel de suflet, cunosc`nd
doar o frac\iune minuscul[ din tot ce poate fi cunoscut despre ce
a avut =i are loc ]n Univers, =i uneori chiar din dorin\a de a nu
exista un Creator, s[ ajung[ s[ spun[ c[ El nu exist[ =i c[ ac\iunile
Sale sub forma a ceea ce noi p[m`ntenii le numim minuni este
ceva imposibil. Nu avem cum s[ ajut[m un astfel de suflet, dec`t
s[-i spunem ceea ce a spus Elisei odat[: <… Doamne, deschide-i
ochii s[ vad[…> (2 }mp[ra\i 6:17).
Dac[ ]n mod obiectiv am privi la eviden\a celor peste 26.000
de manuscrise ale Noului Testament, aflate p`n[ ]n prezent ]n
m`na cercet[torilor, =i dac[ ]i vom ]ntreba despre aceste dovezi
scrise, ne vor spune c[ exist[ o agreere deplin[ ]n informa\ia pe
care ele o prezint[ cu o acurate\e de traducere de 99,5% ]n limba
vorbit[ ast[zi. Acest lucru ne spune c[ informa\ia transmis[ s[
ajung[ p`n[ la noi sub forma Cuv`ntului scris al Noului
Testament este cea ini\ial[, inten\ionat[ de cei care au scris-o, a=a
cum men\ioneaz[ c[ a f[cut apostolul Ioan. <Ce era de la ]nceput,
ce am auzit, ce am v[zut cu ochii no=tri, ce am pip[it cu m`inile
noastre, cu privire la Cuv`ntul vie\ii, - pentru c[ via\a a fost
ar[tat[, =i noi am v[zut-o, =i m[rturisim despre ea, =i v[ vestim
via\a ve=nic[, via\[ care era la Tat[l, =i care ne-a fost ar[tat[; deci, ce am v[zut =i am auzit, aceea v[ vestim =i vou[, ca =i voi
s[ ave\i p[rt[=ie cu noi. +i p[rt[=ia noastr[ este cu Tat[l =i cu Fiul
S[u, Isus Hristos. +i v[ scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
voastr[ s[ fie deplin[> (1 Ioan 1:1-4).
Ucenicii Domnului au scris minunile pe care le-au v[zut,
minuni f[cute de Domnul Isus, au scris despre via\a Lui, au scris
felul ]n care a avut loc r[stignirea, moartea =i ]ngroparea Lui, dar
au scris =i despre ]nvierea =i ar[t[rile Sale dup[ ]nvierea dintre cei
mor\i, adev[r pentru care ei au fost gata s[-=i dea via\a. Documentele scrise ale Noului Testament sunt mult mai numeroase
dec`t documentele scrierilor unor oameni pe care lumea i-a numit
importan\i, oameni precum: Aristotel, Platon sau Socrate. Pentru
197

FOAMETEA DIN |ARA TA

scrierile acestor oameni nimeni nu =i-ar fi dat via\a, ]ns[ pentru
adev[rul g[sit ]n documentele Noului Testament cu privire la persoana Domnului Isus, ucenicii Domnului, crez`nd ]n via\a
ve=nic[ promis[ de El, au pl[tit de cele mai multe ori cu bucurie
pentru credin\a lor ]n Cel ]nviat din mor\i cu o moarte de martir.
Dovezile scrise provin din mai multe surse, ]ns[ una dintre ele,
care merit[ a fi men\ionat[, este cea care ne-a fost l[sat[ ]n form[
scris[ de Flavius Josephus, un preot evreu n[scut ]n Ierusalim. El
a tr[it ]ntre anii 37 AD =i 100 AD. Josephus a fost capturat de
romani ]n timpul revoltei din 66 AD, ca apoi s[ fie pus ]n libertate. Mutat la Roma a scris cartea <Istoria r[zboiului iudeilor> ]n
care a descris desf[=urarea Revoltei din Ierusalim despre care a
vorbit Domnul Isus cu ucenicii S[i, atunci c`nd i-a prevenit pe cei
care dup[ ]nvierea =i ]n[l\area Sa la cer vor purta numele de
cre=tini s[ nu intre ]n cetate c`nd o vor vedea ]nconjurat[ de o=ti
(vezi Luca 21:20).
Josephus a mai scris cartea numit[ <Arheologia iudaicã> care
con\ine istoria evreilor. }n ea vorbe=te despre persoana Domnul
Isus Cristos ca personaj istoric, diferit, unic =i chiar divin. Este
foarte u=or de dovedit c[ Sf`nta Scriptur[, care este singura carte
ce se ]ncumet[ s[ spun[ ce va fi ]n viitor, este o carte vrednic[ de
crezare din punct de vedere istoric, dar ea este mult mai mult
dec`t at`t. Locurile =i numele amintite ]n ea sunt dovedite a fi
adev[rate prin dovezi arheologice =i nici o astfel de descoperire
nu a t[g[duit vreodat[ adev[rul Scripturii. Pentru ca omul s[
beneficieze din plin de adev[rul pe care aceast[ carte-l con\ine,
trebuie ca fiin\a uman[ s[-=i deschid[ inima ]naintea Creatorului
pentru ca Duhul Sf`nt s[-i dovedeasc[ c[ este o carte inspirat[ de
Duhul Domnului. Astfel omul poate ajunge la cuno=tin\a de a
primi darul m`ntuirii prin credin\a ]n Domnul Isus Hristos care a
]nviat din mor\i.
Motivul pentru care unii oameni refuz[ aceast[ Carte, ]n care
Cel ]nviat din mor\i ne este f[cut de cunoscut ca fiind singurul
Adev[r absolut, este de cele mai multe ori m`ndria omului ce nu
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vrea s[ i se spun[ ce s[ fac[. Acest motiv care-l face pe om s[
r[m`n[ ]n categoria celor p[c[to=i este urmat ]ndeaproape de
faptul c[ omul o dat[ otr[vit de p[cat este mereu setos dup[ tot
mai mult p[cat. P[catul se poate asem[na cu apa m[rii din care
dac[ bei nu-\i st`mp[r[ setea, ci face ca aceasta s[ creasc[ tot mai
mult. Sf`nta Scriptur[ este Cartea Vie\ii care }l prezint[ pe Cel
]nviat din mor\i ca singurul M`ntuitor =i singura Cale prin care
omul se poate ]mp[ca cu Dumnezeu, pentru c[ numai ]n Numele
Lui poate fi iertat p[catul. <}n nimeni altul nu este m`ntuire: c[ci
nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, ]n care trebuie s[
fim m`ntui\i> (Fapte 4:12).
Victor Hugo a spus c[ cel mai suprem sim\ al ]mplinirii este
acela de a =ti c[ e=ti iubit. Aceast[ carte numit[ Biblia, ce-L are ca
singur erou pe Cel care biruind boldul mor\ii a ]nviat din mor\i,
este o carte care spune oric[rui suflet c[ este mult iubit de
Dumnezeu. Iubirea Sa a fost dovedit[ prin moartea =i ]nvierea
Domnului Isus Hristos. Aceast[ dragoste a lui Dumnezeu este ca
o ap[ din care bei =i e=ti pe deplin satisf[cut, pentru c[ ]n momentul ]n care bei din Cel ce este Apa Vie\ii are loc minunea faptului
c[ din inim[ ]ncep s[ curg[ r`uri de ap[ vie. Fiecare suflet care
aude Vestea Bun[, Evanghelia, poate alege s[ treac[ din categoria
oamenilor p[c[to=i, aminti\i la ]nceput, ]n categoria p[c[to=ilor
ierta\i, socoti\i neprih[ni\i prin faptul c[ p[catul nostru a fost
pedepsit pe cruce ]n trupul Domnului Isus.
Acceptarea mor\ii =i ]nvierii Domnului Isus ]n via\a noastr[
este simbolizat[ prin cufundarea ]n apa botezului, iar ie=irea afar[
din ea simbolizeaz[ o ]nviere cu Hristos la o via\[ nou[, ]n care
umbl[m dup[ lucrurile de sus. <Dac[ deci a\i ]nviat ]mpreun[ cu
Hristos, s[ umbla\i dup[ lucrurile de sus, unde Hristos =ade la
dreapta lui Dumnezeu> (Coloseni 3:1). }nvierea Domnului Isus
]ndreapt[ orice om de pe p[m`nt, care a auzit ce s-a ]nt`mplat ]n
diminea\a ]nvierii, cu fa\[ ]nspre Cel care este Lumina lumii. Fie
c[ este cineva care crede sau care se pretinde a fi ateu, s[rb[toarea
]nvierii ne face pe to\i s[ auzim sau s[ ne g`ndim la cea mai mare
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minune care a avut loc vreodat[, minune ce st[ la temelia cre=tinismului =i f[r[ de care nu ar exista cre=tini. <+i dac[ n-a ]nviat
Hristos, atunci propov[duirea noastr[ este zadarnic[, =i zadarnic[
este =i credin\a voastr[> (1 Corinteni 15:14).
<De ce c[uta\i Via\a acolo unde este moarte?>, le-au ]ntrebat
]ngerii pe femei. R[spunsul este c[ era normal ca mortul s[ fie pus
]ntre cei mor\i =i s[ r[m`n[ acolo, dar nu a fost a=a cu Cel care
este }nvierea =i Via\a. Femeile cople=ite de triste\e =i dezn[dejde
au vrut s[-I ]mb[ls[meze trupul, de=i El le-a spus c[ va fi omor`t,
dar se pare c[ nu au auzit nimic din ceea ce li s-a p[rut a fi ceva
r[u cu privire la Cel pe care-L iubeau. La fel ca ucenicii, ]n acele
momente ele nu au ]n\eles c[ suferin\a, moartea =i ]nvierea Lui au
fost parte din planul de salvare al omului. Cei care L-au iubit,
printre care a fost =i Iosif din Arimatea, I-au dat trupul jos de pe
cruce, L-au uns cu miresme =i L-au ]nf[=urat ]n f`=ii de in, <dar
Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i> (Fapte 13:30). Dumnezeu Tat[l
L-a ]nviat, =i un ]nger al S[u a pr[v[lit piatra la o parte, f[c`nd ca
str[jile romane s[ cad[ ca moarte la p[m`nt de fric[, =i aceasta nu
pentru a ie=i Domnul din morm`nt, ci ca to\i s[ vad[ =i s[ cread[
c[ El a ]nviat.
Femeile au g[sit piatra dat[ la o parte, lucru ce este o dovad[
=i un puternic semn al ]nvierii pe care ateii =i scepticii nu-l pot
explica nici ast[zi, pentru c[ nici o alt[ explica\ie afar[ de participarea direct[ a puterii lui Dumnezeu nu se potrive=te =i nu face
fa\[ acelei situa\ii. Au g[sit f`=iile de in cu care fusese ]nf[=urat
trupul Domnului, ca pe o cochilie goal[, pentru c[ El a ie=it din
ele cu un trup glorificat, iar prosoapele au fost g[site str`nse cu
grij[ ca un semn de pre\uire a gestului frumos f[cut de cei care
I-au pus trupul ]n morm`nt. Minunea ]nvierii pe c`t este de uria=[
pe at`t de simpl[ =i u=or de ]n\eles este atunci c`nd =tii c[ ai de-a
face cu un Dumnezeu care a=a cum a spus Iov (vezi Iov 42:2)
poate totul =i este ]n deplin control ]n orice fel de situa\ie.
Ziua ]nvierii Domnului Isus corespunde cu s[rb[toarea
leg[n[rii primelor roade ]naintea lui Dumnezeu =i ea prevestea un
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mare seceri= de suflete ce aveau s[ devin[ m`ntuite ]n meritul
jertfei Domnului Isus. }nvierea Domnului Isus nu a fost doar ]n
Duh, ci =i ]n trup, dar un trup care, de=i-i fizic, este deosebit de al
nostru. }nainte ca Domnul Isus s[ p[timeasc[ a spus, referindu-se
la templul trupului S[u fizic, c[ o dat[ ce va fi distrus prin
suferin\[ =i moarte, va fi rezidit. <Drept r[spuns, Isus le-a zis:
«Strica\i Templul acesta, =i ]n trei zile }l voi ridica»> (Ioan 2:19).
Domnul Isus le vorbea de Templul Trupului S[u pe care L-a ridicat din nou, dar care spre deosebirea unui duh a p[strat urma
r[nilor suferite pe cruce, a=a c[ L-a putut chema pe Toma s[ vad[
=i chiar s[ pun[ m`na ]n urma r[nilor, pentru ca acel ucenic
atunci =i noi ast[zi s[ credem.
<Apoi a zis lui Toma: «Adu-\i degetul ]ncoace, =i uit[-te la
m`inile Mele; =i adu-\i m`na, =i pune-o ]n coasta Mea; =i nu fi
necredincios, ci credincios»> (Ioan 20:27). Acest lucru nu ar fi
fost posibil dac[ Domnul Isus dup[ ]nviere ar fi fost numai
]n Duh; ]ns[ El a vrut ca ei s[ vad[ ]n mod real r[nile Lui, ca apoi
s[ poat[ scrie despre aceasta, pentru ca milioane de suflete s[
cread[ adev[rul c[ Isus Hristos care a venit ]n trup a =i ]nviat ]n
trup. <Uita\i-v[ la m`inile =i picioarele Mele, Eu sunt; pip[i\i-M[
=i vede\i: un duh n-are carne, nici oase, cum vede\i c[ am Eu>
(Luca 24:39). Oamenii care spun c[ El a ]nviat doar ]n duh vor
s[ pun[ minunea ]nvierii undeva =i cumva la nivelul lor limitat
de pricepere.
Celelalte cazuri de ]nvieri din mor\i descrise ]n Scriptur[ au
fost cazuri ]n care persoanele al c[ror suflet a fost rechemat ]n
trup au ]nviat cu trupul ]n care au fost ]nainte de a muri, cu acelea=i limit[ri fizice ca =i ]nainte de a muri, spre deosebire de
Trupul glorificat pe care L-a avut Domnul Isus dup[ ]nviere.
Acest Trup a putut ap[rea ]ntr-o ]nc[pere z[vor`t[ f[r[ s[ se
foloseasc[ de u=[ sau s[ dispar[, dup[ ce S-a f[cut nev[zut ]n casa
celor doi din Emaus. Celelalte cazuri de persoane ]nviate au fost
cazuri ]n care sufletele au fost readuse temporar la via\[, ]ns[
Domnul Isus a ]nviat =i r[m`ne viu ]n vecii vecilor. <}ntruc`t =tim
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c[ Hristosul ]nviat din mor\i, nu mai moare: moartea nu mai are
nici o st[p`nire asupra Lui> (Romani 6:9).
Ucenicii L-au recunoscut dup[ fa\[, dup[ cuvintele =i dup[
c[ldura cu care Li s-a adresat, dar nu numai ei, ci sute de fra\i ]n
Domnul L-au v[zut =i au crezut ]n El, de aceea au vestit cu curaj
despre minunea ]nvierii, p`n[ acolo ]nc`t au fost gata s[ moar[
pentru acest adev[r. Ei nu ar fi murit pentru minciuni fabricate de
om, cum i-a ]nvinuit preo\imea, pentru c[ nu ar fi avut nici un
c`=tig din a face a=a ceva. <…Hristos a murit pentru p[catele
noastre, dup[ Scripturi; c[ a fost ]ngropat =i a ]nviat a treia zi,
dup[ Scripturi; =i c[ S-a ar[tat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
Dup[ aceea S-a ar[tat la peste cinci sute de fra\i deodat[, dintre
care cei mai mul\i sunt ]nc[ ]n via\[, iar unii au adormit. }n urm[
S-a ar[tat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Dup[ ei to\i, ca unei
st`rpituri, mi s-a ar[tat =i mie> (1 Corinteni 15:3-8).
Una dintre dovezile ]nvierii este schimbarea v[zut[ ]n ace=ti
ucenici, care din ni=te la=i =i frico=i, din ni=te oameni care nu
]n\elegeau planurile }mp[r[\iei lui Dumnezeu, dorind mereu o
rezolvare a situa\iei p[m`nte=ti a Israelului, au devenit ni=te
oameni plini de curaj, care de=i erau nec[rturari vorbeau cu
puterea =i convingerea dat[ de ceea ce au v[zut cu ochii lor. Ei
d[deau aceast[ m[rturie despre ]nvierea Domnului Isus =i despre
planul de m`ntuirea al lui Dumnezeu oric[rei audien\e. Dac[
trupul Domnului mai era ]n morm`nt ucenicii nu L-ar fi putut mai
t`rziu propov[dui prin cetate, ]n templu =i mai t`rziu prin alte
cet[\i pe Isus Hristos cel ]nviat din mor\i. }nvierea Domnului Isus
a schimbat destinul ve=nic a milioane de suflete, pentru c[ ea a
dovedit c[ jertfa Lui a fost acceptat[ de Dumnezeu Tat[l ca pre\
de r[scump[rare.
Prin lucrarea pe care a desf[=urat-o pe p[m`nt dup[ planul
Tat[lui, lucrare ce a culminat prin ]nviere, a f[cut posibil ca omul
s[ fie n[scut din nou spre a putea mo=teni, prin ]nfiere, }mp[r[\ia
lui Dumnezeu. <Binecuv`ntat s[ fie Dumnezeu, Tat[l Domnului
nostru Isus Hristos, care, dup[ ]ndurarea Sa cea mare, ne-a n[scut
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din nou prin ]nvierea lui Isus Hristos din mor\i, la o n[dejde vie,
=i la o mo=tenire nestric[cioas[, =i ne]ntinat[, =i care nu se poate
ve=teji, p[strat[ ]n ceruri pentru voi> (1 Petru 1:3-4). Dup[ ]nviere
Domnul a spus c[ toat[ puterea I-a fost dat[, incluz`nd-o pe cea
de Mare preot =i Mijlocitor. De aceea }l numim Domn, adic[
St[p`n al vie\ii noastre. <C[ci este un singur Dumnezeu, =i este un
singur mijlocitor ]ntre Dumnezeu =i oameni: Omul Isus Hristos,
care S-a dat pe Sine ]nsu=i, ca pre\ de r[scump[rare pentru to\i…>
(1 Timotei 2:5-6).
Uneori copiii ne pun ]ntreb[ri precum: <De ce au fost sacrifica\i miei nevinova\i pe altar? Ce vin[ au ei?> R[spunsul este c[
nu au vin[. Acest adev[r ascundea taina venirii Mielului nevinovat al lui Dumnezeu, ca prin jertfa Lui, ]n urma deciziei de a-L
face Domn al vie\ii tale, s[-\i deschid[ un drum spre
binecuv`nt[rile lui Dumnezeu =i ]n El s[-L cuno=ti pe Cel care
este }nvierea =i Via\a. Mesajul Lui pentru sufletul nostru este la
fel ca =i ]n acea zi a ]nvierii: <Pace vou[! Nu v[ teme\i! Bucura\i-v[!> P`n[ c`nd nu ai beneficiile ]nvierii Domnului Isus ca o
parte vie din via\a ta, vezi ]n necazuri numai nenorocire =i
pierdere, dar c`nd }l cuno=ti pe El =i puterea ]nvierii Lui vezi ]n
aceste adversit[\i trepte spre mai sus =i metode folosite de
Dumnezeu ca s[ ne dezlipeasc[ de p[m`nt. Ce ]nseamn[ Pa=tele
pentru tine? Asigur[-te c[ ]nseamn[ ceea ce Dumnezeu vrea s[
semnifice, adic[ o s[rb[toare a unui suflet m`ntuit care crede
]ntr-un Isus viu ce are inima ta ca parte din }mp[r[\ia Sa.
Femeilor li s-a spus s[ nu se team[, ci s[ mearg[ =i s[ spun[
ucenicilor care dup[ ce Domnul a ]nviat au ajuns la rangul de fra\i
ai S[i. Dac[-L cuno=ti, dac[ crezi c[ El a ]nviat, din momentul ]n
care devii frate cu El ai aceea=i misiune, =i anume: de a spune =i
la al\ii c[ Isus Hristos a ]nviat! E=ti =i tu un martor al ]nvierii? A
s[rb[torii cu adev[rat ]nvierea nu ]nseamn[ a avea cozonaci, ou[
ro=ii, haine noi =i nici a merge la biseric[, ci semmnific[ starea de
rudenie cu Domnul, cu alte cuvinte a fi unul dintre fra\ii S[i care
nu doar crede ]n El, ci }l =i ascult[. Inima noastr[ nu este un
203

FOAMETEA DIN |ARA TA

vacuum care s[ poat[ fi ]n starea de a nu con\ine nimic. De aceea
]n ea va fi ]ntronat eul nostru sau Hristos cel ]nviat din mor\i.
}ntr-o lume care mereu se schimb[ po\i primi un Hristos viu ce
nu se schimb[, de a c[rui bun[tate po\i depinde. Ca s[ prime=ti
darul m`ntuirii =i s[ po\i fi ]nviat ]mpreun[ cu Hristos Isus la o
via\[ nou[ trebuie s[ crezi ]n acest Domn Minunat =i s[ admi\i c[
faci parte din categoria oamenilor ce sunt p[c[to=i =i pe care
Scriptura ]i nume=te mor\i ]n ce prive=te duhul lor. A=a cum
triste\ea femeilor a fost schimbat[ ]n bucurie, =i starea ta, dac[
nu-L cuno=ti ]n mod personal pe Isus Hristos cel ]nviat din mor\i,
poate fi schimbat[ ]ntr-una de bucurie =i s[rb[toare. Pentru aceasta trebuie s[ }l faci pe El Domn al vie\ii tale printr-o rug[ciune
sincer[ de predare. <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).
O astfel de decizie face din sufletul t[u un suflet iertat, care a
]n\eles c[ are de-a face cu un Dumnezeu ce ]nvie mor\ii. <+i dac[
Duhul Celui ce a ]nviat pe Isus dintre cei mor\i locuie=te ]n voi,
Cel ce a ]nviat pe Hristos Isus, va ]nvia =i trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului S[u, care locuie=te ]n voi> (Romani
8:11). Dac[ }l faci pe El Domn al vie\ii tale, sufletul t[u adus la
via\[ de puterea Duhului Sf`nt cu un strig[t al bucuriei va putea
spune f[r[ rezerve c[ El este M`ntuitorul t[u care te va ]nvia sau
te va lua la cer spre a fi ve=nic cu El. <}n adev[r, dac[ ne-am f[cut
una cu El, printr-o moarte asem[n[toare cu a Lui, vom fi una cu
El =i printr-o ]nviere asem[n[toare cu a Lui> (Romani 6:5).
La ]nceput am spus c[ Scriptura se adreseaz[ c[tre dou[ categorii de oameni, a doua grupare fiind format[ din suflete care au
f[cut parte din prima categorie, adic[ a celor p[c[to=i. Luther a
spus c[ pe cel pe care vrei s[-l schimbi trebuie mai ]nt`i s[-l
iube=ti. Acesta este lucrul pe care L-a f[cut Domnul Isus cu noi.
El ne-a iubit d`ndu-+i via\a pentru noi ca s[ ne poat[ schimba din
p[c[to=i ]n suflete m`ntuite =i f[pturi noi care au murit =i au ]nviat
cu El la o via\[ nou[. Aceast[ schimbare nu st[ a=a de mult ]n a
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primi ceva mai ]nt`i, c`t are de-a face cu a primi pe Cineva ]n
via\a ta. Este o schimbare care nu doar te transform[ ]ntr-un consumator, ci te face =i un contribuitor care lucreaz[ pentru bunul
mers al }mp[r[\iei Sale. De aceea hr[ne=te-\i credin\a =i
fl[m`nze=te-\i ]ndoielile ca s[ po\i st[rui nu asupra a ceea ce nu
po\i =i nu-\i este dat s[ faci, ci ]n ceea ce po\i s[ realizezi pentru
}mp[r[\ia Lui.
Credem ]n Domnul Isus cel ]nviat din mor\i, dar nu numai
ast[zi, ci ]n fiecare zi. Credin\a noastr[, care are la baz[ ceea ce a
spus Dumnezeu, ne d[ imbold la a lucra pentru Domnul. Disciplina =i cump[tarea ne pot fi prieteni ce ne ajut[ s[ tr[im via\a cu
rost, consider`nd ce este important ca fiind valoros =i astfel timpul nostru, care este un bun limitat, s[ fie tr[it cu folos spre slava
Celui ]nviat din mor\i. Cheia =i succesul unei rela\ii st[ ]n a
cheltui timp cu acea persoan[. Cheltuie timp ca s[ afli care este
voia Lui, ca apoi, nu doar ceea ce-I spui, dar =i modul cum ]\i
tr[ie=ti via\a s[ fie o jertf[ de mul\umire de care El s[ se bucure.
O astfel de tr[ire ]mpreun[ cu Cel ]nviat din mor\i =i pentru El
]nseamn[ succes.
A avea succes ]nseamn[ a cunoa=te voia Lui =i a asculta de ea.
Succes ]nseamn[ c[ Domnul Isus este ]n deplin control al vie\ii
tale. Dac[ El este la c`rm[, la sf`r=it de drum vei auzi urm[toarea
urare: <Bine, rob bun =i credincios!> Dup[ cum atunci c`nd
atingi un trandafir plin de rou[ aceasta alunec[ =i se prelinge cu
u=urin\[, c[z`nd la p[m`nt, tot a=a se cuvine ca inima noastr[,
atins[ de g`ndul c[ Dumnezeu ne-a f[cut mult bine, s[ fie gata s[
]nal\e cu mult[ u=urin\[ cuvinte de mul\umire =i g`nduri de
prosl[vire c[tre El pentru Darul Lui nespus de mare. Acest Dar
const[ ]n faptul c[ Fiul S[u Preaiubit S-a dat pe Sine s[ fie adus
ca jertf[, ]ns[ a ]nviat =i este viu ]n vecii vecilor. Hristos a ]nviat!
Amin
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SE CAUTÃ LUCRÃTORI!
<Atunci a zis ucenicilor S[i: «Mare este seceri=ul,
dar pu\ini sunt lucr[torii! Ruga\i dar pe Domnul
seceri=ului s[ scoat[ lucr[tori la seceri=ul Lui.»>
Matei 9:37, 38

N

ivelul de succes al unei companii este afectat de c`t de
c[utat este ceea ce produce =i de competen\a
angaja\ilor. De aceea o institu\ie care vrea s[ creasc[
este mereu în c[utare de angaja\i talenta\i =i dedica\i. Cuvintele
Domnului Isus ne spun c[ Dumnezeu caut[ lucr[tori pentru a
lucra în ogorul S[u =i chiar dac[ au trecut dou[ mii de ani de când
primii angaja\i, atra=i de beneficii generoase =i unice au fost
recruta\i, lista de angajare înc[ mai este deschis[ în cadrul
Bisericii Sale. <Pentru ca domniile =i st[pânirile din locurile
cere=ti s[ cunoasc[ azi, prin Biseric[, în\elepciunea nespus de
felurit[ a lui Dumnezeu, dup[ planul ve=nic, pe care l-a f[cut în
Hristos Isus, Domnul nostru> (Efeseni 3:10-11). Cuvântul biseric[ a fost men\ionat de Domnul Isus de dou[ ori în Scripturã =i
este institu\ia duhovniceasc[ ap[rut[ pe p[mânt ca rezultat al
misiunii Domnului Isus de a deveni o jertf[ des[vâr=it[,
înlocuitoare pentru p[c[to=i.
Biserica lui Dumnezeu a fost ]nfiin\at[ în ziua Cincizecimii, în
cadrul c[reia mul\imea celor ce au crezut =i cred cu o inim[ =i un
suflet, atra=i de Domnul dup[ planul S[u, au devenit, intrând pe
u=a poc[in\ei, suflete m`ntuite, adic[ socotite neprih[nite prin
meritul jertfei Lui. Cuvântul biseric[ deriv[ de la latinul <basilica> care era un edificiu public din timpul romanilor. Din punct de
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vedere spiritual biserica este un organism spiritual viu, numit =i
trupul lui Hristos, format din suflete ce au devenit f[pturi noi care
aplic[ în via\a lor legile Împ[r[\iei lui Dumnezeu. De la cuvântul
grecesc <ekklesia>, care înseamn[ strângere la un loc, avem
cuvântul <adunare>. }n adunarea la un loc a credincio=ilor, adic[
a Bisericii, adunare ce are loc în casele de rug[ciune, se
desf[=oar[ lucrarea de propov[duire, adic[ de vestire a
Evangheliei }mp[r[\iei lui Dumnezeu celor nemântui\i.
De asemenea se are ]n vedere preg[tirea sufletelor credincio=ilor pentru a intra în mo=tenirea vie\ii ve=nice. <Ca unii care
lucr[m împreun[ cu Dumnezeu, v[ sf[tuim s[ face\i a=a ca s[ nu
fi primit ]n zadar harul lui Dumnezeu> (2 Corinteni 6:1). Parte din
acest har primit este faptul c[ Dumnezeu a ales ca omul, dup[
puterea dat[ lui, s[ fie cel care face aceste lucr[ri de vestire a
Evangheliei împreun[ cu El spre gloria Sa. <Cine este Pavel? +i
cine este Apolo? Ni=te slujitori ai lui Dumnezeu, prin care a\i
crezut; =i fiecare dup[ puterea dat[ lui de Domnul. Eu am s[dit,
Apolo a udat, dar Dumnezeu a f[cut s[ creasc[: a=a c[ nici cel ce
s[de=te, nici cel ce ud[ nu sunt nimic; ci Dumnezeu care face s[
creasc[> (1 Corinteni 3:5-6). Noi suntem împreun[ lucr[tori cu
Dumnezeu =i fiecare lucr[tor î=i va primi plata dup[ cum lucreaz[
ogorul Domnului, care este cl[direa Sa f[cut[ din pietre vii.
Noi avem un mandat, ]ns[ cel care are toat[ autoritatea =i ne-a
angajat este Dumnezeu, St[pânul tuturor sufletelor. El caut[
lucr[tori =i ast[zi. Pentru c[ nu este un Dumnezeu al neorânduielii, a l[sat în Cuvântul S[u anumite rânduieli spre a avea o
disciplin[ =i astfel credincio=ii s[ =tie cum s[ se poarte în casa Lui
(vezi 1 Timotei 3:15). Statisticile spun c[ 80% din lucru în Biseric[ este f[cut de 20% dintre membri, pentru c[ mul\i vor s[ li se
slujeasc[, când de fapt sunt chema\i s[ lucreze ogorul Domnului
în adunare =i în afara ei. Tot mai des cei chema\i la a cârmui trebuie s[ îmbrace c[ma=a de arbitru, pentru c[ dac[ credincio=ii nu
se ocup[ de ceea ce este important, ajung s[-=i piard[ timpul scurt
pe care ]l au pe p[mânt umblând dup[ lucruri de nimic.
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Uneori lucr[torilor li se potrive=te analogia unui joc de fotbal
în care o mân[ de oameni alearg[ din r[sputeri, sim\ind la un
moment dat o mare lips[ de repaus, fiind ]ns[ privi\i de mii de
oameni ce nu depun efort, pentru c[ ei doar privesc. Misiunea
lucr[torului de ast[zi este la fel ca aceea a primilor lucr[tori =i
anume de a face planul de m`ntuire al lui Dumnezeu cunoscut
lumii. <Ca s[ le deschizi ochii, s[ se întoarc[ de la ]ntuneric la
lumin[, =i de sub puterea Satanei la Dumnezeu; =i s[ primeasc[,
prin credin\a în Mine, iertare de p[cate =i mo=tenirea împreun[ cu
cei sfin\i\i> (Fapte 26:18). Dumnezeu a rânduit ca lucr[torii Lui
s[ primeasc[ diferite slujbe, astfel ]nc`t trupul, care nu tr[ie=te
numai duminica, s[ fie s[n[tos =i s[ nu duc[ lips[ de nici un bine
=i nici un m[dular s[ nu lucreze pân[ la epuizare pe când altul s[
se atrofieze din lips[ de activitate (vezi Efeseni 4:16).
Dac[ ascul\i fanfara po\i s[ apreciezi contribu\ia trombonului,
]ns[ dac[ to\i ar cânta la trombon, chiar dac[ ar cânta bine, ar fi o
muzic[ ce las[ de dorit. Tot a=a, pentru nevoile diferite ale
Bisericii, Dumnezeu alege, prin acela=i Duh Sfânt, s[ dea daruri
duhovnice=ti diversificate. <Sunt felurite daruri, dar este acela=i
Duh; sunt felurite slujbe, dar este acela=i Domn; sunt felurite
lucr[ri, dar este acela=i Dumnezeu, care lucreaz[ totul în to\i. +i
fiec[ruia i se d[ ar[tarea Duhului spre folosul altora> (1 Corinteni
12:4-7). Fiecare credincios n[scut din nou prime=te din darurile
duhovnice=ti, =i prin aceasta în\elegem c[ Duhul Sf`nt ]l
înzestreaz[ cu o capacitate de a sluji, cu o virtute pe care nu a
avut-o înainte de a deveni un copil al Domnului, ca astfel El s[
aib[ un mod prin care s[ se exprime prin fiecare m[dular s[n[tos.
}nainte ca Scriptura s[ ajung[ în mâinile oamenilor de rând se
spunea c[ masa de oameni are doar dreptul s[ se lase condus[ de
cei ce interpretau Cuvântul numai în folosul lor. Deoarece din
ziua Cincizecimii nu s-a schimbat nimic în felul în care Duhul
Sfânt preg[te=te Biserica pentru ziua marilor r[spl[tiri, a tuturor
celor ce au lucrat bine =i au arat drept în ogorul lui Dumnezeu,
manifestarea darurilor Duhului Sfânt este =i ast[zi o realitate în
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mul\i din cei ce cred în promisiunile Lui =i în care roada Duhului
este v[zut[. Cu timpul roadele vor dovedi =i ]i vor deosebi pe cei
care cu adev[rat au primit din aceste daruri minunate ce sunt date,
dup[ cum Dumnezeu alege, spre folosul Bisericii.
Cineva spunea c[ un cre=tin nu e dovedit bun pân[ nu ajunge
în ap[ fiart[, adic[ p`n[ nu trece prin necaz, ca apoi, dac[ este cu
adev[rat un urma= al lui Hristos, s[ r[spândeasc[ în jurul lui o
mireasm[ a umbl[rii în lumin[, ca un parfum de mir. Altcineva,
mult mai dur, mi-a spus c[ la început, cei ce spun c[ au aceste
daruri trebuie împun=i pu\in sub <pielea de oaie> ca s[ vezi dac[
scot sunet de oaie sau r[cnet de lup. Cei care accept[ mandatul de
lucr[tori trebuie s[ ia seama la cine sunt cei cu care se asociaz[,
pentru c[ un mod u=or de a ajunge în timp s[ ie=i din voia
Domnului este s[ stai cu cei ce au ie=it deja din voia Sa. Persoanele care intr[ în lucrarea Domnului se numesc pe sine robi ai
lui Isus Hristos, slujitori care fac cunoscut[ voia Marelui St[pân,
aceea c[ El dore=te ca cel p[c[tos s[ se întoarc[ de la calea lui rea
spre a fi mântuit. <Spune-le: «Pe via\a Mea, zice Domnul
Dumnezeu, c[ nu doresc moartea p[c[tosului, ci s[ se întoarc[ de
la calea lui =i s[ tr[iasc[…»> (Ezechiel 33:11).
Domnul Isus a fost acolo unde a trebuit pl[tit pentru vina ta =i
acum este un loc unde po\i fi tu pentru a face voia Sa ca lucr[tor
al S[u, ducând mesajul Lui =i având sprijinul Domnului dac[ faci
aceast[ lucrare, nu de sil[, ci din toat[ inima. <C[ci Domnul Î=i
întinde privirile peste tot p[mântul, ca s[ sprijineasc[ pe aceia a
c[ror inim[ este întreag[ a Lui…> (2 Cronici 16:9). Oameni
obi=nui\i, cu o voin\[ neobi=nuit[ =i curaj, care de multe ori nu
înseamn[ lipsa fricii, ci a ac\iona în ciuda ei, au fost =i sunt
folosi\i de Dumnezeu spre a reu=i în lucruri neobi=nuite, ca acela
de a îndrepta oamenii spre Domnul, Singurul care le poate da
nevinov[\ia. Astfel de lucr[tori mâna\i de dragostea ce o simt
pentru Cel ce I-a salvat =i pentru sufletele nemântuite, dragoste
f[r[ de care sunt ca un chinval zâng[nitor, se pun sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu ca prin ei, El, care folose=te numai vase
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curate, s[-+i arate puterea. Domnul mai caut[ =i ast[zi lucr[tori =i
<marea trimitere> nu a fost doar pentru apostoli, ci pentru fiecare
dintre noi care, prin înfiere, am devenit copii ai lui Dumnezeu.
<Duce\i-v[ =i face\i ucenici din toate neamurile, botezându-i în
NumeleTat[lui =i al Fiului =i al Sfântului Duh. +i înv[\a\i-i s[
p[zeasc[ tot ce v-am poruncit. +i iat[ c[ Eu sunt cu voi în toate
zilele, pân[ la sfâr=itul veacului. Amin> (Matei 28:19, 20).
Suntem chema\i s[ ducem Vestea Bun[ ce trece peste circumstan\ele vie\ii, pentru c[ are de-a face cu ve=nicia sufletului.
Lucr[torul Lui duce un mesaj celui disperat, care a c[zut în la\ul
vân[torului de suflete, =i mesajul este c[ exist[ sc[pare în
Domnul Isus Hristos. Este sufletul t[u recunoscut în cer ca fiind
un lucr[tor al lui Dumnezeu ce face cunoscut celor înseta\i dup[
nevinov[\ie faptul c[ în Domnul Isus este ap[ vie? <C[ci, dac[ vei
t[cea acum, ajutorul =i izb[virea vor veni din alt[ parte pentru
Iudei, =i tu =i casa tat[lui t[u ve\i pieri. +i cine =tie dac[ nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împ[r[\ie?> (Estera 4:14).
Fiecare credincios este chemat s[ lucreze în via Domnului cu
pasiune =i entuziasm, nu cu pasivitate, ca apoi s[ primeasc[ plata
hot[rât[ de St[pân.
Am fost a=a de mult mi=cat când, stând pe o banc[ în centrul
ora=ului, o femeie mai în vârst[ s-a a=ezat =i mi-a spus despre
darul mântuirii prin credin\a în Domnul Isus. El le spune =i ast[zi
celor ce pierd vremea stând degeaba s[ mearg[ s[ lucreze în via
Sa. <S-a învoit cu lucr[torii cu câte un leu pe zi, =i i-a trimis la
vie> (Matei 20:2). Sondajele f[cute printre cei ce s-au întors la
Domnul arat[ c[ ace=tia au dorin\a ca =i cei pe care îi cunosc s[
fie mântui\i, ca apoi, cam dup[ trei ani, acelea=i persoane s[ se
acomodeze cu ideea c[ cei pe care ]i doreau salva\i nu se vor
întoarce la El =i vor merge în iad. Lucr[torii Domnului, l[sând s[
se vad[ în via\a lor caracterul Domnului Isus, insist[ fierbinte
înaintea Lui =i îndeamn[ aceste suflete la împ[care cu Dumnezeu.
<Noi dar, suntem trimi=i împuternici\i ai lui Hristos; =i, ca =i cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, v[ rug[m fierbinte, în Numele lui
210

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

Hristos: Împ[ca\i-v[ cu Dumnezeu!> (2 Corinteni 5:20). Poate
spui c[ ai încercat s[ lucrezi în via Sa, dar când vr[jma=ul a r[cnit
o dat[ cu persecu\ie sau batjocur[ te-ai speriat =i te-ai dat b[tut,
]ns[ nu uita c[ persecu\ia nu este ceva nou.
<+i dup[ ce i-au chemat, le-au poruncit s[ nu mai vorbeasc[ cu
nici un chip, nici s[ nu mai înve\e pe oameni în Numele lui Isus>
(Fapte 4:18). De cele mai multe ori succesul nu vine u=or atunci
când sunt împotrivitori, dar trebuie s[ nu te la=i. Henry Ford a fost
în total faliment financiar la v`rsta de 40 de ani, ]ns[ totu=i nu
s-a l[sat pân[ ce a reu=it s[ fac[ o mare fabric[ de ma=ini cu care
s[ u=ureze via\a oamenilor. Renumitul fizician Einstein, ca =i
copil a r[mas corigent la matematic[, dar nu s-a l[sat, ci a ajuns
un om care a avut o contribu\ie deosebit[ în lumea =tiin\ei.
Edison a f[cut mii de experimente nereu=ite pân[ ce a ajuns la un
filament care în vid s[ lumineze f[r[ a se descompune. Bell a trecut prin mii de experimente nereu=ite pân[ când o dat[ a auzit c[
prin fir s-a transmis cu ajutorul membranei de microfon sunete
deslu=ite ale cuvintelor rostite =i a inventat astfel telefonul. Astfel
de oameni au în\eles c[ atunci când e=ti în drum spre succes nu
trebuie s[ te împiedici de lucruri m[runte =i nici s[ te la=i
descurajat de ele.
Noi suntem chema\i la a fi lucr[tori împreun[ cu Dumnezeu la
lucr[ri mai mari dec`t cele ale acestor oameni aminti\i, pentru c[
rezultatul nu este doar o îmbun[t[\ire temporar[ a nivelului de
via\[, ci au urm[ri ve=nice. Cei ce viseaz[ la succes instantaneu
au de înv[\at chiar =i din via\a lui Iosif faptul c[ succesul nu ]l
ob\inem cum vrem noi sau când vrem, ci el vine la timpul hot[r`t
de Domnul, dupa planul S[u. P[strând o inim[ smerit[ vom avea
succes ca lucr[tori ai lui Dumnezeu. Ni=te copii au fost întreba\i
ce se joac[ =i ei au r[spuns c[ se joac[ de-a r[zboiul. Apoi persoana respectiv[ i-a întrebat cum de sunt a=a de lini=ti\i ]ntr-un
astfel de joc, =i unul dintre ei a r[spuns c[ to\i sunt generali. +tiind
c[ tot meritul este al lui Dumnezeu, care se îndur[ de cine vrea,
trebuie s[ fim parte din solu\ia ce lucreaz[ spre a salva un suflet
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de la a nu ajunge în chinurile iadului. Începutul este partea grea,
atunci când vrei s[ faci o schimbare spre bine, pentru c[ firea
g[se=te motive pentru a nu te sacrifica, ]ns[ prin credin\[, care
uneori este refuzul de a intra în panic[ ]n momentul ]n care
vr[jma=ul r[cne=te, privind la r[splat[, se merit[ s[ lucrezi din
toat[ inima pentru o r[spl[tire ce nu trece.
Când au intrat în |ara promis[, Levi\ii, care aveau slujba de a
se îngriji de binele spiritual al poporului, au primit 48 de cet[\i
dintre care 6 au fost numite cet[\i de sc[pare în care cel vinovat
s[ fug[ (vezi Iosua 20) Levi\ii din cet[\ile de refugiu puneau la
r[scruci de drum indicatoare: <Spre refugiu!> =i cur[\au drumul
de obstacole, pentru ca cel urm[rit s[ poat[ ajunge mai u=or în
cetatea de sc[pare. Lucr[torii angaja\i de Marele St[pân
îndeplinesc o slujb[ asem[n[toare, pentru ca celui urm[rit de vina
p[catului s[ i se arate drumul spre cetatea de sc[pare care este
Domnul Isus Hristos. Slujba de lucr[tor este o slujb[ de rob din
dragoste care execut[ poruncile St[pânului, =i a=a cum lui Saul,
mai târziu lui Pavel, atunci când a fost angajat în lucrarea
Domnului i s-a spus ce va avea de suferit, este de a=teptat ca =i noi
s[ fim urâ\i de lume, dup[ cum =i St[pânul nostru a fost urât
pentru c[ a atacat întunericul. <Aduce\i-v[ aminte de vorba, pe
care v-am spus-o: «Robul nu este mai mare dec`t st[pânul s[u.»
Dac[ M-au prigonit pe Mine, =i pe voi v[ vor prigoni; dac[ au
p[zit cuvântul Meu, =i pe al vostru îl vor p[zi> (Ioan 15:20).
Noe a predicat poc[in\a la ni=te batjocoritori timp de peste o
sut[ de ani =i nu s-a l[sat descurajat sau deviat de la a face ce i-a
spus Dumnezeu. E=ti tu un lucr[tor în ogorul lui Dumnezeu? Tot
a=a dup[ cum un om poate face mult r[u, un singur om, care
]mpreun[ cu Domnul formeaz[ majoritatea, poate face mult bine;
de aceea s[ nu descuraj[m când avem nereu=ite. Un tân[r
înv[\[tor, ce avea o congrega\ie care a crescut repede pân[ c`nd a
num[rat mii de persoane, a ajuns într-o zi s[ r[mân[ cu o mân[ de
oameni, ]ns[ nu s-a l[sat descurajat =i nici nu a compromis
adev[rul pentru ca ei s[ nu plece. Numele Lui este Isus Hristos
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care a spus c[ }=i va zidi Biserica =i por\ile locuin\ei mor\ilor nu
o vor birui. Uneori, când spunem c[ noi nu facem cutare lucru
pentru c[ Scriptura îl condamn[ sau este vorba de vreun viciu ce
d[uneaz[ templului Duhului Sfânt, oamenii, cu un gest de
nemul\umire, ne eticheteaz[ ca fiind netoleran\i =i fanatici.
Se întâmpl[ c[ unii, chiar pretin=i lucr[tori ai lui Dumnezeu,
cu titluri care cer respect, iubitori de cale larg[, citesc clar în
Scriptur[ c[ ceva este p[cat, ca apoi s[ spun[ c[ depinde cum
interpretezi acel cuvânt, pentru c[ sunt =i alte vederi asupra acelui
punct. A=a s-a ajuns c[ omul înva\[ s[-=i omoare copiii în pântecele mamei lor =i s[ iubeasc[ plantele =i animalele s[lbatice în loc
s[-L caute pe Dumnezeu conform Scripturii. <+i El va r[spunde:
«V[ spun c[ nu =tiu de unde sunte\i; dep[rta\i-v[ de la Mine, voi
to\i lucr[torii f[r[delegii»> (Luca 13:27).
A=a cum scrie pe ultima pagin[ a Scripturii, este foarte periculos s[ sco\i sau s[ adaugi ceva la porunca St[pânului. De aceea,
ca Eliazar care a stat de vorb[ cu Avraam înainte de a pleca la
drum, trebuie s[ st[m =i noi de vorb[ cu St[pânul în fiecare zi.
Majoritatea =oferilor conduc cu mai mare aten\ie atunci când sunt
urma\i de o ma=in[ de poli\ie ce merge în aceea=i direc\ie, pentru
c[ recunosc autoritatea. Oare noi recunoa=tem autoritatea
Scripturii =i puterea Celui ce ne-a chemat la a lucra pentru El?
Într-o revist[ =tiin\ific[ scria c[ dac[ ai înc[lzi vârful unui ac de
g[m[lie la temperatura soarelui =i l-ai aduce pe p[mânt, acel vârf
de ac ar omorî tot ce este viu pe o raz[ de peste 1.500 Km. Noi
avem de-a face cu Cel care a pus lumina în soare. <+i dac[ chema\i ca Tat[ pe Cel ce judec[ f[r[ p[rtinire pe fiecare dup[ faptele
lui, purta\i-v[ cu fric[ în timpul pribegiei voastre> (1 Petru 1:17).
Orice companie serioas[ face un instructaj cu noii angaja\i =i
uneori chiar le d[ o documenta\ie ca s[ cunoasc[ care sunt
principiile dup[ care se conduce acea institu\ie =i metodele de
operare, pentru c[ lucr[tori trebuie s[ lucreze, dar nu oricum, ci
trebuie bine. Manualul lucr[torului lui Dumnezeu este Sfânta
Scriptur[, =i înainte de toate trebuie s[ fie gata s[ m[rturiseasc[ =i
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chiar s[ explice de ce crede ceea ce crede, pentru c[ de ea depinde
mântuirea, sfin\irea, promisiunile pentru acum =i cele de la
sfâr=itul zilei de lucru în ogor. Tot în ea g[sim care trebuie s[ fie
conduita =i modul de lucrare a lucr[torului. Cuvintele acestei
C[r\i trebuie strânse în visteria bun[ a inimii, iar aceast[ visterie
este ceva ce con\ine lucruri pre\ioase.
Un principiu educativ foarte important este <repeti\ia>. Prin
repeti\ie cuvântul Scripturii r[mâne în noi =i devine parte din
hrana de sus\inere a vie\ii sufletului nostru. Chiar =i la =coal[
unele lucruri se înva\[ teoretic, dar anumite cuno=tin\e le
st[pâne=ti numai dup[ ce ai experien\[ practic[. Un om bogat,
care avea multe mine de aur, =i-a trimis fiul la o =coal[ renumit[,
iar când acesta s-a reîntors cu o diplom[ de prestigiu a cerut
tat[lui s[u s[-i dea cea mai mare min[ ca s[ o conduc[. Tat[l i-a
spus c[ ar fi bine s[ mearg[ mai întâi s[ înve\e prin a observa felul
în care se exploateaz[ acest minereu de valoare, dar el nu a vrut
s[ aud[ ce-i spunea tata, spunând c[ are diplom[ =i este mult mai
înv[\at ca oamenii angaja\i de la min[. Tat[l a cedat =i b[iatul s-a
mutat acolo unde era mina. Nu dup[ mult timp i-a scris tat[lui s[u
c[ apa unui mare lac din apropiere prezint[ un pericol real de
inundare a minei. Tat[l tân[rului nu a r[spuns, ]ns[ când
scrisoarea b[iatului a avut un ton disperat, i-a r[spuns prin câteva
rânduri în care i-a spus s[-=i pun[ diploma acolo pe unde vede c[
se scurge apa în min[.
Un exemplu cam dur, dar care arat[ importan\a experien\ei. De
aceea lucr[torii buni, cu experien\[ din Biseric[, trebuiesc pre\ui\i
=i consulta\i. Dac[ iei tot nota 10 în clasa a treia nu e mare lucru,
iar ca lucr[tori trebuie s[ lu[m note bune =i la cursurile superioare. Succesul ca lucr[tor este succesul Lui =i acest fapt face din
mul\i o \int[ mai des aleas[ de vr[jma=, dar, ca Iosif, fiecare trebuie s[ înve\e s[ refuze nu numai o dat[, ci de fiecare dat[ oferta
celui r[u. Când trebuie s[ a=tep\i dup[ El înseamn[ c[ trebuie s[
înve\i s[ te încrezi în El =i nu s[ o iei de unul singur înainte, cu
rezolv[ri fire=ti, când de fapt se solicit[ rezolv[ri duhovnice=ti.
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Pentru a fi un lucr[tor destoinic se cere o dezbr[care de omul
vechi. F[r[ aceast[ dezbr[care nici nu vom fi angaja\i, pentru c[
am face doar pagub[. <Cu privire la felul vostru de via\[ din trecut, s[ v[ dezbr[ca\i de omul cel vechi care se stric[ dup[ poftele
în=el[toare; =i s[ v[ înnoi\i în duhul min\ii voastre, =i s[ v[
îmbr[ca\i în omul cel nou, f[cut dup[ chipul lui Dumnezeu, de o
neprih[nire =i sfin\enie pe care o d[ adev[rul> (Efeseni 4:22-24).
În lumea de ast[zi se spune uneori c[ trebuie <s[ te îmbraci
pentru a avea succes> =i este la fel =i cu cei ce vor s[ devin[
lucr[tori în ogorul lui Dumnezeu. <Ci îmbr[ca\i-v[ în Domnul
Isus Hristos, =i nu purta\i grij[ de firea p[mânteasc[, pentru ca
s[-i trezi\i poftele> (Romani 13:14). Lucr[torii din ogorul
Domnului trebuie s[ înve\e s[ lucreze împreun[, =tiind c[ fiecare
dintre noi nu suntem decât ispravnici. De aceea în lucrurile
esen\iale se cere unitate, iar în cele neesen\iale, care nu duc la
p[c[t =i nu pun în balan\[ mântuirea sufletelor, suntem chema\i la
slobozenie. Unitatea în dragoste este legea împlinirii
Cuvântului ca astfel s[ fim împlinitori ai voii St[pânului. <Fi\i
împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult[tori, în=elându-v[
singuri> (Iacov 1:22).
George Withfield =i John Wesley au fost doi uria=i ai credin\ei
care au fost prieteni, cu toate c[ primul era cu totul înclinat spre
Calvinism, iar al doilea spre Armenianism. Când Withfield a
murit, John Wesley a fost întrebat dac[ crede c[-l va vedea în cer,
iar acesta a spus c[ nu, din cauz[ c[ Withfield va fi mult mai
aproape de tronul lui Dumnezeu, pe când el va fi doar unul ]n
mul\imea celor mântui\i. Respectul reciproc =i umilin\a sunt
calit[\i cu care-i st[ bine =i ast[zi lucr[torului lui Dumnezeu. Se
poate c[ noi, care ne numim lucr[tori, uneori s[ nu fim de acord
în toate p[rerile pe care le avem, dar dac[ apar\inem aceluia=i Tat[
ne vom iubi, pentru c[ suntem o familie. Sunt mul\i care înc[ nu
au auzit numele <Isus> =i cuvintele <te iube=te> în aceea=i
propozi\ie. Nu ai vrea s[ fii =i tu unul dintre lucr[torii Lui care s[
spun[ oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu?
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La o +coal[ duminical[ pentru pre=colari s-a pus întrebarea
dac[ =tie cineva ce înseamn[ cuvântul jug, iar un copil a spus c[
este ceva ce se pune dup[ gâtul animalelor ca s[ trag[. Apoi au
fost întreba\i dac[ =tie cineva ce înseamn[ jugul lui Hristos, iar un
copil a r[spuns c[ înseamn[ c[ Domnul Isus I=i pune mâna dup[
gâtul t[u ca s[ trag[ cu tine. A=a de simplu =i a=a de adev[rat!
Numele Lui este Emanuel, <Dumnezeu este cu noi> =i ne-a
promis c[ va fi cu noi în toate zilele, pentru ca la sfâr=it de drum
s[ ne a=tepte cu o cunun[ =i s[ ne spun[: <…Bine, rob bun =i credincios; ai fost credincios în pu\ine lucruri, te voi pune peste
multe lucruri; intr[ în bucuria st[pânului t[u!> (Matei 25:23). Se
caut[ lucr[tori! Po\i s[ alegi s[-\i îngropi talantul tr[ind pentru
acum, tr[ind pentru tine sau spre bucuria St[pânului, care abia
a=teapt[ s[ aib[ pentru ce s[ te r[spl[teasc[. +tiind c[ cel ce
seam[n[ mult, mult va secera, po\i s[ alegi s[ tr[ie=ti o via\[ de
d[ruire pentru ca =i al\ii s[ devin[ grâu în hambarul lui
Dumnezeu. <Cât este ziu[, trebuie s[ lucrez lucr[rile Celui ce
M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate s[ lucreze>
(Ioan 9:4).
Amin
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20
VITEJII
<R[zboinic viteaz, ]ncinge-\i sabia, – podoaba =i
slava! da, slava ta! – Fii biruitor, suie-te ]n carul t[u
de lupt[, ap[r[ adev[rul, bl`nde\ea =i neprih[nirea,
=i dreapta ta s[ str[luceasc[ prin ispr[vi minunate!>
Psalmul 45:3-4

M

ajoritatea dintre noi, la v`rsta copil[riei am crescut
citind pove=ti =i basme fie ]n cadrul =colii primare,
fie pe cont propriu, atunci c`nd am descoperit
puterea ce st[ ]n abilitatea de a =ti citi. Ca =i copii am admirat vitejia celor care au luptat ]mpotriva a ceea ce este r[u =i undeva, ]n
ascuns, unii dintre noi, poate ]n fantezia noastr[ de prunci, ne-am
dorit s[ fim ca acei viteji. Mai t`rziu am ]nv[\at c[ istoria a fost
pres[rat[ cu adev[ra\i eroi, care de multe ori pentru curajul =i
dedicarea lor au fost decora\i sau cel pu\in sunt aminti\i ]n analele
istoriei. C`nd am ajuns la cuno=tin\a Cuv`ntului lui Dumnezeu
am aflat c[ aceast[ Carte, numit[ Sf`nta Scriptur[, are un Erou
care S-a luptat pentru binele ve=nic al sufletului nostru, =i a=a cum
Moise }l prezint[ ]n c`ntarea de laud[, numele Lui este Domnul.
<Domnul este un r[zboinic viteaz: Numele Lui este Domnul>
(Exodul 15:3). Privind la asprimea =i nesiguran\a vie\ii, Iov
aseam[n[ soarta omului pe p[m`nt cu aceea a unui osta= ce nu are
control asupra destinului s[u, ci depinde de o putere mai mare ca
a lui. <Soarta omului pe p[m`nt este ca a unui osta=…> (Iov 7:1).
Cei care prin poc[in\[ =i na=tere din nou au intrat la ad[postul
jertfei Domnului Isus primesc un destin nou =i au o destina\ie
ve=nic[ nou[, ]ns[ pentru perioada care a r[mas s[ o mai petreac[
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pe p[m`nt, Scripura ]i aseam[n[ cu ni=te osta=i ai lui Hristos.
<Sufer[ ]mpreun[ cu mine, ca un bun osta= al lui Hristos. Nici un
osta= nu se ]ncurc[ cu treburile vie\ii, dac[ vrea s[ plac[ celui ce
l-a ]nscris la oaste> (2 Timotei 2:3-4). Un osta= nu merge la lupt[
pe cheltuiala lui, ci este instruit =i echipat cu tot ce este necesar ca
s[ poat[ lupta.
}n cazul credinciosului el are de luptat lupta cea bun[ a
credin\ei (vezi 1 Timotei 6:12). Este o lupt[ ]n care osta=ul
duhovnicesc lupt[ cu armele luminii, \ine credin\a dat[ o dat[
pentru totdeauna sfin\ilor =i dintr-un devotament pentru Cel care
l-a ]nscris la oaste, nu ia parte deloc la lucr[rile ]ntunericului, ci
mai degrab[ le os`nde=te. <Voi nu v-a\i ]mpotrivit ]nc[ p`n[ la
s`nge, ]n lupta ]mpotriva p[catului> (Evrei 12:4). Fiecare credincios, care prin credin\[ devine un osta= al lui Hristos, are oportunitatea de a urma pilda lui Dumnezeu ca un copil preaiubit, prin a
deveni =i el un <r[zboinic viteaz>, pentru ca la sf`r=itul luptei,
c`nd El <va spune c-am luptat deajuns>, pe l`ng[ darul m`ntuirii,
s[ intre ]n r[spl[tirile ve=nice =i nestric[cioase preg[tite de
}mp[rat pentru cei care lupt[ cu vitejie.
Dup[ cum fiecare \ar[ are o armat[ ]n care recruteaz[ =i instruie=te solda\i, =i |ara de Sus are o institu\ie ini\iat[ de Domnul
Isus, despre care s-a spus c[ este predestinat[ s[ fie biruitoare.
<...voi zidi Biserica Mea, =i por\ile Locuin\ei mor\ilor nu o vor
birui> (Matei 16:18). Cei care aleg s[ fac[ parte din acest organism viu, numit Biserica lui Dumnezeu de pe p[m`nt, institu\ie
fondat[ din fondul de merit creat la Golgota, sunt asigura\i de
biruin\[ ]n m[sura ]n care r[m`n fideli promisiunii f[cute
imediat dup[ perioada de instructaj, promisiune numit[
Leg[m`nt, =i li se promite o plat[ a=a cum nici un soldat de pe
p[m`nt nu a primit vreodat[.
Ucenicii Domnului au trecut prin acest instructaj timp de trei
ani, dup[ care a urmat o examinare: <…«Cine zic oamenii c[ sunt
Eu, Fiul omului?»… «Dar voi», le-a zis El, «cine zice\i c[ sunt?»>
(Matei 16:13, 15). Prin revela\ie divin[ apostolul Petru a dat un
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r[spuns corect la aceast[ examinare spun`nd c[ Domnul Isus este
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Dac[ cineva vrea s[ fie un
osta= al Domnului Isus trebuie s[ treac[ aceea=i examinare.
Aceast[ examinare const[ ]n faptul c[ nu doar mintea, intelectul,
voin\a sau emo\iile fac aceast[ afirmare despre Domnul Isus, ci la
nivelul duhului, care a fost trezit la via\[ de Duhul Sf`nt, cel
ce crede ]n Fiul lui Dumnezeu, f[r[ s[ se ru=ineze de El,
]ncheie leg[m`nt ]n apa botezului =i promite c[ }i va fi credincios
toat[ via\a.
Un osta= al Domnului Isus, care are poten\ialul de a fi un
r[zboinic viteaz, nu este un om care devenind cre=tin a devenit
doar un om mai bun, ci este o persoan[ ]n[untrul c[reia a avut
loc o minune atunci c`nd s-a f[cut p[rta= firii Dumnezeie=ti.
Aceast[ minune l-a transformat dintr-un om firesc ]ntr-unul
duhovnicesc, =i deoarece aceast[ f[ptur[ nou[ are o fire
supranatural[ poate face lucr[ri supranaturale, cum este aceea de
a iubi pe vr[jma=i sau de a-l ierta pe cel care nu merit[ s[ fie
iertat. Aceste ac\iuni ale omului nou, care a devenit un osta= al
Domnului Isus, se numesc lupte, pentru c[ duhul are dorin\e ce se
r[zboiesc cu dorin\ele firii vechi.
Pe l`ng[ lupta l[untric[, acesta mai are de luptat ]mpotriva
planurilor potrivnicului nostru =i al lui Dumnezeu. Nu este o lupt[
fizic[, ci o lupt[ duhovniceasc[, care este mult diferit[ de cea
fireasc[, pentru c[ biruie=te r[ul prin bine, vorbe=te despre pace,
binecuv`ntare =i ]n acest fel schimb[ atmosfera ]n care tr[ie=te
asemenea unei lumini care c`t de mic[ este biruie=te ]ntunericul.
Cel care are ]n el Duhul Domnului }l are pe Cel ce este mai tare
dec`t cel ce este ]n lume, =i Duhul Sf`nt, care nu ne las[ s[ fim
lene=i =i nici neroditori, aprinde ]n noi o pasiune sf`nt[ pentru
Eroul nostru, Isus Hristos, =i pentru lucrarea Sa. R[zboinicii
viteji sunt cei care ferindu-se de compromisul p[catului iau
decizii av`nd ]ncredere ]n promisiunile lui Dumnezeu cu privire
la locul unde s[ lupte =i cum s[ fac[ aceasta, av`nd ca rezultat
faptul c[ asemenea unui ambasador, }l reprezint[ bine pe
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Domnul Isus =i reu=esc s[ aduc[ din prin=ii de r[zboi, c[zu\i ]n
la\ul celui viclean, la Cel care le poate da nevinov[\ia, adic[ la
Domnul Isus.
R[zboinicii care ajung s[ fac[ ispr[vi minunate cu Domnul =i
pentru }mp[r[\ia Sa sunt cei care cu toate c[ sunt ]ntr-o lupt[, au
]n[untrul lor o pace =i o lini=te deplin[, primit[ de la Domnul.
Pentru c[ aceast[ pace nu vine de pe p[m`nt, lumea nu le-o poate
lua. Ei sunt cei care au ]n\eles c[ biruin\a total[ ]nseamn[ predare
total[. Ace=tia sunt cei care au priceput c[ ei =i tot ce au apar\ine
lui Dumnezeu. +tiind c[ nu au cum sau ce pierde f[r[ ca aceasta
s[ fie ]ng[duit de Domnul, care este ]ntotdeauna ]n deplin control,
ei au pace. E=ti tu un osta= al lui Isus Hristos? E=ti tu un r[zboinic
viteaz care biruie=te prima dat[ pe genunchi? Unul dintre
atributele unui astfel de viteaz este faptul c[ oric`t de mare ar fi
provocarea vr[jma=ului, ]=i men\ine calmul =i ]ncrederea ]n
bun[tatea Lui, pentru c[ Domnul, Cel viteaz ]n lupt[, este Cel
care-i chez[=uie=te pacea.
Osta=ii de r`nd fug uneori, a=a cum spune apostolul Pavel
despre Dima, dar cei viteji merg ]nainte, lupt[, ap[r[ adev[rul,
bl`nde\ea =i neprih[nirea, =i fac ca dreptatea s[ str[luceasc[ prin
ispr[vi minunate. Timp de mul\i ani s-a spus c[ nu se poate introduce Sf`nta Scriptur[ ]n anumite \[ri ateiste, dar chiar dac[
potrivnicul a numit acest lucru ca fiind un act ilegal, r[zboinicii
viteji au f[cut astfel de ispr[vi minunate =i au r[sp`ndit
Evanghelia prin dedicare =i uneori prin sacrificiu. Chiar dac[
uneori suntem ca ni=te miei ]n mijlocul lupilor, putem avea biruin\[ atunci c`nd Leul din semin\ia lui Iuda este prietenul nostru.
Poate c[ lupul h[ule=te, dar r[cnetul Leului ]l acoper[ =i ]n
prezen\a Sa lupul trebuie s[-=i recunoasc[ neputin\a.
Trebuie s[ mergem la lupt[, dar numai prin c`rmuirea
Domnului, atunci c`nd avem deplin[ ]ncredere c[ El este cu noi,
urm`nd nu planul nostru, ci planul S[u. <...pentru ca domniile =i
st[p`nirile din locurile cere=ti s[ cunoasc[ azi, prin Biseric[,
]n\elepciunea nespus de felurit[ a lui Dumnezeu, dup[ planul
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ve=nic, pe care l-a f[cut ]n Hristos Isus, Domnul nostru. }n El
avem, prin credin\a ]n El, slobozenia =i apropierea de Dumnezeu
cu ]ncredere> (Efeseni 3:10-12). Fiind pe deplin siguri c[ strategia dup[ cum =i armele de lovire =i de ap[rare pe care le avem
sunt toate de la El, indiferent de c`t de mare ar fi biruin\a,
r[m`nem smeri\i, =tiind c[ toat[ slava este a lui Dumnezeu,
pentru c[ biruin\a este a Domnului. <Prin cuv`ntul adev[rului,
prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire =i de ap[rare, pe
care le d[ neprih[nirea> (2 Corinteni 6:7). Aceast[ smerenie nu
]nseamn[ timiditate, ci o ]ncredere ]n puterea Celui care a spus c[
este cu noi ]n toate zilele, a Celui care ne-a promis o r[splat[.
<S[ nu v[ p[r[si\i dar ]ncrederea voastr[, pe care o a=teapt[ o
mare r[spl[tire! C[ci ave\i nevoie de r[bdare, ca, dup[ ce a\i
]mplinit voia lui Dumnezeu, s[ pute\i c[p[ta ce va fost f[g[duit>
(Evrei 10:35-36). R[zboinicii viteji, care fac ispr[vi minunate,
sunt cei care sunt ]n clocot pentru Dumnezeu. Cuceririle lor ]i
inspir[ =i pe al\ii s[ le urmeze exemplul. Dac[ te-ai afla ]n lupt[
ai vrea s[ fii cu 100 de osta=i care nu pot birui un inamic sau \i-ai
dori s[ fii cu unul care poate birui 100 de inamici? Nu este greu
s[ vedem c[ este de folos s[ fim ]nconjura\i de viteji, dar este =i
mai bine dac[ noi alegem s[ tr[im ]n a=a fel ]nc`t s[ fim num[ra\i
printre ei. David a avut mul\i osta=i, dar numai 37 dintre ei au
ajuns s[ fie numi\i <vitejii lui David>, pentru c[ au luptat cu un
curaj deosebit (vezi 2 Samuel 23:8-39).
Dup[ cum un om r[u poate face mult r[u =i un om neprih[nit
poate face mult bine; lupt`nd lupta cea bun[ el biruie r[ul prin
bine. Eroii credin\ei, aminti\i la Evrei capitolul 11, au fost suflete
care prin credin\[ au f[cut ispr[vi minunate, care au adus un bine
]n viitorul lor ve=nic, dar a adus mult bine =i ]n vie\ile celor care
erau ]ntre ei. C`nd slujitorul lui Elisei cuprins de fric[ s-a v[zut
]nconjurat de armata vr[jma=[, av`nd o vedere fireasc[, =i-ar fi
dorit o salvare imediat[ pentru acea zi, dar Elisei, care a avut o
vedere duhovniceasc[, a rezolvat acea situa\ie diferit, iar pentru
urm[torii 40 de ani \ara a avut parte de pace. <...prin credin\[ au
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cucerit ei ]mp[r[\ii, au f[cut dreptate, au c[p[tat f[g[duin\e, au
astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au sc[pat de
ascu\i=ul s[biei, s-au vindecat de boli, au fost viteji ]n r[zboaie, au
pus pe fug[ o=tirile vr[jma=e> (Evrei 11:33-34).
A=a cum armata are speciali=ti, r[zboinicii Domnului care
lupt[ luptele Sale sunt speciali=ti ]n a discerne vocea St[p`nului,
=i deoarece nu merg dup[ str[in, evit[ s[ intre ]n vreo capcan[
care le poate irosi timpul sau le poate compromite integritatea.
Astfel de r[zboinici =tiu s[ se roage apropiindu-se de tronul harului, intr`nd astfel ]n prezen\a C[peteniei des[v`r=irii noastre, dar
ei =tiu =i s[ stea ]n t[cere pentru a auzi vocea St[p`nului. <S[ ne
apropiem dar cu deplin[ ]ncredere de scaunul harului, ca s[
c[p[t[m ]ndurare =i s[ g[sim har, pentru ca s[ fim ajuta\i la vreme
de nevoie> (Evrei 4:16). La nivelul duhului primim confiden\a de
a fi ]n voia Lui, voie =i plan care ]ntotdeauna se potrive=te cu
Scriptura =i tot acest timp al rug[ciunii este momentul c`nd
primim claritate =i discern[m`nt cu privire la pasul urm[tor, ca ]n
dedicare =i disciplin[ duhovniceasc[ s[ ducem la ]ndeplinire
dorin\ele St[p`nului nostru. Dup[ cum osta=ii unei armate =tiu c[
au misiunea de a merge de la o b[t[lie la alta, =i r[zboinicii
Domnului =tiu c[ au de luptat trec`nd de la o criz[ a vie\ii la alta.
Apostolul Pavel, care a fost un r[zboinic viteaz al Domnului,
ne-a l[sat scris felul ]n care a dus aceste lupte ce au cuprins toate
aspectele vie\ii lui. <…}n osteneli =i mai mult; ]n temni\e, =i mai
mult; ]n lovituri, f[r[ num[r; de multe ori ]n primejdii de moarte!
De cinci ori am c[p[tat de la Iudei patruzeci de lovituri f[r[ una;
de trei ori am fost b[tut cu nuiele; o dat[ am fost ]mpro=cat cu
pietre; de trei ori s-a sf[r`mat corabia cu mine; o noapte =i o zi am
fost ]n ad`ncul m[rii> (2 Corinteni 11:23-25). Mul\i doresc s[ fie
cunoscu\i ca fiind viteji, dar nu mul\i sunt gata s[ pl[teasc[ pre\ul
pentru a avea o astfel de biruin\[. Cei care nu se dau ]napoi de la
aceast[ lupt[ sunt oamenii care au ]n\eles c[ fiecare criz[ atrage
prezen\a lui Dumnezeu ]ntr-un mod deosebit. Ei =tiu ceva despre
bucuria care este dincolo de lupta pe care o c`=tig[ prin r[bdare =i
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neprih[nire. <Prea iubi\ilor, nu v[ mira\i de ]ncercarea de foc din
mijlocul vostru, care a venit peste voi ca s[ v[ ]ncerce, ca de ceva
ciudat, care a dat peste voi: dimpotriv[, bucura\i-v[, ]ntruc`t ave\i
parte de patimele lui Hristos, ca s[ v[ bucura\i =i s[ v[ veseli\i la
ar[tarea slavei Lui> (1 Petru 4:12-13).
Via\a de osta= al Domnului Isus nu este o via\[ plictisitoare.
De=i este pres[rat[ uneori cu necazuri, ea nu este lipsit[ nici de
bucurii. Aceste bucurii, spre deosebire de bucuriile trec[toare ale
succesului p[m`ntesc, r[m`n atr[g`nd dup[ sine r[spl[tirile unui
Dumnezeu generos =i bun. Astfel de r[zboinici viteji, care =tiu s[
rabde =i s[ r[spund[ cu bine celui ce le face r[u, =tiu c[ ]n balan\[
este m`ntuirea oamenilor =i cinstea }mp[r[\iei pe care o
reprezint[. Ei =tiu c[ uneori vor deveni nepopulari, c[ poate vor fi
numi\i netoleran\i sau chiar extremi=ti atunci c`nd vor refuza
ofertele vr[jma=ului, dar un singur z`mbet al }mp[ratului este
]ndeajuns ca s[ le re]mprosp[teze puterile =i dedicarea. <Cine ne
va desp[r\i pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau
str`mtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de
]mbr[c[minte, sau primejdia sau sabia? Totu=i ]n toate aceste
lucruri noi suntem mai mult dec`t biruitori, prin Acela care ne-a
iubit> (Romani 8:35, 37).
Astfel de suflete, care sunt gata s[ fac[ orice le-ar cere
Domnul pentru cauza Evangheliei, nu au timp s[ fie ]nfrica\i de
r[cnetul vr[jma=ului, pentru c[ sunt cuceri\i de bun[tatea =i frumuse\ea Domnului care a luptat =i a biruit boldul mor\ii, pentru ca
noi s[ fim liberi de vina p[catului =i s[ mo=tenim cerul. <Fac totul
pentru Evanghelie, ca s[ am =i eu parte de ea> (1 Corinteni 9:23).
Un astfel de suflet dedicat m`ntuirii oamenilor face mai mult pentru omenire dec`t toat[ arta folosit[ de oameni de-a lungul anilor.
Arta, prin pictur[, muzic[, literatur[ sau alte c[i, descrie lumea,
dar un r[zboinic viteaz al Domnului nu doar recunoa=te starea
lumii c[zut[ ]n p[cat, ci intervine =i prin faptul c[ face planul
m`ntuirii cunoscut oamenilor are un impact nu de c`\iva ani, ci
unul ve=nic asupra acelora pentru care devine un indicator spre
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Domnul Isus Hristos =i m`ntuirea pe care El o ofer[ ]n dar. Astfel
de suflete au ]n\eles c[ ceea ce nu pot face cu bun[tatea omeneasc[ pot face cu bun[tatea duhovniceasc[, prin care Domnul
Isus vrea s[ fac[ bine celor din jur lor, chiar dac[ ei }l prigonesc.
Unul dintre pilo\ii veterani ai celui de-al doilea r[zboi a spus
c[ ]n mai multe ]mprejur[ri, dup[ ce au decolat din Anglia cu o
]nc[rc[tur[ de bombe, pe m[sur[ ce se apropiau de Germania
focul de arme cu care erau ataca\i se ]nte\ea, adic[ pe m[sur[ ce
se apropia de \inta unde trebuia s[ de-a drumul bombelor.
R[zboinicii Domnului =tiu c[ de multe ori atacul vr[jma= se
]nte\e=te ]ntr-un mod deosebit =i prin aceasta ei cunosc faptul c[
sunt foarte aproape de o mare biruin\[, prin care }mp[r[\ia
Luminii are c`=tig. Noi vedem cu claritate ]ntr-o singur[ direc\ie,
dar avem cu noi pe Cel care vede cu claritate nu numai trecutul,
ci =i viitorul. C[l[uzirea Lui ne vine de cele mai multe ori prin
c`rmuirea Duhului, despre care Domnul Isus a spus c[ va fi cu noi
=i ]n noi ca un r`u de ap[ vie.
<Cine crede ]n Mine, din inima lui vor curge r`uri de ap[ vie,
cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe
care aveau s[-L primeasc[ cei ce vor crede ]n El…> (Ioan 7:3839). Aceast[ ap[ despre care Domnul Isus a spus c[ va \`=ni ]n
via\[ ve=nic[ este ceea ce schimb[ un om firesc ]ntr-unul
duhovnicesc, care fiind supranatural poate face lucruri supranaturale, nemaifiind om de r`nd. Dintr-un r[zboinic viteaz =i de
nebiruit, Samson a devenit un om de r`nd atunci c`nd Duhul
Domnului s-a ]ndep[rtat de la el. Omul duhovnicesc =tie c[
vr[jma=ul va ]ncerca s[-l ]n=ele ca pe Samson =i s[-l fac[ din nou
un om de r`nd, care s[ nu prezinte nici un pericol pentru lumea
]ntunericului.
Pentru a r[m`ne ]n siguran\[, fiecare r[zboinic al Domnului
Isus se verific[ mereu ]n fa\a Cuv`ntului sub cercetarea Duhului
Sf`nt, ca nu cumva s[ se trezeasc[ c[ duce o lupt[ a intereselor lui
personale sau a altor oameni. <Pe voi ]n=iv[ ]ncerca\i-v[ dac[
sunte\i ]n credin\[…> (2 Corinteni 13:5). Prin rug[ciune omul
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men\ine o comunicare cu centrul de comand[ =i prime=te mereu
resurse noi prin puterea Duhului Sf`nt. Pentru c[ ]nrolarea =i
r[m`nerea ]n aceast[ oaste a sfin\ilor este benevol[ =i deoarece
Dumnezeu a l[sat omului voin\a liber[ de a alege, fiecare osta=
are datoria de a se verifica pe sine ]nsu=i. El face aceasta ]ntr-un
mod deosebit atunci c`nd st[ la masa Domnului =i se ]nfrupt[ cu
meritul Domnului Isus prin care prime=te via\[.
<Fiecare s[ se cerceteze dar pe sine ]nsu=i, =i a=a s[ m[n`nce
din p`inea aceasta =i s[ bea din paharul acesta> (1 Corinteni
11:28). Un asemenea r[zboinic nu stric[ Cuv`ntul, nu mut[
hotarul =i nu trece peste ce este scris, ca nu cumva s[ fie descalificat asemenea lui Samson =i printr-o prietenie cu lumea s[ devin[
din nou vr[jma= cu Dumnezeu. El =tie s[ discearn[ ]ntre sugestia
min\ii la nivelul sufletului =i c`rmuirea Duhului Sf`nt care are loc
la nivelul duhul s[u. Pentru c[ duhul lucreaz[ la un nivel
supranatural, el =tie c[ uneori ceea ce Dumnezeu va face ]n via\a
sa sunt lucr[ri ce nu au sens pentru omul firesc.
}n lumina Scripturii el continu[ s[ asculte, chiar dac[ nu
]n\elege tot ce se ]nt`mpl[, pentru c[ umbl[ prin credin\[ =i nu
prin vedere. Un astfel de r[zboinic care face cuceriri pentru
}mp[r[\ia lui Dumnezeu =tie c[ trebuie s[-=i \in[ voin\a la dispozi\ia Sa, ]n disciplina duhului prin a nu o l[sa s[ fie cucerit[ de
emo\iile prin care vr[jma=ul ]l va ataca ca s[-l descurajeze.
Aceast[ disciplin[ despre care apostolul Pavel ne spune c[ a
inclus o asprime fa\[ de trupul s[u ne ajut[ s[ facem chiar =i
g`ndurile roabe ascult[rii de Hristos, ca astfel ceea ce nu putem
face s[ nu ne opreasc[ ]n a face ceea ce putem. Cu toate c[ astfel
de r[zboinici duc o lupt[, ei sunt asem[na\i cu ni=te miei,
deoarece una dintre tr[s[turile de caracter ale unui astfel de viteaz
este bl`nde\ea.
}n cazul copilului lui Dumnezeu ea nu ]nseamn[ naivitate sau
timiditate, ci putere \inut[ sub control. Este o bl`nde\e care ]n
cump[tare =i smerenie ]=i admite sl[biciunile, dar ]n acela=i timp
nu las[ afar[ faptul c[ pentru a avea biruin\[ se reaz[m[ pe
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puterea Celui care poate totul. <Deci m[ voi l[uda mult mai
bucuros cu sl[biciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos s[
r[m`n[ ]n mine. De aceea simt pl[cere ]n sl[biciuni, ]n def[im[ri,
]n nevoi, ]n prigoniri, ]n str`mtor[ri, pentru Hristos; c[ci c`nd
sunt slab, atunci sunt tare> (2 Corinteni 12:9-10). R[zboinicii
Domnului care fac ispr[vi minunate sunt cei care nu v[d ]n
necazuri pedepse, ci o expresie a dragostei lui Dumnezeu, care
vrea s[-i fereasc[ de la\ul celui viclean, sau situa\ii prin care poate
s[ le creasc[ credin\a.
Un astfel de r[zboinic viteaz al Domnului c`nd g[se=te c[ este
deranjat de ac\iunea unei persoane nu trece la un contra atac
p[gubitor sugerat de fire, ci se ]ntreab[ ce vrea Dumnezeu s[-l
]nve\e din acea experien\[. Cercet`ndu-se, el hot[re=te care road[
a Duhului trebuie s[ o foloseasc[ ]n mod deosebit ]n acea ocazie.
Roada Duhului, bun[tatea, are nevoie de astfel de situa\ii ca s[ se
dezvolte, dar ]n astfel de lupte, ]ntre ce este firesc =i ce este
duhovnicesc, r[m`ne la alegerea noastr[ dac[ vrem s[ ascult[m,
dovedindu-ne viteji, sau vrem s[ fim asemenea unor osta=i la=i
sau chiar dezertori. Misiunea r[zboinicilor care formeaz[
Biserica lui Dumnezeu este de a duce Vestea cea bun[ ]n lume.
Acest mandat a r[mas valabil =i ast[zi. Ei v[d ]n fiecare criz[ nu
doar pericolul, ci =i oportunitatea de a c`=tiga teren, de a strica
uneltirile vr[jma=ului =i chiar de a-L ]nt`lni ]n cuptor pe Cel a
c[rui fa\[ a recunoscut-o Nebucadne\ar ca fiind fa\a unui Fiu de
Dumnezeu.
Ace=ti r[zboinici viteji nu au doar o m[rturisire a ceea ce a
f[cut Dumnezeu ]n trecut, ci ei spun ce face Domnul ast[zi pentru cel care vrea s[ se ]nroleze ]n aceast[ oaste sf`nt[. Cei care
devin viteji ]n lupt[ sunt cei care au ]n\eles c[ nu exist[ cale spre
biruin\a dec`t prin predare total[, iar aceasta ]nseamn[ moarte
fa\[ de lume. <Tot a=a =i voi ]n=iv[, socoti\i-v[ mor\i fa\[ de p[cat,
=i vii pentru Dumnezeu, ]n Isus Hristos, Domnul nostru> (Romani
6:11). E=ti tu un r[zboinic viteaz al Domnului Isus? <R[zboinic
viteaz, ]ncinge-\i sabia, podoaba =i slava, da, slava ta! – Fii
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biruitor, suie-te ]n carul t[u de lupt[, ap[r[ adev[rul, bl`nde\ea =i
neprih[nirea, =i dreptatea ta s[ str[luceasc[ prin ispr[vi minunate!> (Psalmul 45:3-4). Aceste ispr[vi minunate f[cute de
cei viteji se m[soar[ ]n cer =i pe p[m`nt printr-o via\[ sf`nt[, ]n
care este recunoscut Domnul Isus, =i prin sufletele c`=tigate
pentru Hristos.
C`nd Saul din Tars, care a devenit apostolul Pavel, a avut parte
de aceast[ ]nrolare ]n oastea Domnului a spus: <Cine e=ti?>, iar
apoi a ]ntrebat: <Ce vrei s[ fac?> El a primit c`rmuirea necesar[
cu privire la ce a trebuit s[ fac[ =i ascult`nd a devenit un r[zboinic
viteaz prin faptul c[ voia Domnului a devenit voia sa. La fel =i tu
te po\i ]nrola ]n oastea celor sfin\i =i po\i primi c`rmuirea Celui
care te va conduce cu ]n\elepciune ca s[-\i tr[ie=ti via\a cu folos
ve=nic. Dac[ cercet`ndu-te afli c[ nu e=ti un r[zboinic al
Domnului, nu trebuie s[ r[m`i prizonier trecutului, pentru c[ te
po\i ]nrola ast[zi ]n oastea Sa prin a-L numi pe Domnul Isus
M`ntuitorul t[u, deoarece El a pl[tit vina p[catului t[u. F[c`ndu-L Domn al vie\ii tale vei lupta lupta cea bun[ a credin\ei, iar
la sf`r=it vei primi cununa de biruitor care nu se va ve=teji.
Amin
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21
VRÃJMAºI PRIETENOºI
<Nu iubi\i lumea, nici lucrurile din lume. Dac[
iube=te cineva lumea, dragostea Tat[lui nu este ]n el.
C[ci tot ce este ]n lume: pofta ochilor =i l[ud[ro=enia
vie\ii, nu este de la Tat[l, ci din lume.>
1 Ioan 2:15, 16

L

umea este un vr[jma= al sufletului nostru care se
pretinde a ne fi prieten la ]nceput. O vorb[ veche spune:
<P[ze=te-m[ Doamne de prieteni, c[ de vr[jma=i m[
p[zesc eu.> Cu toate c[ noi, ca =i copii ai Domnului, nu suntem
de acord cu aceast[ vorb[, deoarece vrem s[ fim p[zi\i ]n
]ntregime, nu doar par\ial, de puterea lui Dumnezeu, ea ascunde
pu\in adev[r ]n sensul c[ avem tendin\a s[ ne \inem garda sus ]n
fa\a celor ce sunt du=m[no=i pe fa\[, dar suntem mai deschi=i =i
relaxa\i cu cei care se pretind a ne fi prieteni sau cel pu\in
ac\ioneaz[ ]ntr-un mod pe care noi ]l consider[m prietenos.
}n Irlanda, unde exist[ un conflict continuu ]ntre catolici =i
protestan\i, a avut loc o ]nt`mplare care de=i pare a fi ]ntr-un fel
hazlie, ne spune ceva despre ce ]nseamn[ s[ ai un vr[jma= prietenos. Un pastor anglican, pe c`nd conducea ma=ina pe un drum
]n afara ora=ului, a fost orbit pe moment de str[lucirea soarelui =i
ie=ind de pe banda lui s-a frecat de ma=ina ce venea din sens opus.
Din acea ma=ina s-a dat jos un preot catolic =i imediat pastorul
anglican =i-a recunoscut vina. Spre surpriza lui ]ns[, preotul a spus
c[ vina este a lui =i v[z`ndu-l c[ tremur[, fiind ]nc[ ]n stare de =oc,
catolicul l-a ]mbr[\i=at. Preotul catolic i-a spus c[ are un remediu
pentru =ocul pastorului =i a adus din ma=ina lui o sticlu\[ cu
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b[utur[, apoi i-a spus pastorului s[ bea c[-i va lini=ti nervii. Pastorul, dup[ ce s-a uitat ]n dreapta =i ]n st`nga, a luat sticla =i a tras
o du=c[ serioas[. Dup[ c`teva guri de t[rie i-a spus binef[c[torului
s[u c[ ar fi bine s[ ia =i el pu\in =i s[ bea, pentru c[ probabil c[ =i
el este zguduit de evenimentul nea=teptat. El a continuat s[ spun[
c[ este un eveniment deosebit faptul c[ doi reprezentan\i a dou[
grupe ce se ur[sc pot s[ se poarte civilizat =i chiar s[ se
]mbr[\i=eze, sim\ind unul cu altul, ]ns[ s[ nu uit[m c[ nu avem dea face cu un pastor penticostal sau baptist, ci anglican.
Preotul catolic a spus c[ el nu vrea s[ bea ]nc[, p`n[ ce nu se
va rezolva cauza accidentului ]n fa\a poli\iei. Atunci s-a v[zut
motivul a=a zisei binefaceri =i st[ri de ]n\elegere fa\[ de pastorul
anglican, a c[rui gur[ mirosea acum a alcool. Preotul catolic a
chemat poli\ia spre a face proces =i spre a-l sanc\iona pe pastorul
anglican, pentru c[ a condus sub influen\a alcoolului. }n mod
foarte asem[n[tor, lumea, cu ofertele ei poleite, ne ofer[ prietenia
sub pretextul c[ vrea s[ ne fac[ via\a mai u=oar[ =i ferici\i. Ea are
un prin\ al ei, numit de Domnul Isus <st[p`nitorul acestei lumi>,
care o conduce at`t prin cei ce ]i slujesc ]ntr-un mod deschis, c`t
=i prin cei pe care-i c`=tig[ de partea lui, ]n=el`ndu-i =i momindu-i, prinz`ndu-le astfel sufletul ]n la\. Pentru a face acest lucru el
nu r[cne=te ]ntotdeauna ca un leu.
Momeala const[ de obicei ]n produsele lumii pe care le ofer[
ca pe o marf[ de valoare, prin lucruri ce fac apel =i care plac
sim\urilor omului, dar care la urm[ se dovedesc a fi o ]n=el[ciune.
Lumea are o filozofie dup[ care-=i desf[=oar[ planul. Acesta are
o fa\[ prietenoas[, chiar atr[g[toare, dar ascunde un scop uciga=
asemenea semin\elor ]n la\ul p[s[rarului. Aceast[ fa\[ prietenoas[
a lumii fa\[ de om continu[ p`n[ ]n momentul ]n care omul ]i
refuz[ categoric oferta =i caut[ s[ fac[ de cunoscut aceste inten\ii
=i altor oameni, numind p[cat ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat.
<Pe voi lumea nu v[ poate ur]; pe Mine M[ ur[=te, pentru c[
m[rturisesc despre ea c[ lucr[rile ei sunt rele> (Ioan 7:7). Lumea,
despre care textul de la ]nceput ne spune s[ nu o iubim, se preface
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a fi prietenoas[, oferind hat`ruri. Ea le cere oamenilor s[ o
accepte ]n inima lor prin metodele =i felul ei, iar dac[ nu prime=te
acceptare, pretinde de la to\i cel pu\in toleran\[.
C`nd Domul Isus a spus c[ trebuie s[ d[m Cezarului ce este al
Cezarului =i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, a indicat cu
claritate separarea dintre stat =i Biseric[. Ast[zi trebuie s[ fim
gata s[ st[m ]n picioare pentru o separare ]ntre Biseric[ =i lume,
care cu z`mbet prietenos =i-a introdus, uneori ]n mod foarte subtil, slujitorii chiar =i ]n biserici. A fost grija unui om duhovnicesc,
precum apostolul Pavel, =i este grija conduc[torilor spirituali de
ast[zi ca Biserica s[ nu se conformeze chipului acestui veac care
este otr[vitor, toxic chiar =i duhului care prin na=terea de sus a
fost adus la via\[. <S[ nu v[ potrivi\i chipului veacului acestuia,
ci s[ v[ preface\i, prin ]nnoirea min\ii voastre, ca s[ pute\i deosebi
bine voia lui Dumnezeu: cea bun[, pl[cut[ =i des[v`r=it[>
(Romani 12:2).
Lumea are acces =i p[trunde chiar ]n r`ndul celor care se
numesc cre=tini prin moda provocatoare, printr-o vorbire necugetat[, prin muzica lumeasc[, prin obiceiuri rele, finan\e, sport sau
orice alt lucru care pune st[p`nire =i apoi ]l obsedeaz[ pe om,
=trangul`ndu-i via\a duhovniceasc[. Acestea sunt doar c`teva
metode practice prin care unii, f[r[ cuvinte, spun c[ iubesc lumea
prin faptul c[ se potrivesc chipului ei. Pentru a nu c[dea victime,
fiind atra=i de prietenia lumii care este vr[jm[=ie cu Dumnezeu,
trebuie s[ ne verific[m ca nu cumva s[ avem vreo dorin\[
p[c[toas[ ascuns[ undeva ]n vreun cotlon al inimii noastre. Pofta
firii p[m`nte=ti vine prin dorin\e nepotrivite ce intr[ ]n conflict cu
dorin\ele Duhului Sf`nt care locuie=te ]n templul trupului nostru.
Scriptura ne spune s[ nu iubim lumea dac[ vrem s[ ne
men\inem prietenia cu Dumnezeu =i s[-i refuz[m prietenia prin a
ur] f[r[delegea. <Ur`\i r[ul, cei ce iubi\i pe Domnul! El p[ze=te
sufletele credincio=ilor Lui, =i-i izb[ve=te din m`na celor r[i>
(Psalmul 97:10). Nu putem ur] r[ul cu adev[rat f[r[ s[ iubim
binele, iar acest bine este Dumnezeu Dragoste. <Dragostea s[ fie
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f[r[ pref[c[torie. Fie-v[ fric[ de r[u, =i lipi\i-v[ tare de bine>
(Romani 12:9). Lumea pretinde a ne fi prieten[ =i ne ofer[ ceea ce
firea veche nume=te a fi avantaje, ]nc`t p`n[ la urm[ s[ nu
mai vezi nici o diferen\[ ]ntre lume =i biseric[. Vr[jma=ul face
planuri bine calculate ]nc`t s[ amestece suficient[ doz[ de
neadev[r, dar care s[ nu fie strident[ =i s[ nu sperie pe nimeni,
]ns[ noi =tim c[ pu\in aluat, adic[ pu\in p[cat, dospe=te toat[
pl[m[deala. Dac[ refuzi prietenia cu lumea, ea te va ur] a=a cum
L-a ur`t =i pe Domnul Isus, ]ns[ El te va iubi. Am ie=it noi din
lume cu adev[rat?
Mesajul de a nu ne potrivi chipului veacului pare a fi unul tot
mai uitat, tot mai de nedorit. El a fost p[r[sit de multe biserici,
deoarece nu g`dil[ firea =i de obicei nu <las[> ca num[rul membrilor s[ creasc[ sau s[ dea mai mult. Problema cu fiecare dintre
noi este c[ vr[jma=ul are num[rul de telefon al firii noastre adamice, =i prin lume face apel la firea cea veche care nu se mai
satur[ s[ adune, s[ vad[ =i s[ ]ncerce lucruri noi, s[ cumpere sau
chiar s[ fie cineva. <Fra\ilor, voi a\i fost chema\i la slobozenie.
Numai, nu face\i din slobozenie o pricin[ ca s[ tr[i\i pentru firea
p[m`nteasc[, ci sluji\i-v[ unii altora ]n dragoste> (Galateni 5:13).
C`t timp suntem ]n acest trup de lut ]n[untrul nostru va fi un
r[zboi civil ]ntre firea cea veche =i firea cea nou[ c[reia ]i place
legea lui Dumnezeu. Lumea ia lucruri bune =i exager`ndu-le, ba
chiar schimonosindu-le uneori, face din ele unelte cu care se lupt[
cu cei ce vor s[ fie robi ai lui Isus Hristos.
Asemenea unui detectiv trebuie mereu s[ m[ cercetez ca s[
v[d ce pasiune, ce foc arde ]n interiorul meu =i ce m[ motiveaz[
s[ m[ simt bine, deoarece dac[ are alur[ de lume probabil c[
ascunde ceva otr[vitor. Trebuie mereu s[ m[ ]ntreb dac[ vreau
succes material mai mult dec`t spiritual =i s[ m[ verific dac[ nu
cumva iubesc lumea. Dar \ie? |i se pare via\a oamenilor de succes ai lumii ceva mai atr[g[tor dec`t p[rt[=ia sfin\ilor? Lumea,
prin mijloacele moderne de ast[zi, perind[ astfel de persoane
faimoase prin fa\a noastr[ ca pe o parad[ interesant[ =i captivant[,
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ca apoi s[ te ]mbie s[-\i dore=ti =i tu acelea=i lucruri =i s[ nu mai
fi mul\umit cu voia lui Dumnezeu pentru via\a ta, a=a cum a fost
]n cazul primilor oameni din Eden. Cu toate c[ =tim c[ lumea =i
pofta ei va trece, inima care are privirea ]n jos =i nu ]n sus este
gata s[ arunce funii =i s[ se lege de cele trec[toare. Lumea a dezvoltat o tehnic[ prin care =tie cum s[ p[trund[ =i s[ sugereze
g`nduri =i aceasta datorit[ faptului c[ studiaz[ ce anume privim
mai ]ndelungat, ce cump[r[m sau la ce lucruri schi\ezi cel mai
mic gest de aprobare sau de dorin\[. Acest prin\ al ]ntunericului,
care conduce aceast[ lume ce uneori se arat[ prietenoas[, s-a dus
chiar =i la Fiul lui Dumnezeu =i cu comp[timire parc[ i-a sugerat
s[ schimbe pietrele ]n p`ine, pe motivul c[ era o nevoie legitim[
a trupului.
Va trebui s[ decidem cine vrem s[ ne vad[ buni =i aceast[
decizie va <favoriza> fie lumea, fie pe Dumnezeu, dar nu pe
am`ndoi, pentru c[ <…dac[ iube=te cineva lumea, dragostea
Tat[lui nu este ]n el> (1 Ioan 2:15). Va trebui s[ alegem un st[p`n
=i apoi, dup[ ce l-am ales, s[-l slujim bine, deoarece la fel cum
prime=ti pensie de la locul de munc[, la sf`r=itul vie\ii s[ te a=tep\i
la o r[spl[tire ve=nic[. <Fiindc[ plata p[catului este moartea: dar
darul f[r[ plat[ al lui Dumnezeu este via\a ve=nic[ ]n Isus
Hristos, Domnul nostru> (Romani 6:23). Dac[ vom refuza a=a
zisa bun[voin\[ a lumii, lucrurile ce par a fi de dorit =i care satisfac dorin\ele firii noastre vechi, prin\ul ]ntunericului nu se va da
b[tut ideii c[ nu vrem s[-i fim clien\i. Pe l`ng[ pl[cerile carnale,
pofta ochilor =i l[ud[ro=enia vie\ii, el mai are o gam[ larg[ de
capcane ce au de-a face cu felul de g`ndire al omului, capcane
care ]ns[ din nefericire pentru lumea cre=tin[ sunt mai greu de
detectat =i ocolit. <Atunci mul\i vor c[dea, se vor vinde unii pe
al\ii, =i se vor ur] unii pe al\ii. Se vor scula mul\i proroci mincino=i, =i vor ]n=ela pe mul\i. +i, din pricina ]nmul\irii f[r[delegii
dragostea celor mai mul\i se va r[ci> (Matei 24:10-12).
Este alarmant faptul c[ nu pu\ini, ci mul\i vor fi cei ce vor
mu=ca din aceast[ momeal[, =i ca urmare vor fi ]n=ela\i ca apoi s[
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cad[. C`nd tr[im ]n lume este aproape normal s[ ne supere cineva =i s[ \inem m`nie, c[ut`nd oportunitatea de a pl[ti cel pu\in cu
aceea=i metod[, ]ns[ c`nd devenim copii ai lui Dumnezeu
lucrurile se schimb[. Atunci c`nd socotim c[ cineva ne-a f[cut o
mare nedreptate avem tendin\a s[ ridic[m ni=te ziduri ]n jurul
nostru =i s[ ne spunem c[ <ne-am ars>, <ne-am ]n=elat>, ar[t`nd
sinceritate =i bun[tate f[r[ s[ ne d[m seama c[ ]n acele momente
am intrat ]ntr-o aren[ de lupt[ mai periculoas[ ca oric`nd.
C`nd cetatea inimii ne este asediat[ =i ne vedem nevinova\i =i
totu=i ne]ndrept[\i\i de cel pe care l-am numit fratele noastru, de
la care avem preten\ii diferite dec`t de la cei din lume, este posibil s[ ne sim\im ofensa\i =i ne poticnim ]n ei. Atunci este momentul c`nd primim sau refuz[m ]n noi ideea vr[jma=ului, idee ce
pare a fi prietenoas[ =i care ne spune s[ ne protej[m =i s[ ne
izol[m. <Noi r[sturn[m izvodirile min\ii =i orice ]n[l\ime, care se
ridic[ ]mpotriva cuno=tin\ei lui Dumnezeu; =i orice g`nd ]l facem
rob ascult[rii de Hristos> (2 Corinteni 10:5). Dac[ rana f[cut[ de
o asemenea nedreptate nu este tratat[ imediat ]nseamn[ c[ am
]nceput s[ alunec[m ]n cea mai dibace capcan[ f[urit[ vreodat[.
Procesul de g`ndire devine o <]nt[ritur[> asemenea zidurilor unei
cet[\i =i trecem la o stare defensiv[ ]n care nimic bun nu mai iese
din cetatea inimii noastre.
Vr[jma=ul, care se d[ ca fiind prieten, ne sugereaz[ c[ este
normal s[ ne protej[m cu aceste ]nt[rituri izvodite de mintea
noastr[. Marea Galileii este plin[ de via\[ marin[ deoarece
prime=te ap[ din nord =i o d[ mai departe prin r`ul Iordanului, pe
c`nd Marea Moart[ prime=te ap[ f[r[ s[ o dea mai departe =i ca
urmare tot ce ajunge acolo moare. Atunci c`nd e=ti ofensat de
nedreptatea suferit[ ridici ]nt[rituri =i fiind foarte selectiv cu
dragostea nu mai dai nimic, ci doar prime=ti. Problema de a
ac\iona ]n acest fel, trec`nd de la starea de a da la aceea de a ne
proteja, are ca rezultat faptul c[ }l las[ afar[ pe Domnul Isus din
via\a noastr[, iar vr[jma=ul, care ne d[ dreptate, se bucur[ c[
i-am acceptat oferta. Aceast[ stare de a fi ofensat dac[ nu este
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tratat[, prin a r[sturna izvodirile min\ii =i orice fel de ]n[l\ime,
duce la ur[.
Domnul Isus a spus c[ <mul\i vor c[dea> fiind ]n=ela\i de
acceptarea acestor g`nduri ce ne ]ndrept[\esc s[ \inem m`nie =i
sup[rare pe cel ce ne-a gre=it. Pe vr[jma= nu-l intereseaz[ dac[
cre=tinii se sacrific[ ridic`nd case de rug[ciune ca ni=te catedrale,
deoarece el =tie c[ dac[ omul nu-l iart[ pe cel ce i-a gre=it, nici el
nu va fi iertat =i cu toat[ osteneala =i sacrificul depus, acel om ]=i
va pierde m`ntuirea. De multe ori oamenii, care nu iart[ =i las[
am[r[ciunea s[ coboare ]n duhul lor, devin orbi din punct de
vedere spiritual =i ajung s[ produc[ pagube Bisericii. Domnul
Isus ne-a prevenit de prorocii mincino=i ce ]mbrac[ haine de oi,
dar care pot fi recunoscu\i dup[ roada lor (vezi Matei 7:15). Astfel de suflete caut[ asocia\i cu care se ]nh[iteze =i st`rnesc certuri
de partide ce de multe ori rup trupul Bisericii. Ei nu v[d c[ nu mai
lupt[ r[zboaiele Domnului, ]n sfin\enie =i dragoste, ci lupt[ pentru cauza lor, care ]=i are r[d[cina ]n egoism.
}n cartea Proverbelor la capitolul =ase sunt enumerate =apte
lucruri pe care le ur[=te Domnul =i spre marea surpriz[ a unora nu
sunt p[catele pe care noi le numim a fi cele mai mari, ci sunt
lucruri pe care le g[sim uneori ]n noi =i le numim sl[biciuni. Ele
sunt g`nduri =i st[ri ale inimii prin care vr[jma=ul are c`=tig,
pentru c[ ne ]ndrept[\im prin ele =i ni se pare c[ nu le vede
nimeni, ]ns[ toate duc la ]mplinirea cuv`ntului care spune c[
dragostea celor mai mul\i se va r[ci. Este important s[ ne
]ntoarcem la dragoste dint`i care nu izoleaz[ pe nimeni din via\a
noastr[, ci iart[ totul =i pe oricine. <+i m[ rog ca dragostea voastr[ s[ creasc[ tot mai mult ]n cuno=tin\[ =i orice pricepere, ca s[
deosebi\i lucrurile alese, pentru ca s[ fi\i cura\i =i s[ nu v[ poticni\i p`n[ ]n ziua venirii lui Hristos> (Filipeni 1:9-10). Prin r[cirea
dragostei noastre, care poate ierta totul, ochii min\ii se ]ntunec[ =i
nu mai putem deosebi lucrurile alese ale duhului de ceea ce ne
sugereaz[ moara min\ii noastre ce prime=te sugestii de
]ndrept[\ire din afar[.
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C`nd e=ti gata s[ roste=ti judecata ]mpotriva unui frate =i s[ te
poticne=ti ]n el, accept`nd ]ndrept[\irea sugerat[ de vr[jma=,
]ntreab[-te dac[ e=ti ]n dragostea dint`i, dragoste ce este gata nu
numai s[ ierte, ci =i s[-=i dea via\a pentru fra\i. Nimeni =i nimic
nu te poate scoate din voia =i paza lui Dumnezeu a=a cum te poate
scoate faptul c[ nu ier\i. Israelul a fost scos de Dumnezeu din
Egipt prin m`na lui Moise, ]ns[ c`nd ei au c`rtit ]mpotriva acestuia g[sindu-l vinovat, ca fiind cauza lipsurilor lor de moment,
Dumnezeu nu i-a mai l[sat s[ ajung[ ]n Canaan, ci au r[t[cit prin
pustie timp de 40 de ani. Atunci c`nd au c`rtit Israeli\ii au uitat de
nedreptatea suferit[ sub jugul Egiptenilor, de omor`rea propriilor
copii =i de lipsa unui viitor fericit pentru ei =i urma=ii lor. Poticnindu-se ei l-au g[sit vinovat pe Moise, cu toate c[ acesta nu le-a
f[cut nici o nedreptate.
}n momentul ]n care po\i s[ vezi cu ochii inimii ceea ce p[catul
t[u I-a f[cut Domnului Isus, nu po\i s[ nu-l ier\i pe cel ce \i-a
cauzat o nedreptate. O persoan[ care nu iart[ este una ce a uitat
de unde a fost scoas[ =i de ce a fost iertat[. Domnul Isus ]n Matei
18:21 ne d[ Pilda robului nemilostiv, singura pild[ din evanghelii
pe care o explic[ f[r[ s[ }i cear[ cineva s[ o explice. Robul
nemilostiv a fost iertat de o datorie ce nu putea fi pl[tit[ niciodat[.
Talantul este o m[sur[ de greutate, iar 10.000 de talan\i c`nt[resc
peste 2.000 de kg de aur. Domnul Isus a folosit aceste numere
mari ca s[ ]n\elegem c[ noi am fost ierta\i de o datorie pe care nu
o puteam pl[ti niciodat[, iar ceea ce nou[ ni se cere s[ iert[m este
mult mai pu\in. Problema neiertr[rii celui ce \i-a gre=it este des
]nt`lnit[ chiar =i la poc[i\i, pentru c[ ei accept[ ]ndrept[\irea ce
pare prietenoas[, ]ndrept[\ire ce vine de la vr[jma=ul care ne spune c[ nu merit[ s[-l ier\i pe cel ce \i-a gre=it. El te calmeaz[ prin
a-\i spune c[ a nu-l ierta pe cel care cu adev[rat te-a nedrept[\it
este doar o sl[biciune normal[ de care nu trebuie s[ te ]ngrijorezi.
Robul nemilostiv, care nu a iertat la r`ndul lui o datorie mic[
celui ce-i era dator, a ajuns s[ fie dat pe m`na chinuitorilor. Chiar
dac[ cineva spune c[ s-a poc[it, s-a botezat =i a tr[it toat[ via\a ]n
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biseric[, dac[ nu iart[ va descoperi ]n ziua c`nd va trece din
aceast[ via\[ c[ nu este m`ntuit =i c[ a fost ]n=elat de oferta =i
sugestia prietenoas[ a vr[jma=ului care l-a ]ndrept[\it s[ nu-l ierte
pe cel vinovat. Dac[ vrem iertare trebuie s[ iert[m. Nu este alt[
cale de a primi iertare. <+i, c`nd sta\i ]n picioare de v[ ruga\i, s[
ierta\i orice ave\i ]mpotriva cuiva, pentru ca =i Tat[l vostru care
este ]n ceruri, s[ v[ ierte gre=elile voastre> (Marcu 11:25).
P[catul mic sau mare duce ]n iad, ]ns[ uneori cel numit de noi
a fi un p[cat mic este mai periculos deoarece este tolerat ca o
sl[biciune. Efectul p[catului mic sau mare neiertat este acela=i:
<Moarte>. La ]ntrebarea lui Petru, care credea c[ ofer[ ceva ce-l
f[cea superior fariseilor care iertau de trei ori pe zi celor ce le
gre=eau, dac[ este ]ndeajuns s[ ierte ]ntr-o zi de =apte ori, spre
surprinderea ucenicilor Domnul Isus i-a spus s[ ierte de =aptezeci
de ori c`te =apte, adic[ s[ aib[ un fond inepuizabil de iertare. <Dar
dac[ nu ierta\i oamenilor gre=elile lor, nici Tat[l vostru nu v[ va
ierta gre=elile voastre> (Matei 6:15). Dac[ e=ti gata s[ vezi ce-i
mai bun ]ntr-un om po\i s[ fii gata s[ ier\i =i ce-i mai r[u, ]ns[ de
obicei c`nd omul cade ]n capcana vr[jma=ului de a nu ierta pe
cineva, nu mai vrea s[ vad[ nimic bun ]n acea persoan[. Prin
rug[ciunea Tat[l nostru, prin pilda robului nemilostiv =i prin atitudinea pe care a avut-o pe cruce c`nd a spus: <Tat[, iart[-i!>,
Domnul Isus ne-a ]nv[\at c`t de important este a ierta pe cei ce
ne-au gre=it.
Mul\i mu=c[ din momeala vr[jma=ului care-i spune omului s[
se pun[ la ad[post, s[ ridice <]n[l\imi> de ziduri care s[ ne separe de cel ce ne-a ofensat prin vorbe sau fapte. Mul\i consider[ o
sl[biciune faptul s[ lase s[ se vad[ sau s[ admit[ c[ sunt sup[ra\i
pe cineva care i-a nedrept[\it ]n vreun fel. Poate nu =tii c[ ai c[zut
]ntr-o astfel de plas[, ]ns[ este sigur c[ dac[ s-a ]nt`mplat acest
lucru, focul rug[ciunii tale s-a stins. }ncepi s[ vezi c[ ]n casa de
rug[ciune to\i sunt cerceta\i, dar parc[ cercetarea sf`nt[ te evit[
pe tine, pentru c[ ]n sufletul t[u ai o am[r[ciune. Poate chiar ai
spus c[ l-ai iertat pe cel ce \i-a gre=it, ]ns[ c`nd ]l vezi e=ti r[sco236
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lit de un sim\[m`nt nepl[cut ce-\i las[ un gust amar ]n suflet, mai
ales dac[ vezi c[ acea persoan[ este binecuv`ntat[.
Ca s[ scapi de am[r[ciunea adus[ de un duh neiert[tor, ]n
primul r`nd trebuie s[ te hot[r[=ti s[ ai de-a face cu aceast[ problem[ ]n mod serios, trat`nd-o ca pe un cancer duhovnicesc =i s[
nu nume=ti aceast[ condi\ie doar o sl[biciune. Trebuie s[-\i asumi
responsabilitatea pentru duhul neiert[tor =i s[ m[rturise=ti
Domnului acest lucru, spun`ndu-I exact ce sim\i. Recunosc`nd c[
este un p[cat =i p[r[sind aceast[ m`nie, prive=te suferin\ele pe
care p[catul nostru le-a cauzat Domnului Isus =i iart[ a=a cum El
ne-a iertat pe noi. Pentru a sc[pa trebuie s[ ]ncepi s[ te rogi
regulat pentru tine =i pentru acea persoan[. }n cazul ]n care acea
persoan[ =tie c[ ai avut ceva ]mpotriva ei, trebuie s[ ai curajul s[
stai de vorb[ cu ea ]ntr-o atitudine prin care s[-i spui c[ vrei pace.
Dac[ persoana aceea =tie c[ ai avut ceva ]mpotriva ei, chiar dac[
tu e=ti cel c[ruia i s-a gre=it, umile=te-te ]naintea ei =i f[r[ f[\[rnicie sau sarcasm, f[r[ judecat[ =i f[r[ spirit critic, creeaz[ o atmosfer[ prielnic[ ]mp[c[rii, pentru c[ sufletul t[u va fi cel vindecat =i
sc[pat din la\ul v`n[torului de suflete.
Dup[ ce am ajuns m`ntui\i cel mai grozav lucru pe care-l
putem face este s[-i iert[m pe cei care ne-au gre=it, =i apoi s[-i
iubim. Po\i face tot felul de fapte bune, ]ns[ p`n[ nu ier\i e=ti tot
]n la\ul vr[jma=ului care la ]nceput s-a pretins a-\i fi prieten,
atunci c`nd te-a ]ndrept[\it s[ te superi, s[ nu ier\i, ca apoi s[
ur[=ti. Apostolul Pavel a avut parte de mult[ nedrept[\ire din
partea oamenilor, ]ns[ purt`ndu-se aspru cu el ]nsu=i a dus o lupt[
]n a-=i \ine cugetul curat, pentru c[ =tia c[ numai a=a ]=i poate
men\ine leg[tura cu cerul. <De aceea m[ silesc s[ am totdeauna
un cuget curat ]naintea lui Dumnezeu =i ]naintea oamenilor>
(Fapte 24:16). Expresia <m[ silesc> ]nseamn[ nu neap[rat c[ este
u=or, ci c[ trebuie persisten\[ ]ntr-o g`ndire pozitiv[, doritoare de
binecuv`ntare peste via\a celui care credem c[ ne-a nedrept[\it, ca
s[ ajungem s[ fim liberi. A ierta ]nseamn[ a renun\a la dreptul t[u
de ]ndrept[\ire ]n orice fel sau chiar de r[zbunare fa\[ de cel ce
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\i-a gre=it. A nu ierta ]nseamn[ a nu asculta de Dumnezeu, care ne
cere s[ iert[m, =i nimeni nu trebuie s[ aib[ preten\ia c[ este
]ntr-o rela\ie bun[ cu Domnul dac[ nu ascult[ de El.
Faptul de a nu ierta anuleaz[ m[rturia noastr[ de credincio=i
fa\[ de cei necredincio=i, ne \ine ]n am[r[ciune, lipsi\i de bucuria
m`ntuirii =i ne anuleaz[ rug[ciunile. O ran[ nu se vindec[ peste
noapte, ci ]i trebuie timp; ]ns[ o ran[ infectat[ care nu este tratat[
agraveaz[ boala =i poate provoca chiar moarte. Nu to\i suntem la
fel =i unii se ofenseaz[ repede pe c`nd al\ii mai greu, ]ns[ to\i trebuie s[ iert[m deplin =i pentru totdeauna, altfel alergarea ne va fi
]n zadar. Dac[ cineva nu prime=te iertarea noastr[ sau persist[ ]n
a face r[ul, el devine problema lui Dumnezeu, Singurul care are
competen\a de a fi un Judec[tor drept. <Dar Eu v[ spun: Iubi\i pe
vr[jma=ii vo=tri, binecuv`nta\i pe cei ce v[ blast[m[, face\i bine
celor ce v[ ur[sc, =i ruga\i-v[ pentru cei ce v[ asupresc =i v[
prigonesc, ca s[ fi\i fii ai Tat[lui vostru care este ]n ceruri…>
(Matei 5:44-45). Dac[ nu iube=ti lumea =i evi\i capcanele
vr[jma=ului care te ]ndrept[\e=te s[ nu ier\i pe cineva, vei fi
numit copil al lui Dumnezeu =i nimic nu poate fi mai minunat
ca acest adev[r.
Amin
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ÎNCHINAREA PLÃCUTÃ D OMNULUI
<Fiindc[ am primit dar o ]mp[r[\ie, care nu se poate
cl[tina, s[ ne ar[t[m mul\umitori, =i s[ aducem astfel
lui Dumnezeu o ]nchinare pl[cut[, cu evlavie =i cu
fric[.> Evrei 12:28

P

entru unii dintre noi, c`nd spunem cuv`ntul ]nchinare
parc[ ]n fa\a noastr[ apare un ]mp[rat din timpurile
medievale ]n fa\a c[ruia supu=ii acestuia se apleac[ ]n
genunchi, ]n semn de supunere fa\[ de autoritatea sa. Am fost
]ntr-un templu hindus din India =i am v[zut mul\imi de oameni
care ca ni=te valuri uria=e intrau spre a se ]nchina miilor de dumnezei care nu-i puteau ajuta cu nimic, pentru c[ ace=ti idoli, a=a
cum spune psalmistul: <Au gur[, =i nu vorbesc, au ochi, =i nu v[d,
au urechi, =i totu=i n-aud, da, n-au suflare ]n gur[> (Psalmul
135:16-17). Ace=ti oameni care din s[r[cia lor cump[rau =i
aduceau coroane de flori dumnezeilor, cump[rau dulciuri a=a zis
binecuv`ntate de la templu ca s[ le duc[ acas[, erau sinceri, dar
]n acela=i timp cu totul gre=i\i ]n ceea ce credeau. Unii dintre ei se
]nchinau pl`ng`nd, ]ns[ ]nchinarea lor era o pierdere de timp pentru c[ se ]nchinau la ceva ce nu-i putea ajuta, ]ntr-o atmosfer[ ]n
care parc[ am sim\it puterea demonic[ mai mult ca oriunde.
Unii cred c[ po\i aduce o ]nchinare pl[cut[ Domnului oriunde;
al\ii cred c[ po\i face aceasta numai ]ntr-o anumit[ cl[dire sau
]ntr-un anumit loc. C`nd am fost la Ierusalim m-am dus la zidul
pl`ngerii unde unii cred c[ pot aduce o ]nchinare mai pl[cut[ lui
Dumnezeu ca oriunde altundeva. C`nd am ajuns la acel loc de
]nchinare, dup[ ce mi-au dat ceva cu ce s[-mi acop[r capul, m-au
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desp[r\it de so\ia mea, spun`nd c[ b[rba\ii trebuie s[ se ]nchine
separat de femei. }n func\ie de \ara =i obiceiurile cu care au crescut, unii cred c[ este nevoie de un preot sau de interven\ia unor
sfin\i trecu\i ]n ve=nicie, ca s[ po\i avea acces la Dumnezeu. Unii
oameni cred c[ pentru a-I aduce o ]nchinare pl[cut[ lui Dumnezeu
trebuie s[ fii ]mbr[cat ]ntr-un anumit fel, iar al\ii spun c[ se
]nchin[ atunci c`nd ]=i fac semnul crucii. Unii simt c[ se ]nchin[
numai dac[ ridic[ m`inile ]n sus c[tre cer, al\ii cred c[ este
deosebit de important a pune palmele m`inilor ]mpreun[ ca la
rug[ciune. Sunt oameni care se ]nchin[ lui Dumnezeu rug`ndu-se
pe genunchi, ridica\i ]n picioare sau chiar merg`nd sau conduc`nd
ma=ina. Care este atunci ]nchinarea pl[cut[ lui Dumnezeu?
Pentru a aduce o ]nchinare pl[cut[ Domnului trebuie s[
]ncepem prin a fi siguri c[ ne adres[m adev[ratului Dumnezeu,
care poart[ =i Numele de Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac =i
al lui Iacov, El fiind Creatorul a tot ce exist[. Ca s[ aducem o
]nchinare pl[cut[ Domnului, =tiind c[ avem de-a face cu
un Dumnezeu care cunoa=te g`ndurile =i inten\iile, trebuie s[
\inem seama de faptul c[ expresia ]nchin[rii noastre exterioare
trebuie s[ fie o manifestare a st[rii inimii noastre, care
recunosc`nd drepturile lui Dumnezeu vrea s[ se pun[ sub autoritatea Lui. Israeli\ii s-au ]nchinat lui Dumnezeu de multe ori
aduc`nd jertfe costisitoare, dar la un moment dat Domnul, care a
v[zut c[ aceste jertfe nu erau expresia inimii lor, a spus c[ s-a
sc`rbit de ele. <Patruzeci de ani M-am sc`rbit de neamul acesta,
=i am zis: «Este un popor cu inima r[t[cit[; ei nu cunosc c[ile
Mele»> (Psalmul 95:10).
Domnul Isus nu ne-a l[sat s[ b`jb`im ]n aceast[ privin\[ =i prin
Cuv`ntul Scripturii ne spune clar c[ El dore=te un anumit fel de
]nchin[tori. <Dar vine ceasul, =i acum a =i venit, c`nd ]nchin[torii
adev[ra\i se vor ]nchina Tat[lui ]n duh =i ]n adev[r; fiindc[ astfel
de ]nchin[tori dore=te =i Tat[l. Dumnezeu este Duh; =i cine se
]nchin[ Lui, trebuie s[ I se ]nchine ]n duh =i ]n adev[r> (Ioan 4:2324). Chiar de la ]nceput Domnul Isus ne spune c[ pentru a face
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parte din ]nchin[torii pl[cu\i lui Dumnezeu trebuie s[ avem duhul
viu. De la natura mo=tenit[ din Adam, omul este firesc are sufletul viu, fiindc[ este viu biologic, dar parte cea mai l[untric[,
duhul ]i este mort (vezi Efeseni 2:1). Atunci c`nd ]n om duhul este
trezit la via\[ prin ceea ce Domnul Isus nume=te na=tere din nou
]ndepline=te condi\ia necesar[ pentru a-I aduce lui Dumnezeu o
]nchinare pl[cut[, ]n duh =i ]n adev[r. Domnul Isus a folosit
cuv`ntul <na=tere> pentru ca noi s[ putem ]n\elege mai bine ce
anume are loc ]n[untrul nostru atunci c`nd intr`nd pe poarta
poc[in\ei primim darul m`ntuirii lui Dumnezeu.
Pentru a avea loc o na=tere fizic[ trebuie s[ aib[ loc o concep\ie ]ntre cele dou[ p[r\i =i ]n mod asem[n[tor, duhovnice=te
vorbind, atunci c`nd cel p[c[tos }l prime=te pe Domnul Isus ca
Domn =i St[p`n al vie\ii lui, ]n interiorul s[u Cuv`ntul lui
Dumnezeu =i Duhul Sf`nt, ]ntr-o ambian\[ a credin\ei, creeaz[ la
nivelul duhului omului o f[ptur[ nou[. <C[ci, dac[ este cineva ]n
Hristos, este o f[ptur[ nou[…> (2 Corinteni 5:17). Aceasta se
nume=te na=tere din nou, adic[ o na=tere din Cuv`nt prin puterea
Duhului Sf`nt, experien\[ prin care omul ajunge o f[ptur[
duhovniceasc[ =i astfel }i poate aduce lui Dumnezeu o ]nchinare
]n duh =i ]n adev[r. Un astfel de suflet care simte iertarea =i
tr[ie=te cu bucurie o via\[ de sacrificiu atunci c`nd i se cere, nu se
va limita la a spune <Doamne, Doamne>, ci f[c`nd voia lui
Dumnezeu tr[ie=te ]ntr-o stare ]n care nu trebuie s[ a=tepte p`n[
va ajunge ]n cer ca s[ guste fericirea, pentru c[ cerul deja a
cobor`t ]n sufletului lui prin puterea Duhului Sf`nt.
A=a dup[ cum Domnul Isus i-a spus femeii samaritence, care
credea c[ ]n mun\ii Gherazimului se afl[ locul de ]nchinare pl[cut
lui Dumnezeu, omul ca s[-I poat[ aduce lui Dumnezeu o
]nchinare pl[cut[ trebuie s[ treac[ prin aceast[ schimbare
l[untric[ ]n urma c[reia din firesc =i lumesc devine duhovnicesc.
Aceast[ schimbare numit[ =i na=terea de sus ]i desparte pe cei
care se ]nchin[ ]n dou[ categorii =i anume: ]n ]nchin[tori <pl[cu\i>
lui Dumnezeu, care cu acces la El, =i ]n ]nchin[tori care <nu sunt
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pl[cu\i> Domnului. Ace=tia din urm[ ]=i irosesc timpul =i chiar
stau la un ad[post fals, crez`ndu-se ]ntr-o rela\ie bun[ cu
Dumnezeu. }nchin[torii se ]mpart ]n categorii: ]nchin[torii
<adev[ra\i>, care prin ]nchinarea lor ]=i ating scopul de a aduce o
]nchinare pl[cut[, primit[ de Dumnezeu, =i ]nchin[torii <neadev[ra\i> sau fal=i, adic[ cei care se ]nchin[ f[r[ vreun rost
sau rezultat bun. E=ti tu o persoan[ duhovniceasc[ care a fost
n[scut[ din nou sau e=ti una care doar participi la ritualuri =i
ceremonii la care Duhul Sf`nt nu particip[, pentru c[ sunt scornite de mintea omului?
Ca s[ faci parte din categoria ]nchin[torilor adev[ra\i, care
aduc o ]nchinare pl[cut[ lui Dumnezeu, trebuie s[ treci prin
aceast[ schimbare l[untric[ ce are loc ]n noi atunci c`nd ]n
lacrimile poc[in\ei ne c[im de trecutul nostru p[c[tos, care a
provocat sfin\enia lui Dumnezeu, =i fiind ierta\i ]ncepem o via\[
nou[ cu El =i pentru El ]n lumina ]nv[\[turii Sfintei Scripturi.
Domnul Isus ne spune despre aceast[ ]nchinare ]n duh =i ]n adev[r
c[ are loc ]n acela=i caracter =i dimensiune ca a Tat[lui, adic[ ]n
duh, dup[ cum Dumnezeu este Duh. Prin faptul c[ ne ]nva\[ s[
spunem: <Tat[l nostru care e=ti ]n ceruri>, Domnul Isus ne spune
c[ suntem fii =i fiice ca urmare a na=terii din nou =i a ]nnoirii
f[cute de Duhul Sf`nt ]n noi. O astfel de ]nchinare pl[cut[ lui
Dumnezeu ]ncepe de multe ori cu adorare, pentru c[ sufletul
simte binele pe care i l-a f[cut Dumnezeu =i de aceea-L iube=te.
}nchinarea pl[cut[ Domnului ]ncepe ]n[untrul nostru =i g[se=te
o cale de a se exprima ]nspre afar[. O astfel de ]nchinare nu mai
este ini\iat[ de un sim\ al datoriei sau al fricii, ci de bucuria =i
pl[cerea de a intra ]n prezen\a Celui care a spus =i ne-a dovedit c[
ne iube=te. Prin duhul nostru, care devine viu prin minunea
na=terii din nou, ]n noi are loc o conectare cu Cerul, unde suntem
recunoscu\i ca fiind vii prin meritul jertfei Domnului Isus. Meritul jertfei Lui este c[ a f[cut posibil[ aceast[ schimbare a noastr[
prin care ne-a fost =tears[ toat[ vina. Tot meritul s`ngelui
Mielului lui Dumnezeu ne deschide prin rug[ciune cerul ca s[
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avem intrare slobod[ la Tat[l. <Astfel dar, fra\ilor, fiindc[ prin
s`ngele lui Isus avem o intrare slobod[ ]n Locul prea sf`nt…>
(Evrei 10:19).
Duhul Sf`nt cu care am fost pecetlui\i face s[ \`=neasc[ din noi
cuvinte =i c`nt[ri de laud[ =i prosl[vire nu numai c`nd suntem
]ntr-o cas[ de rug[ciune, ci ]n mod spontan =i uneori chiar
surprinz[tor, oriunde ne-am afla, atunci c`nd recep\ia din
interiorul nostru prinde semnalul cerului. Acest sim\ care ne d[
dorin\a de a da slav[ lui Dumnezeu =i de a-I spune c[ }l iubim
poate ap[rea pe altarul min\ii noastre sfin\ite de s`ngele
Domnului Isus, fie c[ suntem ]n ziua Domnului ]n p[rt[=ia altora
fra\i ]n Domnul, fie c[ suntem singuri la lucru, acas[ sau ]n
c[l[torie, pentru c[ dinl[untrul nostru Duhul Sf`nt vrea s[-L
prosl[veasc[ pe Dumnezeu. A=a se explic[ faptul c[ Pavel =i Sila
c`ntau c`nt[ri lui Dumnezeu c`nd erau ]n ]nchisoare cu picioarele
]n butuci. Atunci c`nd dai slav[ lui Dumnezeu dintr-o dorin\[ ce
vine din inim[, aleg`nd s[ nu prive=ti la circumstan\ele nefavorabile din jur, invoci prezen\a Domnului care poate totul. A=a s-a
]nt`mplat =i ]n cazul lui Pavel =i al lui Sila.
<Cuv`ntul lui Hristos s[ locuiasc[ din bel=ug ]n voi ]n toat[
]n\elepciunea. }nv[\a\i-v[ =i sf[tui\i-v[ unii pe al\ii cu psalmi, cu
c`nt[ri de laud[, =i cu c`nt[ri duhovnice=ti, c`nt`nd lui
Dumnezeu cu mul\umire ]n inima voastr[> (Coloseni 3:16). }n
acest fel, credincio=ii c`nt[ Domnului aduc`nd o ]nchinare
pl[cut[ Lui nu numai ]n casa de rug[ciune, ci oriunde Duhul Sf`nt
treze=te ]n ei aceast[ dorin\[ sf`nt[ =i uneori El face aceasta =i cu
cei care nu prea au voce bun[. O astfel de ]nchinare pl[cut[ nu
numai c[-L bucur[ pe Dumnezeu, dar ea te bucur[ pe tine, care-L
lauzi, =i te face s[ sim\i o prospe\ime a fl[c[rii Duhului Sf`nt.
Cuv`ntul Domnului ne spune c[ ]nchinarea pl[cut[ Lui ]ncepe ]n
duhul, chiar dac[ apoi aceasta cuprinde aspectele exterioare ale
vie\ii noastre. Duhul trezit la via\[ pune pe altarul sufletului, adic[
a min\ii noastre, dorin\e sfinte, ca apoi mintea s[ porunceasc[
trupului s[ le duc[ la ]ndeplinire.
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Aceste dorin\e ale duhului sunt potrivite cu Adev[rul care este
Cuv`ntul lui Dumnezeu. <Sfin\e=te-i prin adev[rul T[u: Cuv`ntul
T[u este adev[rul> (Ioan 17:17). Cea mai obi=nuit[, dar nu
neap[rat cea mai bine ]n\eleas[ expresie a ]nchin[rii este
rug[ciunea care face parte din ]nchinarea pl[cut[ lui Dumnezeu.
Ca s[ ai o via\[ de rug[ciune trebuie s[ ai un timp =i un loc de
rug[ciune pe l`ng[ faptul c[ a=a ca psalmistul spunem: <Am pe
Domnul necurmat ]naintea ochilor mei…> (Psalmul 16:8).
Rug[ciunea, care este o ]nchinare ]n duh =i ]n adev[r, este nu
numai o stare de prosl[vire la adresa lui Dumnezeu, dar poate lua
=i forma unei lupte cu lucr[rile =i duhurile vr[jma=e neprih[nirii,
nev[zute de ochii de carne care deocamdat[ sunt libere ]n v[zuh,
peste care avem autoritate c`nd ducem o tr[ire sf`nt[ =i suntem
]mputernici\i prin puterea s`ngelui Mielului lui Dumnezeu.
Cineva se ]ngrijora ca nu cumva aceast[ autoritate prin care se
poruncea duhurilor s[ fie ca o rug[ciune fa\[ de ele, dar c`nd
Duhul Sf`nt face o astfel de rug[ciune din[untrul nostru este ca =i
cum ai striga la o pisic[ care se bag[ unde nu are voie =i nicidecum nu este o rug[minte. Semnele de b[tr`ne\e nu sunt ]ntotdeauna semne de maturitate, de aceea trebuie s[ lu[m seama ca s[
cre=tem ]n toat[ ]nv[\[tura Domnului, ]nc`t s[ nu r[m`nem la
adev[rurile ]ncep[toare =i s[ fim asem[na\i cu ni=te copii care nu
sufer[ m[nc[rurile tari. <...s[ v[ ]nnoi\i ]n duhul min\ii voastre, =i
s[ v[ ]mbr[ca\i ]n omul cel nou, f[cut dup[ chipul lui Dumnezeu,
de o neprih[nire =i sfin\enie pe care o d[ adev[rul> (Efeseni 4:2324). Ori de c`te ori ne ]nchin[m Domnului cu timpul nostru,
studiind Cuv`ntul S[u cu dorin\a de a asculta =i de a fi ]nv[\a\i de
El, este bine s[-I cerem Duhului Sf`nt s[ ne lumineze duhul
min\ii spre a putea fi ]nnoi\i =i spre a putea ]n\elege tainele pe care
numai El ni le poate face de cunoscut.
<De aceea, ]ncinge\i-v[ coapsele min\ii voastre, fi\i treji, =i
pune\i-v[ toat[ n[dejdea ]n harul, care v[ va fi adus, la ar[tarea lui
Isus Hristos> (1 Petru 1:13). Unul din aspectele exterioare ale
]nchin[rii noastre, ca suflete m`ntuite, este felul ]n care ne
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]nchin[m Domnului cu bunurile =i chiar cu banii no=tri. Banii pot
fi f[cu\i =i din lemn =i Dumnezeu, care este proprietarul legitim al
tuturor p[durilor, =i-ar putea face bani c`\i ar vrea, dar El nu este
interesat de bani, ]ns[ prin felul cum noi ne ]nchin[m Lui cu banii,
El prive=te la inten\ia inimii noastre =i la sacrificiul pe care ]l
facem atunci c`nd d[m pentru lucrarea Lui. }n Vechiul Testament
este amintit[ zeciuiala, dar dac[ am socoti toate jertfele =i darurile
de bun[ voie pe care Israeli\ii le aduceau Domnului, ceea ce ei }i
d[deau trecea mult de zece la sut[ din venitul lor.
Pentru credinciosul Nou Testamental zeciuiala este ca acele
ro\i ajut[toare ce sunt puse la bicicleta unui copil mic, ro\i care-l
]nva\[ s[-=i \in[ echilibru, ca apoi acele dou[ ro\i mai mici din
spate s[ fie date jos =i copilul s[ poat[ umbla doar pe dou[ ro\i.
+tiind c[ tot ce avem este al Lui, este bine ca la sf`r=it de an, c`nd
ne facem un bilan\ financiar, s[ vedem dac[ nu cumva inima
ne-a ]n=elat. Dac[ observ[m c[ nu am dat Domnului partea Lui
este timpul ca ]ntr-un act de disciplinare proprie s[ punem ]napoi
acele ro\i ajut[toare, adic[ cu stricte\e fa\[ de firea cea veche care
este egoist[, s[-I aducem lui Dumnezeu o ]nchinare pl[cut[ prin a
da zeciuial[. Omului i-ar pl[cea s[ aib[ reputa\ia de a fi generos,
dar dac[ se poate la un pre\ redus. De aceea trebuie s[ ne verific[m faptele, pentru c[ ]n mod sigur Dumnezeu va face aceasta.
Dac[ ]ntreb[m firea veche, sub pretextul de precau\ie sau
cump[tare, ne va sf[tui s[ nu d[m Domnului p`n[ la sacrificiu,
]ns[ dac[ duhul este la putere }i vom putea aduce lui Dumnezeu o
]nchinare pl[cut[ =i cu banii no=tri. Un credincos care d[ de
ochii oamenilor este ca un pom de Cr[ciun cu podoabe false, ]ns[
un credincios care este c`rmuit de Duhul este ca un pom care-=i
d[ roada la timp. Roada aceasta, care face parte din ]nchinarea
pl[cut[, }l bucur[ pe Dumnezeu. Nu ]nv[\[m s[ d[m cu adev[rat
=i cu bucurie cum }i place lui Dumnezeu p`n[ c`nd nu ]nv[\[m c`t
de mult am primit noi de la El. }n tot ce facem, s[-L lu[m pe
Duhul Sf`nt p[rta= la deciziile noastre, pentru ca astfel s[
putem fi privi\i de cer ca fiind adev[ra\i ]nchin[tori, ce se
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]nchin[ ]n duh =i ]n adev[r. Am fost ]n biserici =i ]n catedrale unde
oamenii urmeaz[ ceremonii =i ritualuri specifice, dar dac[ Duhul
Domnului nu particip[ la asemenea fel de ]nchinare, nu au nici o
valoare =i acestea nu fac nici un bine sufletului, ci dimpotriv[ ]i
d[ omului un sim\ fals de siguran\[.
Domnul Isus ne-a spus c[ adev[ra\ii ]nchin[tori se ]nchin[ lui
Dumnezeu ]n duh =i ]n adev[r, iar apostolul Pavel ne-a spus c[
exist[ un singur Mijlocitor ]ntre om =i Dumnezeu, adic[ Isus
Hristos (vezi 1 Timotei 2:5). De aceea, ceea ce trece peste aceste
lucruri ]l poate duce la idolatrie pe cel care nu cerceteaz[
Scripturile =i se las[ am[git de oameni doritori de slav[ de=art[,
doritori de a avea control =i chiar c`=tig de la oameni. Textul citat
ne ]ndeamn[ s[-I aducem lui Dumnezeu o ]nchinare pl[cut[, cu
evlavie =i fric[. Aceast[ ]nchinare cuprinde toate aspectele vie\ii
noastre, nu doar timpul petrecut pe genunchi sau ]n casa de
rug[ciune, unde expresia ]nchin[rii noastre se aprinde ]n mod
deosebit ]ntr-un foc al dragostei ce arde ]n[untrul inimilor celor
m`ntui\i, aduna\i la un loc.
<Veni\i s[ c`nt[m cu veselie Domnului, =i s[ strig[m de
bucurie c[tre St`nca m`ntuirii noastre. S[ mergem ]naintea Lui cu
laude, s[ facem s[ r[sune c`ntece ]n cinstea Lui!… veni\i s[ ne
]nchin[m =i s[ ne smerim, s[ ne plec[m genunchiul ]naintea
Domnului, F[c[torului nostru!> (Psalmul 95: 1, 2, 6). +tim c[
]nchinarea pl[cut[ lui Dumnezeu este ]n duh =i ]n adev[r. Pentru
aceasta trebuie ca cineva s[ aib[ Duhul, pentru c[ cine nu-L are
nu este al lui Dumnezeu (vezi Romani 8:9). Omul firesc se
]nchin[ cu trupul, poate chiar cu sufletul la nivelul g`ndirii, al
emo\iilor =i al voin\ei, dar ca s[ te ]nchini ]n duh trebuie ca ]n
urma na=terii din nou s[ ai duhul viu.
Templul de la Ierusalim a avut trei nivele de acces, nivele care
reprezint[ cele trei p[r\i ale fiin\ei noastre. Cel mai intim loc din
templu era locul Preasf`nt, unde ]ntre aripile heruvimilor se
prezenta slava lui Dumnezeu. Acel loc reprezint[ partea noastr[
l[untric[ numit[ duhul nostru ce a fost creat de Dumnezeu ]n
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fiin\a noastr[ ]n a=a fel ca prin prezen\a Duhului Sf`nt El s[ poat[
locui ]n noi. Nu doar c`nd te rogi, ci =i ori de c`te ori biruie=ti
ispita aleg`nd calea sfin\eniei }i aduci lui Dumnezeu o ]nchinare
care-I place. Nu poate avea loc ]n via\a noastr[ o ]nchinare
pl[cut[ Lui f[r[ ascultare de El. Uneori Domnul va alege s[ ne
cear[, a=a cum i-a cerut lui Avraam, ce ne este mai drag. Voia
noastr[ trebuie pus[ pe altarul Lui =i aceasta uneori ]nseamn[ a
ierta pe gre=i\ii no=tri. Nu ]nv[\[m s[ iert[m cu adev[rat p`n[
c`nd nu ]nv[\[m =i nu ]n\elegem cum am fost noi ierta\i. Trupul
nostru ]l putem aduce ca o jertf[ vie =i sf`nt[ ]naintea Lui =i chiar
g`ndurile noastre le facem roabe ascult[rii de Hristos, ca astfel s[
putem aduce o ]nchinare pl[cut[ Domnului.
Postul ]nseamn[ ab\inerea pentru un timp de la hran[ =i dup[
ce suntem siguri c[ am dezlegat ]n inima noastr[ orice fel de
leg[turi ale r[ut[\ii acest fel de supunere a trupului nostru poate fi
tot o ]nchinare pl[cut[ lui Dumnezeu. Supunerea trupului ]n fa\a
dorin\elor duhului de a se apropia de Dumnezeu este o smerenie
care atrage aten\ia Domnului atunci c`nd ]n\elegem c[ El nu ne
datoreaz[ nimic, chiar dac[ postim. }nchinarea pl[cut[ lui
Dumnezeu poate implica tot ce avem. <Vreau dar ca b[rba\ii s[ se
roage ]n orice loc, =i s[ ridice spre cer m`ini curate, f[r[ m`nie =i
f[r[ ]ndoieli> (1 Timotei 2:8). }nchinarea noastr[ poate include
buzele, vorbirea, m`inile, genunchii, capul =i palmele m`inilor
noastre. Pozi\ia trupului este de multe ori parte din felul cum ne
]nchin[m, dar starea inimii este cea mai important[, pentru c[
acolo prive=te prima dat[ Dumnezeu.
Exist[ o bucurie ne]n\eleas[ de omul firesc, dar sim\it[ de cel
duhovnicesc, ]n a aduce o ]nchinare pl[cut[ Domnului prin a sluji
altora. <+i eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, =i m[ voi
cheltui ]n totul =i pe mine ]nsumi pentru sufletele voastre…>
(2 Corinteni 12:15). }nchinarea pl[cut[ Domnului nu ]nseamn[
doar a fi singur cu Dumnezeu, ci include =i a face ceea ce a f[cut
St[p`nul nostru, adic[ de a sluji nevoilor altora. Apostolul Pavel
a mers p`n[ acolo c[ a spus c[ s-a f[cut tuturor totul ca s[-i
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c`=tige pentru Hristos. O astfel de dedicare este o ]nchinare
pl[cut[ lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 9:22). Sufletul nostru este
pre\ios pentru c[ este ve=nic. Timpul este un bun trec[tor ce poate
fi r[scump[rat =i folosit spre bine, dar trupul, pe care omul de cele
mai multe ori ]l pre\uie=te cel mai mult, este trec[tor. Trupul este
ca o cas[ ]nchiriat[ pentru suflet =i duh, o cas[ cu folosin\[ unic[,
a c[rei Proprietar nu are de g`nd s[ ]nnoiasc[ contractul de
]nchiriere. De aceea este necesar ca ]n timpul limitat pe care-l
avem ]n acest trup s[ lu[m decizii bune pentru sufletul nostru,
care va tr[i ve=nic.
Religiile care sus\in c[ au ca scop cunoa=terea lui Dumnezeu
=i apoi m`ntuirea sufletului omului se ]mpart ]n dou[ mari categorii. Prima este aceea care depinde de fapte, iar a doua categorie
este cea care depinde de oferta f[cut[ de Dumnezeu, numit[ Har.
Omul }i poate aduce lui Dumnezeu o ]nchinare pl[cut[, dar nu
oricum, ci numai dup[ ce din r[u a fost numit bun, adic[ a ajuns
s[ fie socotit neprih[nit nu prin fapte, ci ]n meritul jertfei
Domnului Isus. Nu pu\ini spun c[ iubesc Adev[rul, dar se tem de
schimbarea pe care vrea s[ o fac[ Duhul Domnului ]n ei, =i din
ignoran\[ fa\[ de Cuv`ntul Scripturii =i team[ de astfel de sim\uri
l[untrice ]nchid u=a Duhului Sf`nt. Noi am fost chema\i la
bog[\iile harului lui Dumnezeu, care S-a f[cut pe Sine s[rac ca s[
vin[ jos s[ moar[ pentru noi, =i astfel primind iertarea =i darul
Duhului Sf`nt s[ devenim boga\i.
Dac[ ai primit darul m`ntuirii =i te-ai f[cut p[rta= Duhului
Sf`nt po\i s[ spui c[ faci parte din categoria celor boga\i, care }i
pot aduce o ]nchinare pl[cut[. De aceea p[streaz[-L ca pe cea mai
scump[ comoar[. Dumnezeu vrea ca to\i oamenii s[ vin[ la
m`ntuirea oferit[ ]n dar prin schimbarea pe care o face El ]n noi,
din fire=ti devenind duhovnice=ti; o schimbare de la o potrivire a
chipului veacului acestuia la o asem[nare cu cea a Fiului S[u. El
vrea s[ ne schimbe, dar oare noi vrem aceast[ schimbare? Mul\i
refuz[ schimbarea ce rezult[ din ]nnoire, pentru c[ ]i scoate din
zona de confort a obiceiurilor omene=ti, a lucrurilor pricepute cu
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mintea sau pentru c[ v[d c[ ]i desparte de p[catul pe care-l iubesc.
Ai sim\it vreodat[ prezen\a Duhului Sf`nt? Dac[ cu sinceritate ai
s[-I ceri, El, care d[ oamenilor poc[in\a, ]\i va da iertarea =i darul
Sf`ntului Duh. Aceast[ schimbare te va muta din categoria celor
nem`ng`ia\i ]n categoria celor m`ng`ia\i, care au ]n ei pe
M`ng`ietorul, Duhul Adev[rului. Duhul Sf`nt poate =i vrea s[
fac[ din tine un adev[rat ]nchin[tor, care-I aduce lui Dumnezeu o
]nchinare pl[cut[. Caut[-L =i El se va l[sa g[sit de tine! Cere-I =i
c`nd vei primi aceast[ putere a Duhului Sf`nt vei putea spune c[
=tii ce ]nseamn[ fericirea.
Amin
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23
SEMNUL DIN CANA
<+i acolo erau =ase vase de piatr[, puse dup[
obiceiul de cur[\ire al Iudeilor; =i în fiecare vas
înc[peau c`te dou[ sau trei vedre. Isus le-a zis:
«Umple\i vasele acestea cu ap[!» +i le-au umplut
p`n[ sus. «Scoate\i acum», le-a zis El, =i «aduce\i
nunului.» +i i-au adus.> Ioan 2:6-8

F

iecare dintre cei patru evangheli=ti, chiar =i atunci c`nd
au scris despre acelea=i evenimente, au avut fiecare un
stil specific de a scrie lucr[rile f[cute de Domnul Isus.
Ca =i cele patru bra\e de ap[ ce ie=eau din Eden, cele patru
evanghelii au puterea de via\[ a Cuv`ntului viu al lui Dumnezeu
=i ne fac de cunoscut felul în care s-a desf[=urat =i a fost dus la
îndeplinire planul m`ntuirii, prin moartea =i învierea Domnului
Isus. Minunile pe care Domnul Isus le-a f[cut înaintea ucenicilor
S[u au adeverit c[ El este Cine a spus c[ este, adic[ Fiul lui
Dumnezeu, care a venit pe p[m`nt ca s[ ia asupra Sa vina p[catului omenirii. Apostolul Ioan, care dup[ modul cum a scris a
folosit o strategie deosebit[ de ceilal\i trei evangheli=ti, a spus c[
Domnul Isus a f[cut nu pu\ine, ci multe minuni, dar a descris mai
detailat în evanghelia care-i poart[ numele =apte dintre aceste
minuni pe care le-a numit <semne>, deoarece ele au fost lucr[ri ce
ascund o semnifica\ie deosebit[.
<Isus a mai f[cut înaintea ucenicilor S[i multe alte semne care
nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost
scrise, pentru ca voi s[ crede\i c[ Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; =i crez`nd, s[ ave\i via\a în Numele Lui> (Ioan 20:30250
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31). Fiul lui Dumnezeu nu S-a întrupat ca s[ vin[ între oameni cu
scopul de a face aceste minuni, în care ei au recunoscut o schimbare =i chiar o suspendare a legilor naturale, ci scopul Lui a fost
s[ m`ntuiasc[ ce era pierdut. Scopul cu care au fost scrise aceste
lucr[ri pe care Tat[l I le-a dat s[ le fac[ a fost ca noi s[ credem =i
crez`nd în El s[ avem via\a în Numele Lui.
Prima minune despre care scrie apostolul Ioan, minune pe care
a numit-o un început al semnelor prin care El +i-a ar[tat slava,
pentru ca ei s[ cread[, a fost schimbarea apei în vin la nunta din
Cana, unde a fost invitat =i Domnul Isus ]mpreun[ cu ucenicii S[i.
Cana este un or[=el cam la =ase km nord de Nazaret, în drum spre
Capernaum. Este un or[=el unde, la fel cum am f[cut =i eu, mul\i
se opresc ca s[ vad[ locul unde Domnul Isus a ]nceput s[ fac[
minuni. C[s[toria =i s[rb[toarea nun\ii este un eveniment fericit
din via\a omului. Domnul Isus a participat la acest eveniment,
de=i prin faptul c[ nu ni se d[ numele celor ce-=i s[rb[toreau
nunta putem trage concluzia c[ erau oameni de r`nd. Momente
ginga=e ca =i acestea sau ca acela unde Domnul a preg[tit un
pr`nz ucenicilor S[i ne arat[ o parte din frumuse\ea caracterului
Celui care a dat importan\[ celor neb[ga\i ]n seam[.
În timpul s[rb[torii nun\ii, care dup[ obiceiul lor \inea =apte
zile, a ap[rut un moment de criz[ atunci c`nd vinul s-a terminat,
lucru ce ar fi dezonorat familia care f[cea nunta. Mama
Domnului Isus a fost cea care L-a pus la curent cu situa\ia ]n care
se aflau. Chiar dac[ pe moment s-a p[rut c[ ar fi respins aprobarea unei minuni, Domnul Isus a acceptat s[-i scoat[ din acel
impas ru=inos. Maria, mama Domnului Isus, a spus slugilor s[
fac[ tot ce le va zice Isus. Acest sfat este cel mai bun sfat pe care
un om îl poate urma =i în ziua de ast[zi. }n acel loc erau =ase vase
de piatr[ dup[ obiceiul de cur[\ire al Iudeilor =i Domnul Isus le-a
spus slugilor s[ umple acele vase cu ap[. Dup[ aceea, El i-a
]ndemnat s[ duc[ din acea ap[ transformat[ în vin nunului care se
ocupa cu organizarea nun\ii. Nunul a fost foarte înc`ntat de calitatea acelui vin =i l-a chemat la el pe mire ca s[-i spun[: <…Orice
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om pune la mas[ înt`i vinul cel bun; =i, dup[ ce oamenii au b[ut
bine, atunci pune pe cel mai pu\in bun; dar tu ai \inut vinul cel bun
p`n[ acum> (Ioan 2:10).
Vinul simbolizeaz[ în Scriptur[ bucuria =i dac[ omul ast[zi,
control`nd procesul de fermenta\ie =tie s[ fac[ din sucul
boabelor de struguri must f[r[ alcool, alcoolul fiind asem[nat
în Scriptur[ cu un =arpe ce mu=c[, cred c[ =i Domnul Isus a f[cut
un astfel de vin f[r[ alcool. De la un vin inferior aflat ]ntr-o
cantitate insuficient[, prin minunea f[cut[ de Domnul Isus s-a
ajuns la a avea vin din bel=ug, de cea mai înalt[ calitate posibil[.
Cele =ase vase de piatr[ simbolizeaz[ obiceiurile, tradi\ia =i religia omului, num[rul =ase fiind un num[r ce-l reprezint[ pe om.
<Fariseii, îns[, =i to\i Iudeii nu m[n`nc[ f[r[ s[-=i spele cu mare
b[gare de seam[ m`inile, dup[ datina b[tr`nilor> (Marcu 7:3).
Umplerea p`n[ sus a acelor vase de piatr[ despre care se spune c[
au con\inut în jur de cinci sute de litri simbolizeaz[ via\a din
bel=ug pe care o s[ o aib[ cei care vor crede în Numele Fiului lui
Dumnezeu. <…Eu am venit ca oile s[ aib[ via\[, =i s-o aib[ din
bel=ug> (Ioan 10:10).
Domnul Isus a f[cut pentru om ceea ce omul nu a putut face,
dar a l[sat =i-l las[ pe acesta s[ fac[ ceea ce poate. El a schimbat
apa în vin, dar a pus slugile s[ umple vasele de piatr[. L-a înviat
pe Laz[r dintre mor\i, dar i-a pus pe oameni s[ dea piatra la o
parte de la gura morm`ntului. A murit =i a pl[tit plata p[catului
omenirii, dar l-a l[sat pe om s[ aleag[ s[ cread[, s[ cear[ =i s[
primeasc[ astfel darul m`nturii. Minunea schimb[rii apei în vin,
pe care apostolul Ioan o nume=te lucrare, este o minune ce con\ine
un mesaj, pentru c[ ea cuprinde un simbol profetic cu privire la
vremea sf`r=itului. Dup[ cum nara\iunea acestui eveniment ne
spune c[ <a treia zi s-a f[cut o nunt[> tot a=a a treia zi, adic[ dup[
dou[ mii de ani, va avea loc o alt[ nunt[, care este numit[ în
Scriptur[ Nunta Mielului. Va fi o nunt[ în care bucuria va fi
deplin[ în sufletul tuturor celor care vor fi acolo, pentru c[ El a
preg[tit s[ ne dea ce are mai bun la sf`r=it, chiar dac[ pentru
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acum, cu scopul de a ne aduce mai aproape de des[v`r=ire, mai
avem parte =i de necazuri.
Semnul din Cana sau minunea transform[rii apei în vin este un
semn prin care ni se spune c[ Domnul Isus este r[spunsul =i
rezolvarea la toate dezam[girile omului. Isus transform[ =i ast[zi
via\a celor care cred în El din vie\i tr[ite f[r[ rost sau gust în vie\i
tr[ite cu folos ve=nic, pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Semnul din
Cana ne spune c[ lumea d[ ce are mai bun la început ca apoi s[
dea ce are mai amar. Aceast[ minune ne spune c[ bucuria lumii
trece repede =i este inferioar[, pe c`nd bucuria m`ntuirii pe care
o d[ Dumnezeu celui m`ntuit r[m`ne ve=nic, continu`nd din via\a
aceasta în adev[rata via\[, dincolo de ce cunoa=tem a fi moartea
biologic[. +tim c[ este un p[cat grozav a-i atribui lui Satan
lucrarea f[cut[ de puterea lui Dumnezeu, a=a cum au f[cut unii
dintre fariseii din timpul c`nd Domnul Isus umbla pe p[m`nt, =i
este de asemenea p[cat s[ =tii c[ o lucrare este omeneasc[,
fireasc[ sau chiar diavoleasc[ =i s[ i-o atribui lui Dumnezeu.
De aceea în zilele de ast[zi este necesar s[ fim cu luare aminte
atunci c`nd avem de-a face cu lucr[rile numite minuni. Oamenii
au avut întotdeauna o foame dup[ supranatural =i au c[utat
minuni chiar dac[ acestea au avut ca surs[ puterea întunericului.
<Iudeii, într-adev[r, cer minuni, =i grecii caut[ în\elepciune>
(1 Corinteni 1:22). Domnul Isus nu i-a l[udat pe cei care au
umblat dup[ minuni înt`i de toate, ci dimpotriv[ i-a mustrat
atunci c`nd Cuv`ntul S[u nu le-a fost îndeajuns. <Isus i-a zis:
«Dac[ nu vede\i semne =i minuni, cu nici un chip nu crede\i!»>
(Ioan 4:48). Chiar =i atunci c`nd a fost crucificat, oamenii nu au
încetat s[ cear[ minuni f[r[ s[-=i dea seama c[ ei devin o voce
pentru întuneric, deoarece vr[jma=ul nostru nu a vrut ca Domnul
Isus s[ bea tot paharul suferin\ei. <…Dac[ este El }mp[ratul lui
Israel, s[ Se pogoare acum de pe cruce, =i vom crede în El!>
(Matei 27:42).
Ucenicul Toma a spus c[ el nu crede c[ Domnul Isus a înviat
p`n[ c`nd nu vede cu ochii lui acea minune, pip[ind r[nile
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suferite atunci c`nd a fost crucificat =i omor`t. <«Tomo» i-a zis
Isus, «pentru c[ M-ai v[zut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au v[zut,
=i au crezut»> (Ioan 20:29). Dup[ ce Toma ajunge s[ aib[ aceste
dovezi, Domnul Isus îi spune c[ este mai ferice de cei care nu au
v[zut =i au crezut. }n aceast[ categorie intr[ mul\i dintre noi.
Mul\i oameni tr[iesc cu scuza c[ dac[ Dumnezeu le-ar ar[ta o
minune sau ar auzi un glas ar crede =i s-ar poc[i, dar El nu este
dator s[ fac[ un astfel de lucru, pentru c[ ne-a l[sat în Cuv`ntul
Scripturii tot ce avem nevoie spre a crede în Domnul Isus Hristos
=i crez`nd în Numele Lui s[ avem via\a.
Dumnezeu nu d[ sugestii =i nici nu-l roag[ pe om s[ fac[ ceva,
ci în dragoste <porunce=te oamenilor de pretutindeni s[ se
poc[iasc[> ca s[ nu fie nevoit s[-i condamne la a avea parte de
moartea a doua, care este iazul de foc. Problema cu cei care vor
înt`i s[ vad[ minuni este c[ ei }l dezonoreaz[ pe Dumnezeu,
spun`ndu-I c[ nu le este îndeajuns Cuv`ntul S[u care nu poate s[
mint[ =i în care nu este umbr[ de mutare. Cei care refuz[ calea
poc[in\ei prin credin\a în Domnul Isus =i umbl[ doar dup[
minuni se expun unui mare pericol, pentru c[ exist[ un potrivnic
care este gata s[ le v`nd[ marfa lui.
Sf`r=itul veacului va aduce cu sine împlinirea promisiunii c[
cei care au refuzat harul lui Dumnezeu =i neprih[nirea care se
cap[t[ prin credin\[ vor ajunge s[ fie în=ela\i de minunile
]n=el[toare pe care le vor vedea. <Ar[tarea lui se va face prin
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne =i puteri mincinoase, =i cu toate am[girile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea
pierz[rii, pentru c[ n-au primit dragostea adev[rului ca s[ fie
m`ntui\i. Din aceast[ pricin[, Dumnezeu le trimite o lucrare de
r[t[cire, ca s[ cread[ o minciun[> (2 Tesaloniceni 2:9-11). Mul\i
vor fi în=ela\i în acea vreme a sf`r=itului pentru c[ au refuzat
adev[rul Scripturii =i au umblat dup[ ceea ce înc`nt[ ochii, dorind
s[ asculte o evanghelie care s[ le g`dile urechea. <S[v`r=ea semne
mari, p`n[ acolo c[ f[cea chiar s[ se pogoare foc din cer pe
p[m`nt, în fa\a oamenilor. +i am[gea pe locuitorii p[m`ntului
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prin semnele, pe cari i se d[duse s[ le fac[ în fa\a fiarei…>
(Apocalipsa 13:13-14).
Natura noastr[ de om ne formeaz[, p[catul ne deformeaz[,
educa\ia ne informeaz[, închisoarea poate ne reformeaz[, dar
Domnul Isus ne schimb[ într-o f[ptur[ nou[. Minunea sau cum o
nume=te apostolul Ioan <lucrarea din Cana> a început cu o
porunc[ care a cerut omului s[ fac[ ceva. Lucrarea de m`ntuire a
omului începe cu porunca pe care El o d[ omului ca s[ se
poc[iasc[. Cel care vrea s[ aib[ experien\a minunii na=terii din
nou nu discut[, ci îndepline=te porunca dat[ de El, p[r[sind
p[catul =i poc[indu-se. El a îng[duit s[ avem Evanghelia pentru
ca mintea noastr[ s[ aib[ informa\ia necesar[, =i astfel s[ poat[
asculta urm[toarele porunci date spre binele sufletului nostru,
porunci care reies din Cuv`nt =i care spun: <Crede! F[ leg[m`nt!
Fii sf`nt în toat[ purtarea ta!>
Oric`t de zelo=i am fi în a face ceva pentru suflet, a=a cum au
f[cut acele slugi c`nd au umplut vasele de piatr[ cu ap[, este o
lucrare pe care o poate face numai El. Aceast[ lucrare se face prin
Duhul Sf`nt. Este trist s[ vezi c[ unii oameni religio=i se limiteaz[
la a umple vasele, adic[ fac ceea ce cred c[ este bine f[r[ s[ cear[
ca Dumnezeu s[ fac[ minunea na=terii din nou în l[untrul lor.
F[r[ aceast[ na=tere din nou, despre care Domnul Isus i-a spus lui
Nicodim, nimeni <…nu poate s[ intre în Împ[r[\ia lui Dumnezeu>
(Ioan 3:5). F[r[ aceast[ lucrare numit[ na=terea din nou în care
Duhul lui Dumnezeu =i Cuv`ntul S[u concepe =i aduce la via\[ în
l[untrul nostru o f[ptur[ nou[ în Hristos Isus omul nu se poate
bucura cu adev[rat nici de via\a aceasta =i nici de o via\a pe care
o nume=te religioas[.
Asemenea v`ntului pe care nu-l vezi, dar îl sim\i, experien\a
na=terii din nou nu o po\i explica pe deplin, pentru c[ este o
lucrare tainic[ f[cut[ de Duhul Sf`nt, dar po\i s[-i vezi efectul
atunci c`nd un om firesc, cu dorin\e fire=ti devine un om
duhovnicesc =i are ca urmare dorin\e duhovnice=ti. În anul 1752
Whitfield, care a lucrat mult la înaintarea Evangheliei în Europa,
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a scris o scrisoare lui Beniamin Franklin în America, scrisoare în
care i-a spus: <Î\i recomand s[ faci un studiu al na=terii din nou
pentru c[ acesta î\i va fi foarte profitabil =i f[r[ aceast[ na=tere din
nou nu po\i fi m`ntuit.> O astfel de schimbare l-a transformat pe
Petru dintr-un ucenic, care s-a lep[dat =i care se ascundea de frica
Iudeilor într-un martor al învierii. }n ziua de Rusalii el a vorbit cu
curaj, ]nc`t peste trei mii de suflete s-au ad[ugat la Biserica
Domnului. O astfel de schimbare l[untric[ a avut loc =i ]n cazul
lui Ioan, care din cauza atitudinii lui furtunoase mai era cunoscut
ca fiu al tunetului. }n urma acestei schimb[ri el a devenit
apostolul Iubirii.
Semnul din Cana ascunde în el faptul c[ tot ce face omul este
limitat =i trec[tor, dar în Dumnezeu, care singur este <BUN>,
avem o surs[ inepuizabil[ de <Bine>. Cea mai mare =i mai benefic[ minune este lucrarea de schimbare f[cut[ de Duhul Sf`nt în
via\a celui care ia decizia de a-=i preda via\a Domnului Isus. O
dat[ ce prin poc[in\[ ai avut parte de minunea na=terii din nou,
Duhul Sf`nt te va angaja într-o =coal[ unde vei înv[\a lucruri pe
care nu le po\i înv[\a la vreo =coal[ omeneasc[. <+i c`nd va veni
El, va dovedi lumea vinovat[ în ce prive=te p[catul, neprih[nirea
=i judecata> (Ioan 16:8). La început El te va convige c`t de periculos este p[catul =i de paguba ce \i-o poate face. Mul\i v[d
p[catul diferit, iar unii nu-l v[d deloc. Cu ce-i firesc în noi alegem
calea p[catului =i fiind obi=nui\i cu faptul de a avea acest virus
ajungem s[ nu-l vedem a fi periculos, s[-l ignor[m sau chiar s[-l
iubim, p`n[ c`nd Duhul Sf`nt ne convinge =i ne ajut[ s[-l
condamn[m în noi, pentru c[ p[cat înseamn[ tr[dare fa\[ de
Dumnezeu.
Un c`ine turbat nu este întotdeauna omor`t pentru ceea ce a
f[cut, ci pentru ce poate face. La fel facem =i noi c`nd omor`m
m[dularele firii vechi. <De aceea omor`\i m[dularele voastre care
sunt pe p[m`nt: curvia, necur[\ia, patima, pofta rea, =i l[comia,
care este o închinare la idoli> (Coloseni 3:5). În aceast[ =coal[,
Duhul Sf`nt dup[ ce ne va convinge de p[cat, ne va înv[\a
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frumuse\ea =i bucuria de a umbla pe calea neprih[nirii. Mul\i cred
c[ neprih[nirea vine din a face fapte bune, dar Dumnezeu ne d[
prin credin\[ o hain[ a neprih[nirii pe care trebuie s[ o p[str[m
curat[, deoarece pentru ea a fost pl[tit cel mai mare pre\ ce s-a
pl[tit vreodat[ pentru ceva în Univers.
Domnul Isus le-a spus fariseilor religio=i c[ femeile sticate =i
vame=ii vor merge înaintea lor în cer, pentru c[ ace=tia v[z`ndu-se p[c[to=i se consider[ nevrednici =i primesc cu bucurie darul
lui Dumnezeu; ]n schimb religio=ii vor s[ fie m`ntui\i prin
meritele lor sau cel pu\in vor cu ele s[-L ajute pe Dumnezeu s[-i
m`ntuiasc[. Apoi Duhul Sf`nt ne înva\[ despre judecata ce trebuie s[ ne-o facem singuri ca s[ nu fim judeca\i o dat[ cu lumea.
De asemenea ne ]nva\[ despre faptul c[ judecata acestei lumi va
fi urmat[ de o sentin\[ =i de o condamnare ve=nic[. Privind la
aceast[ judecat[ inima noastr[ trebuie s[ simt[ mil[ pentru cei
pierdu\i =i s[ ne împing[ la a face tot posibilul ca tot mai mul\i s[
fie sc[pa\i de la iad. A=a cum slugile au umplut vasele cu ap[
putem da =i noi celor din jur apa Cuv`ntului, ca apoi Dumnezeu
s[ fac[ în ei minunea transform[rii.
În om exist[ g`ndul ve=niciei pentru c[ a fost pus acolo de
Dumnezeu =i exist[ =i ideea c[ p[catul va fi pedepsit. Lucr[ri
scrise precum: <Infernul> de Dante sau <Paradisul pierdut> de
Milton, spun c[ omul se a=teapt[ la o judecat[ chiar dac[ face tot
posibilul s[ nu se g`ndeasc[ la ea. Nimeni nu a <scris> mai precis
despre iad ca =i Domnul Isus, iar Duhul Sf`nt ne convinge at`t de
realitatea lui c`t =i de urgen\a faptului c[ trebuie s[ lucr[m pentru
Dumnezeu, prin a îndrepta sufletele oamenilor prin tr[ire =i fapte,
ca Cel care poate =i vrea s[ le dea nevinov[\ia în meritul s`ngelui
scump al Domnului Isus Hristos. C`nd înve\i aceste lucruri în
=coala Duhului Sf`nt vei avea oportunitatea s[ ai bucurii mai mari
dec`t acei care au fost martori ai minunii din Cana.
O dat[ ce ne-am f[cut p[rta=i Duhului Sf`nt avem acces la
tronul harului =i acolo g[sim at`t refugiu c`t =i un loc unde ne
împrosp[t[m atunci c`nd petrecem timp cu El în p[rt[=ie. <M-am
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dus la locul meu de straj[, =i stam pe turn ca s[ veghez =i s[ v[d
ce are s[-mi spun[ Domnul, =i ce-mi va r[spunde la pl`ngerea
mea> (Habacuc 2:1). Într-o astfel de stare =i loc, oric`t de mare ar
fi pl`ngerea ta cu privire la ce-i p[m`ntesc, c`nd e=ti cu El te
atinge dragostea Sa =i nu mai a=tep\i s[-\i spun[ Domnul, ci singur m[rturise=ti c[ harul Lui î\i este îndeajuns. Acolo auzi susurul bl`nd =i c`nd întrebi: <De ce-mi vorbe=ti a=a de încet?>, El î\i
spune c[ trebuie s[ înve\i s[ ai o vreme de t[cere înaintea Sa. În
astfel de clipe de p[rt[=ie sf`nt[, c`nd stai în turn ca s[ veghezi în
rug[ciune, po\i sim\i dragostea Lui =i c`nd fa\a Sa lumineaz[
peste tine nu po\i s[ nu spui: <Te iubesc, o, Domnul meu!>
+i oamenii mari ai credin\ei au =tiut s[ caute =i s[ pre\uiasc[ o
astfel de p[rt[=ie cu El. <Domnul s[ v[ îndrepte inimile spre
dragostea lui Dumnezeu =i spre r[bdarea lui Hristos!>
(2 Tesaloniceni 3:5). Atunci c`nd El î\i îndreapt[ inima spre
dragostea Sa în\elegi c[ nu-L po\i iubi p`n[ c`nd Domnul nu te
las[ s[-I sim\i iubirea, pentru c[ nu ai ce da p`n[ c`nd El nu-\i d[.
C`nd ajungi s[ stai în prezen\a Sa vei spune c[ î\i este îndeajuns,
deoarece în acele clipe c`nd duhul t[u este îmb[iat =i primenit de
Duhul Sf`nt, El, Isus, devine tot ceea ce contez[, tot ce are
valoare =i tot ce este frumos =i de dorit. Dac[ ajungi în aceste
st[ri de Tabor, dragostea pentru El devine motivul a tot ce faci.
Este punctul unde sim\i fericirea atunci c`nd umbli cu Împ[ratul
=i El cu tine.
C`nd vei intra în prezen\a Sa, uneori î\i va da o povar[ ca s[ o
por\i pentru El. Trebuie s[ fii gata s[ iube=ti ceea ce El iube=te =i
anume sufletele oamenilor. Duhul Sf`nt face prin noi cea mai
bun[ rug[ciune, iar Dumnezeu ascult[ suspinuri precum cele ale
Anei, dar prime=te =i lauda =i prosl[virea care izbucnesc dintr-o
inim[ ce se simte cuprins[ de dragostea Sa. În El =i ]n promisiunile Sale î\i po\i odihni sufletul =i-l po\i înc[rca cu putere. Aceast[
stare de odihn[ devine ca o arm[, deoarece atunci c`nd ajungi în
acest loc Preasf`nt al templului t[u vr[jma=ul nu te poate urma, ci
r[m`ne afar[. Dac[ uneori sim\i prezen\a Sa în acest fel, iar alte258
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ori nu o sim\i, continu[ s[ te rogi ridic`nd altare, f[r[ s[ te a=tep\i
ca El s[ fie impresionat de ungerea pe care o sim\i c`teodat[,
ungere pe care tot Domnul \i-a dat-o.
C`nd te odihne=ti în El în\elegi ce a spus psalmistul pentru c[
\i se potrive=te. <Cel ce st[ sub ocrotirea Celui Prea Înalt, =i se
odihne=te la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: «El
este locul meu de sc[pare, =i cet[\uia mea, Dumnezeul meu în
care m[ încred!«> (Psalmul 91:1-2). În aceast[ odihn[ am înv[\at
unul dintre cele mai importante lucruri din via\a mea de cre=tin =i
anume c[ eu sunt slab, nepotrivit pentru a face ceva bun, dar harul
Lui îmi este îndeajuns, pentru c[ a=a cum spune omul lui
Dumnezeu, atunci c`nd sunt slab, sunt tare. Prea mult ne g`ndim
la vr[jma= =i la probleme =i prea pu\in }l prosl[vim pe Isus ca
Domn în sufletul =i duhul nostru! De aceea uneori vr[jma=ul nu
are nevoie s[ atace un credincios, pentru c[ se atac[ el singur,
purt`nd prea mult grij[ firii.
Mintea este ca un aspirator care c`teodat[ trage toate
gunoaiele, de aceea trebuie s[ fim selectivi cu privire la g`ndurile
pe care le primim =i le între\inem, pentru ca nu cumva s[ primim
vreun virus. De exemplu cineva spune: <Am a=a o stare de depresie!> Cine \i-a spus? Nu Dumnezeu, nu Scriptura! De unde ne
vine o astfel de informa\ie dac[ am spus c[ noi suntem în Hristos
Isus? Dac[ g`ndul î\i spune: <E=ti prea p[c[tos s[ te mai
primeasc[!>, de unde vine un astfel de g`nd? Nu de la Dumnezeu,
nu din Scriptur[ =i nici de la un copil de-al Domnului ce are în el
g`ndul lui Hristos. Dac[ ai vrea s[ ai o via\[ duhovniceasc[ din
bel=ug, care s[ continue în via\a ve=nic[ cu Dumnezeu în cer, dar
crezi c[ ai f[cut prea mult r[u sau pentru prea mult timp ai refuzat
oferta Domnului de împ[care ca s[ mai po\i fii =i tu primit în Casa
Tat[lui Ceresc, te sf[tuiesc s[ cite=ti capitolul 3 din cartea prorocului Iona ca s[ vezi ce bun este acest Dumnezeu care te
cheam[ la m`ntuire.
În Ninive, care era mai mare dec`t Babilonul cel faimos,
locuiau cei mai r[i =i mai cruzi oameni posibili. Ei au inventat
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crucificarea =i practicau jupuirea de viu a prizonierilor. Unor
astfel de oameni Dumnezeu le-a oferit =ansa de poc[in\[, iar c`nd
ei au crezut =i s-au ag[\at de aceast[ speran\[, pedeapsa
Domnului vestit[ peste aceea cetatea a fost am`nat[ pentru o sut[
de ani. <Dumnezeu a v[zut ce f[ceau ei =i c[ se întorceau de la
calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a c[it de r[ul pe care se
hot[r`se s[ li-l fac[, =i nu l-a f[cut> (Iona 3:10).
Orice ai f[cut, nu ai f[cut mai mult r[u ca acei oameni! De
aceea fii sigur c[ dac[ vii la Domnul Isus, recunosc`nd c[ e=ti un
suflet p[c[tos ce nu se poate salva singur, vei fi primit =i iertat. El
]\i va da în\elepciunea s[ folose=ti chiar =i cuno=tin\a p[m`nteasc[
pentru ce este bun =i astfel pun`ndu-\i via\a în slujba Domnului ca
s[ o valorifici pentru un folos ve=nic. Crede în minuni, dar
încrede-te în Domnul Isus, în ceea ce El a spus =i în ce a f[cut
pentru tine. Dac[ alegi s[ umbli cu Dumnezeu prin credin\[ în
mod inevitabil vei ajunge s[ vezi minuni, ca apoi s[ spui ca =i
psalmistul: <Binecuv`ntat s[ fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
Singurul care face minuni!> (Psalmul 72:18).
Amin
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24
MÂNTUIÞI DUPÃ S CRIPTURI
<V[ fac cunoscut, fra\ilor Evanghelia, pe care v-am
propov[duit-o, pe care a\i primit-o, în care a\i r[mas,
=i prin care sunte\i m`ntui\i, dac[ o \ine\i a=a dup[
cum v-am propov[duit-o; altfel, degeaba a\i crezut.>
1 Corinteni 15:1-2

S

criptura con\ine adev[rul despre felul în care omul poate
fi m`ntuit =i acest adev[r este iubit sau dimpotriv[ ur`t
de diferi\i oameni. Deoarece cei ce iubesc =i pre\uiesc
aceast[ carte, Biblia, sunt mul\i, numai anul acesta au fost tip[rite,
în diferite limbi, peste 90 de milioane de exemplare =i peste 90 de
milioane de Nou Testamente. Primele cinci c[r\i ale Scripturii,
folosind un alfabet cu 22 de litere, au fost scrise de robul lui
Dumnezeu Moise. Ele alc[tuiesc Tora, carte care în original
con\ine 304.805 litere scrise de la dreapta la st`nga, ]ntr-un =irag
continuu, f[r[ desp[r\ire sau semne de punctua\ie între cuvinte.
Mult mai t`rziu, în timpul preotului Ezra, cuvintele au fost
desp[r\ite între ele de un mic spa\iu. În decursul a 1.500 de ani
Dumnezeu i-a inspirat prin Duhul Sf`nt pe slujitorii S[i =i a
guvernat punerea împreun[ a Scripturii, ca ast[zi s[ avem 66 de
c[r\i ce formeaz[ ]mpreun[ canonul c[r\ilor Vechiului Testament
=i al Noului Testament. <Toat[ Scriptura este insuflat[ de
Dumnezeu =i de folos ca s[ înve\e, s[ mustre, s[ îndrepte, s[ dea
în\elepciune în neprih[nire> (2 Timotei 3:16).
Am fi foarte p[gubi\i dac[ nu am studia =i Vechiul Testament,
pentru c[ din el înv[\[m multe lucruri despre Dumnezeu =i despre
felul în care El lucreaz[. Dac[ am urm[ri actul al doilea =i ultimul
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al unei piese de teatru am putea vedea cum decurg lucrurile la
sf`r=it, ]ns[ dac[ vedem =i primul act, totul este mai u=or de
în\eles =i nu mai avem a=a de multe întreb[ri cu privire la ce se
înt`mpl[ în actul doi. Ceva asem[n[tor are loc atunci c`nd nu
evi\i s[ studiezi =i Vechiul Testament. Apostolul Pavel spune c[
desf[=urarea planului de m`ntuirea are loc întocmai <dup[
Scripturi>, adic[ dup[ cum a fost trasat în Vechiul Testament. Pe
l`ng[ scriitorii Noului Testament, Domnul Isus a folosit pasaje =i
argumente din Vechiul Testament, ca s[-i adevereasc[ autenticitatea =i s[ fac[ cunoscut oamenilor planul Ziditorului.
Oamenii lui Dumnezeu din vechime tr[iau în condi\ii grele de
via\[, ]ns[ dac[ ar fi avut un exemplar al Cuv`ntului scris al
Domnului s-ar fi socotit extrem de boga\i. Ast[zi oamenii tr[iesc
în case în care au condi\iile caselor moderne, condi\ii pe care nici
împ[ra\ii nu le aveau mai demult, fiind ]ns[ preocupa\i cu <acum>
=i <aici> majoritatea ]=i pierd entuziasmul pentru aceast[ carte =i
pun pu\in pre\ pe ea. Dup[ Scripturi, la timpul hot[r`t, Dumnezeu
L-a trimis pe Fiul S[u s[ vin[ pe p[m`nt ca s[ se întrupeze spre a
putea fi un înlocuitor potrivit pentru cel p[c[tos. Tot dup[
Scripturi, Fiul a fost crucificat, omor`t =i a treia zi a înviat din
mor\i. De asemenea din Biblie afl[m c[ are loc m`ntuirea tuturor
celor ce crez`nd în El devin f[pturi noi, devin parte dintr-o preo\ie
sf`nt[ =i prin înfiere, un neam împ[r[tesc.
Nu to\i cei care î=i decoreaz[ casa cu Scriptura reu=esc s[ vad[
în ea aceste planuri =i chiar taine, dup[ care lucreaz[ Dumnezeu,
planuri care toate se vor duce la împlinire. <Cerul =i p[m`ntul vor
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece> (Marcu 13:31). Serviciile
secrete din diferite \[ri au c[utat =i caut[ noi moduri de a comunica, folosind coduri secrete. Aceste coduri ce sunt concepute de
oameni ajung s[ fie descifrate tot de oameni. În anul 1934 c`\iva
matematicieni au descifrat codul german nazist Enigma =i a=a
multe vie\i au fost salvate, pentru c[ prin interceptarea comunica\iilor au fost cunoscute planurile inamicului. Sf`nta Scriptur[
con\ine taine pe care omul nu le poate p[trunde de unul singur.
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<M-am g`ndit la aceste lucruri ca s[ le pricep, dar z[darnic[ mi-a
fost truda, p`n[ ce am intrat în sf`ntul loca= al lui Dumnezeu…>
(Psalmul 73:16-17).
Pentru a în\elege Sf`nta Scriptur[ se cere s[-L ai ca înv[\[tor
pe Dumnezeu Duhul Sf`nt f[r[ de care Biblia r[m`ne o carte
pecetluit[ =i chiar plictisitoare pentru mul\i. <Dar omul firesc nu
prime=te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c[ci, pentru el, sunt o
nebunie; =i nici nu le poate în\elege, pentru c[ trebuiesc judecate
duhovnice=te> (1 Corinteni 2:14). Un om, dup[ ce s-a poc[it, a
spus c[ i se pare c[ cineva a scris o alt[ Scriptur[, fiindc[ de c`nd
=i-a predat via\a Domnului Isus Biblia are sens =i începe s[ o
în\eleag[. <C`nd va veni M`ng`ietorul, Duhul adev[rului, are s[
v[ c[l[uzeasc[ în tot adev[rul; c[ci nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va fi auzit, =i v[ va descoperi lucrurile viitoare. El m[
va prosl[vi, pentru c[ va lua din ce este al Meu, =i v[ va descoperi.
Tot ce are Tat[l, este al Meu; de aceea am zis c[ va lua din ce este
al Meu, =i v[ va descoperi> (Ioan 16:13-15).
Scriptura este o carte în care =tiin\a =i religia, despre care unii
cred c[ sunt vr[jma=e, se înt`lnesc în deplin[ armonie, f[c`ndu-L
cunoscut oamenilor pe Dumnezeu ca pe Creatorul a tot ce vedem
=i a ce nu vedem, ca Ini\iator a tuturor legilor fizicii, chimiei =i
naturii, dar =i ca un Dumnezeu bun, care iube=te sufletul omului.
Primul pas spre a primi darul m`ntuirii este ca privind la eviden\a
lucr[rii Sale s[ crezi acest Cuv`nt al lui Dumnezeu. Putem alege
o ramur[ a =tiin\ei =i fie c[ alegem telescopul sau microscopul,
dac[ c[ut[m cu aten\ie vom g[si c[ Scriptura nu r[m`ne undeva
în urma timpului în care tr[im. Mul\i oameni, printre care =i
George Washington, au murit pentru c[ atunci c`nd erau bolnavi
li se f[cea t[ieturi pentru a pierde ceea ce doctorii de atunci
numeau <s`nge r[u>, lucru care-i sl[bea =i mai mult în putere.
}ns[ ]n Scriptur[ a fost scris ]n urm[ cu mii de ani c[ via\a este în
s`nge, deci a pierde s`nge înseamn[ a pierde din via\[ (vezi
Levetic 17:14). Despre ceea ce oamenii au descoperit cu privire
la efectul microbilor nev[zu\i, Scriptura a scris de mult timp pre263
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venindu-i astfel de multe boli pe cei ce au crezut-o. Milioane au
murit în Europa în timpul holerei negre din cauza microbilor.
Remediul a fost g[sit în Scriptur[, care i-a înv[\at pe oameni s[ ]i
separe pe cei bolnavi de cei s[n[to=i (vezi Levetic 13:46).
O alt[ dovad[ ce vine în ajutorul ra\iunii, spre a încuraja
credin\a, este lucrarea profetic[ ce se desf[=oar[ pe paginile
Scripturii. Cuv`ntul prorocie înseamn[ descoperirea unor taine
din trecut sau a lucrurilor viitoare. Biblia este singura carte care
ne spune ce se va ]nt`mpla în viitor, în vremea sf`r=itului, iar
dep[narea istoriei, în ultimele mii de ani, poate fi urm[rit[ în
cuvintele prorociilor scrise ]n ea. Dac[ crezi cuv`ntul Scripturii
trebuie s[-L prime=ti ca fiind pentru tine =i primind cuno=tin\a
adev[rului s[ fii m`ntuit. <…Dumnezeu, M`ntuitorul nostru, care
voie=te ca to\i oamenii s[ fie m`ntui\i =i s[ vin[ la cuno=tin\a
adev[rului> (1 Timotei 2:3-4). Prin Evanghelie, Dumnezeu vrea
nu doar ca cei ce se cred predestina\i, ci <to\i oamenii s[ vin[ la
cuno=tin\a adev[rului> ca s[ fie m`ntui\i.
Scriptura este o carte care spune adev[rul f[r[ ocoli=uri. De
aceea ea are =i mul\i vr[jma=i. Majoritatea oamenilor de ast[zi nu
sufer[ s[ aud[ cuv`ntul p[cat. Ei vor s[-l numeasc[ gre=eal[ sau
o consecin\[ a unei erori în g`ndire. A=a s-a ajuns c[ ho\ul nu e
vinovat de ho\ie, ci de fraud[, iar despre curvari se spune c[ sunt
oameni cu sl[biciuni sau cu moravuri u=oare. În acest fel, leg`nd
r[nile superficial, s-a ajuns la starea ]n care p[catul este tratat ca
fiind nu ceva ce omoar[ =i trimite sufletul omului în chinurile
ve=nice ale iadului, ci ca =i ceva normal sau poate chiar ca ceva
inventat de biseric[ pentru a controla masele de oameni. Problema omului este c[ iube=te p[catul mai mult dec`t neprih[nirea =i
înva\[ ascultarea numai dup[ neascultare.
Omul nu poate face legi care s[-i fac[ pe oameni dintr-o dat[
morali, ci face legi care s[ pedepseasc[ lipsa de moralitate =i prin
frica pedepsei încearc[ s[ st[vileasc[ pornirile omului vechi. Nici
o lege de pe p[m`nt nu te poate face s[ iube=ti, de aceea omul a
f[cut legi care s[ controleze =i s[ pedepseasc[ lipsa dragostei
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ar[tat[ prin a face ce este r[u semenului s[u. Nu este lege care s[
previn[ pe cineva de la a fi necinstit, dac[ cineva vrea s[
ac\ioneze în acel fel; de aceea s-au f[cut legi care s[ pedepseasc[
ho\iile =i în=el[ciunile.
Nu este lege care s[ te poat[ opri s[ nu min\i dac[ vrei s[ faci
acest lucru, ]ns[ s-au dat legi care pedepsesc frauda. Ceea ce
legile omului nu pot face, Evanghelia are puterea de a face,
lucr`nd în[untrul omului, la nivelul duhului =i f[c`ndu-l o f[ptur[
nou[, îi ia setea de a p[c[tui =i îi d[ dorin\a de a se p[zi de tot
ce este r[u. <C[ci, dac[ este cineva în Hristos, este o f[ptur[
nou[. Cele vechi s-au dus: iat[ c[ toate lucrurile s-au f[cut noi>
(2 Corinteni 5:17). P`n[ c`nd nu are loc aceast[ transformare
f[cut[ de Duhul Sf`nt, chiar dac[ omul pare a fi bun =i moral, el
este tot corupt în[untrul s[u =i tot p[c[tos. P[catul este vr[jma=ul
omului. Fiecare p[cat este o necinstire a lui Dumnezeu, iar
Evanghelia spune c[ p`n[ c`nd nu e=ti de acord cu Domnul c[ e=ti
p[c[tos nu po\i s[ fii m`ntuit, pentru c[ iertarea este dat[ numai
celui care sim\indu-se p[c[tos cere iertare.
C`nd ne m[rturisim p[catul, nu este prima dat[ c`nd
Dumnezeu afl[ despre acel p[cat, ]ns[ atunci c`nd ne c[im de
p[cat m[rturisindu-l este momentul c`nd sc[p[m de el. Pentru c[
ne iube=te, Domnul vrea s[ înv[\[m s[ ne judec[m ca s[ nu trebuiasc[ s[ ne judece El. <Dac[ ne m[rturisim p[catele, El este
credincios =i drept, ca s[ ne ierte p[catele =i s[ ne cur[\easc[ de
orice nelegiuire> (1 Ioan 1:9). În acel moment al poc[in\ei scapi
de vin[, con=tiin\a este eliberat[ =i sim\[minte de mul\umire încep
s[ curg[ din inim[ ca un r`u, c[tre Cel care te-a iubit îndeajuns c[
+i-a dat via\a pentru tine. Vestea Bun[ este bun[ pentru cel care
v[z`ndu-=i vina realizeaz[ c[ este pierdut =i f[r[ =ans[ de a se
salva singur vreodat[. Chiar dac[ avem pu\in[ putere asupra
emo\iilor, cunosc`nd Cuv`ntul, putem avea foarte mult control
asupra purt[rii pe care o alegem.
Scriptura ne înva\[ c[ sfin\enia este o lucrare început[ în noi
de Dumnezeu, stare pe care suntem l[sa\i s[ alegem s[ o încu265
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raj[m în noi sau s[ o în[bu=im, lucru care-L bucur[ sau }l întristeaz[ pe Dumnezeu. Biblia ne spune clar c[ moartea Domnului
Isus nu a fost un accident, ci a fost planificat[ =i îng[duit[ de
Dumnezeu Tat[l, care L-a acceptat ca Înlocuitor, iar moartea Lui
a fost vestit[ cu mare precizie cu sute de ani înainte de a avea loc.
<V-am înv[\at înainte de toate, a=a cum am primit =i eu; c[
Hristos a murit pentru p[catele noastre, dup[ Scripturi; c[ a fost
îngropat =i a înviat a treia zi, dup[ Scripturi> (1 Corinteni 15:3-4).
El a murit dup[ Scripturi, adic[ dup[ Scripturile evreie=ti care
formeaz[ Vechiul Testament, în care chiar de la început
Dumnezeu a f[cut promisiunea c[ s[m`n\a femeii va zdrobi
capul =arpelui. Domnul este nu numai dragoste, ci =i dreptate, de
aceea nu a putut doar s[ spun[ c[ se preface c[ nu vede p[catul
sau c[-l anuleaz[ de la record, pentru c[ Dreptatea Lui a cerut o
plat[ pentru p[cat.
Dac[ El nu ar fi cerut plat[ pentru p[cat =i nu ar cere-o =i ast[zi
celui ce refuz[ Evanghelia, nu ar fi un Dumnezeu neprih[nit.
Adev[rul Bibliei este c[ El a murit =i a fost îngropat, dar a înviat
a treia zi dup[ Scripturi, a=a dup[ cum Le-a spus ucenicilor S[i,
întocmai dup[ hot[r`rea lui Dumnezeu. <Pe Omul acesta, dat în
m`inile voastre, dup[ sfatul hot[r`t =i dup[ =tiin\a mai dinainte a
lui Dumnezeu, voi L-a\i r[stignit, =i L-a\i omor`t prin m`na celor
f[r[delege. Dar Dumnezeu L-a înviat, desleg`ndu-I leg[turile
mor\ii, pentru c[ nu era cu putin\[ s[ fie \inut de ea> (Fapte 2:2324). În mod simbolic =i noi suntem îngropa\i în moartea Lui
atunci c`nd în ascultare facem leg[m`nt cu El în apa botezului.
Ie=irea din ap[ simbolizeaz[ ini\ierea unei vie\i noi, început[ în
noi prin na=terea din nou pe care o face Duhul Sf`nt în mod tainic
în[utrul nostru atunci c`nd ne poc[im.
}n momentul ]n care auzim Evanghelia o credem, o primim ca
fiind pentru noi =i r[m`nem în ea. }n acest fel ea î=i desf[=oar[
puterea de a m`ntui prin decretul autorizat de Dumnezeu care a
acceptat c[ cel nevinovat a murit în locul celui vinovat. <C[ci mie
nu mi-e ru=ine de Evanghelia lui Hristos; fiindc[ ea este puterea
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lui Dumnezeu pentru m`ntuirea fiec[ruia care crede…> (Romani
1:16). Înainte ca Domnul Isus s[ fie jertfit ca Miel al lui
Dumnezeu o dat[ pentru totdeauna, poporul Isarel a fost înv[\at
s[ aduc[ jertfe de animale =i s[ le verse s`ngele ca isp[=ire pentru
p[cat =i aceasta pentru c[ Tat[l a vrut ca omul s[ vad[ c[ p[catul
este ceva serios. Prin omor`rea animalelor aduse ca jertf[,
poporului Israel i se spunea c[ pentru p[cat, care se pedepse=te, se
pl[te=te cu suferin\[ =i moarte, vina fiind transferat[ asupra
animalului jertfit.
Dup[ planul lui Dumnezeu, în dispensa\ia harului ce a început
în ziua de Rusalii =i care va \ine p`n[ la R[pirea Bisericii la cer,
din momentul ]n care accept[m jertfa Domnului Isus ca isp[=ire
pentru p[catul nostru, noi nu mai aducem la altar animale ca
jertf[, ci ne aducem pe noi în=ine ca o jertf[ vie prin supunerea =i
conformarea noastr[ cu voia Lui pentru via\[ noastr[, chiar =i
atunci c`nd trecem prin necazuri. Scriptura con\ine sute de promisiuni f[cute celor care aleg s[ devin[ copii ai lui Dumnezeu,
promisiuni pe care le dorim, dar aceea=i Carte are =i promisiuni
pe care de multe ori nu ni le dorim, precum aceea c[ în lume vom
avea necazuri sau c[ vor veni vremuri de încercare a credin\ei
noastre, care este socotit[ de Dumnezeu mai scump[ dec`t aurul.
Unii ar vrea o Scriptur[ total pozitiv[, în care s[ li se promit[ c[
nimic nepl[cut nu o s[ li se înt`mple, ]ns[ atunci nu am avea
ocazia s[ umbl[m prin credin\[.
Unii cred c[ dac[ dau mult lucr[rii Domnului, dac[ citesc
Scriptura =i se roag[ st[ruitor nu va veni nimic nepl[cut peste
via\a lor. Bucuria în necaz const[ nu a=a de mult ]n faptul c[ El
înl[tur[ întotdeauna necazul, ci în faptul c[ Domnul este cu mine,
c[ îmi va da mai mult[ putere, iar biruin\a mea }l va glorifica pe
Dumnezeu. Ceea ce faci bine nu-\i garanteaz[ prosperitatea
ne]ntrerupt[, dar }i face bucurie Tat[lui care ]i r[spl[te=te pe cei
credincio=i cu talan\ii care li s-au încredin\at. Suntem într-un
r[zboi duhovnicesc, în care credin\a despre care spunem c[ o
avem se dovede=te a fi real[ sau doar o închipuire a min\ii
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noastre. Dup[ ce Iov a pierdut tot ce a avut, <…=i-a sf`=iat mantaua, =i =i-a tuns capul. Apoi, arunc`ndu-se la p[m`nt, s-a închinat> (Iov 1:20). Iov s-a închinat Domnului dup[ ce a pierdut totul,
dar oare cum proced[m noi? Cuv`ntul citat chiar la început ne
spune c[ vom fi m`ntui\i dac[ \inem Evanghelia a=a cum ne-a fost
propov[duit[, altfel degeaba am crezut. Este un cuv`nt de avertizare pentru cei ce fac din slobozenie o poart[ spre p[cat =i caut[
o cale mai larg[ pe care s[ încap[ cu bagajele firii p[m`nte=ti.
Sunt mul\i ast[zi care spun c[ cred Biblia, ]ns[ c`nd cercetezi
cu Scriptura ceea ce spun vezi c[ stric[ Cuv`ntul. De exemplu,
mormonii =i iehovi=tii afirm[ c[ Domnul Isus este o fiin\[ creat[
asemenea îngerilor =i nu este ve=nic ca =i Tat[l. Catolicii spun c[
prin rug[ciune p`inea =i rodul vi\ei folosite la împ[rt[=ire devin
cu adev[rat trup =i s`nge, aceasta fiind o idolatrie, pentru c[
Domnul Isus nu mai moare =i acest lucru este la fel cum ai spune
c[ semnul cu numele ora=ului de la intrarea în ora= este de fapt
ora=ul ]n sine.
Un politician vr`nd s[ se arate spiritual a dat un citat din
II Cronici =i pentru c[ erau folosite numere romane, iar el nu
cuno=tea Scriptura, a spus c[ citatul folosit este din a 11-a carte a
Cronicilor. Am putea enumera astfel multe erezii =i exemple de
ignoran\[ fa\[ de Adev[r; de aceea este nevoie s[ avem ca =i
c[l[uz[ Duhul Sf`nt care ne conduce în tot adev[rul. Unii, care
vestesc o alt[ evanghelie ce nu se potrive=te cu Scriptura, adaug[
Bibliei merite omene=ti ca fapte importante sau ceremonii trec`nd
peste ce este scris. Ei au nevoie s[ în\eleag[, a=a cum Saul din
Tars a în\eles într-o zi, c[ în acest fel ei nu lupt[ pentru
Dumnezeu, ci împotriva Sa. Cuv`ntul Domnului este viu =i
lucr[tor, ]ns[ cine caut[ s[-L schimbe ca s[ se potriveasc[ ideilor
lui va trebui s[ dea socoteal[ înaintea lui Dumnezeu at`t pentru ei
în=i=i c`t =i pentru cei pe care i-au dus în r[t[cire.
Un grup de vizitatori a intrat în casa muzeu a compozitorului
Bethoveen =i c`nd au ajuns în camera unde era pianul o t`n[r[
s-a repezit la pian =i a c`ntat repede o sonat[ a maestrului. Un
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mare muzician care era în grupul vizitatorilor a fost întrebat dac[
vrea s[ c`nt[ la pianul maestrului, dar acesta a spus c[ nu se
simte vrednic s[ c`nte la acel pian. Dou[ persoane care =tiau s[
c`nte la pian au tratat foarte diferit un lucru de mare valoare.
Mul\i cunosc ast[zi multe din Scriptur[, ]ns[ unii se apropie de ea
cu sfial[ =i chiar cu o team[ sf`nt[, dorind s[ fie înv[\a\i,
pe c`nd al\ii o trateaz[ cu u=urin\[, ca pe un lucru de apucat,
privind-o doar ca pe o carte din care, pentru diferite scopuri, vrea
s[ =tie ceva.
M`ntuirea omului are loc =i ast[zi dup[ planul trasat de
Dumnezeu în Scripturi, iar cunoa=terea ei hr[ne=te credin\a noastr[, ne face mai statornici, ne ajut[ s[ ne ferim de erezii =i, spre
deosebire de cei ce nu o cunosc, ne ajut[ s[ nu mai depindem de
emo\ii sau de ce ne spun al\ii despre voia =i promisiunile
Domnului. Dac[ ai primit darul m`ntuirii dup[ planul lui
Dumnezeu trasat în Scriptur[, întrebarea la care trebuie s[
r[spunzi ast[zi sau mai t`rziu înaintea Domnului este: <Ce vei
face acum cu aceast[ Veste Bun[?> O po\i \ine doar pentru tine
sau o po\i spune =i altuia. Un om care avea o singur[ Biblie a
pus-o în sicriul tat[lui s[u atunci c`nd acesta a murit, lucru care a
fost o mare gre=eal[. Scriptura este pentru cei vii, pentru c[ trupul
neînsufle\it este ca =i cochilia l[sat[ în urm[ de un fluture ce =i-a
luat zborul spre cer dac[ este m`ntuit.
Mahomed, ini\iatorul credin\ei islamice, a spus c[ a fost trimis
cu o sabie în m`ini ca nim[nui s[ nu i se aduc[ închinare dec`t lui
Alah. Aceasta este vestea pe care urma=ii lui încearc[ s[ o
propage =i s[ o aplice semenilor lor, pe c`nd Vestea Bun[ pe care
noi o avem în Scriptur[ este c[ Dumnezeu este dragoste =i c[ vrea
ca nimeni s[ nu piar[, ci de bun[ voie s[ vin[ la El ca s[
primeasc[ darul m`ntuirii. Evanghelia trebuie propov[duit[ celor
ce sunt vii =i nu se cere neap[rat sofistica\ie sau filozofie, ci, în
cuvinte simple, se cere s[ spui cuiva care nu =tie c[ Domnul Isus
îl iube=te, c[ +i-a dat via\a pentru ca s[ fie m`ntuit spre a ajunge
la destina\ia ve=nic[ numit[ cer. <De fapt, Hristos m-a trimis nu
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s[ botez, ci s[ propov[duiesc Evanghelia: nu cu în\elepciunea
vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos s[ fie f[cut[ zadarnic[>
(1 Corinteni 1:17).
Dac[ alegi s[ fii ascult[tor =i s[ duci aceast[ Veste Bun[ mai
departe, chiar dac[ nu vezi imediat rezultatul dorit, totu=i,
Cuv`ntul Scripturii va avea un impact, pentru c[ acest cuv`nt al
Scripturii este o s[m`n\[ ce nu poate putrezi =i care nu se întoarce
la El f[r[ rod. <Tot a=a =i Cuv`ntul Meu, care iese din gura Mea,
nu se întoarce la Mine f[r[ rod, ci va face voia Mea =i va împlini
planurile Mele> (Isaia 55:11). Este un privilegiu, dar =i o responsabilitate ca dup[ ce ai b[ut din apa vie s[ spui =i altuia despre ea,
dar se cere s[ fii unul dintre cei vindeca\i de lepra p[catului, se
pretinde dragoste de suflete =i dedicare împreun[ cu dorin\a de
a-L mul\umi pe St[p`n.
Un ziarist englez s-a dus în India s[ scrie un articol despre
lepro=i =i a v[zut acolo o misionar[ ce cur[\a r[nile unui lepros,
r[ni care musteau cu s`nge =i puroi. Îngrozit =i sc`rbit, ziaristul
i-a spus acelei femei care pansa rana leprosului c[ el nu ar face
a=a ceva oric`t l-ar pl[ti cineva. Femeia i-a r[spuns c[ nici ea nu
ar face a=a ceva, nici chiar pentru un milion de dolari, dar o face
de dragul Domnului Isus. La prima vedere, nu vrem s[ avem
de-a face cu cei lepro=i de p[cat, mai ales c`nd observ[m manifestarea p[catului în ei, prin viciile care-i fac robi, dar de dragul
Domnului Isus, care a avut mil[ de noi pe c`nd eram lepro=i =i
pentru c[ prin Duhul Sf`nt El ne d[ dragoste pentru sufletul celui
pierdut, vrem =i trebuie s[ le spunem Vestea cea Bun[ a m`ntuirii.
To\i suntem influen\a\i mai mult sau mai pu\in asupra
lucrurilor pe care le cump[r[m =i de unde le lu[m, asupra modului cum s[ ne îmbr[c[m =i chiar pe cine s[ vot[m, ]ns[ =i noi, la
r`ndul nostru, dac[ avem în noi lumin[ din El, avem, într-un mod
direct cu voia sau chiar f[r[ s[ =tim, influen\[ asupra celor în jurul
c[rora tr[im. Daniel, care a cunoscut Scripturile =i inspirat de
Dumnezeu chiar a scris o parte din ele, s-a încrezut în Domnul =i
via\a =i cuvintele lui i-au influen\at pe prietenii lui, pe oamenii
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împ[ratului, pe patru împ[ra\i =i a influen\at chiar na\iunea
întreag[, deoarece a ales s[ nu se compromit[. Omul vrea libertate =i mul\i au fost gata s[-=i dea via\a pentru ea, dar nimeni nu
este liber cu adev[rat în[untrul lui p`n[ c`nd nu aude Vestea Bun[
=i nu o prime=te, astfel ]nc`t Fiul s[-l fac[ slobod cu adev[rat.
C`nd te scoli diminea\a te prive=ti în oglind[ =i chiar dac[
te vezi nepotrivit pentru a ie=i în societate, deoarece trebuie s[ te
speli, s[ te piepteni =i s[ îmbraci haine potrivite, po\i alege s[
ignori ce-\i spune oglinda. Prin Scriptur[, Dumnezeu ne arat[ c`t
suntem de p[c[to=i, ca apoi s[ ne lase s[ alegem dac[ vrem
s[ continu[m în p[cat sau dac[ }i cerem, prin poc[in\[, s[ ne i
erte, d`ndu-ne darul m`nturii. <Cei r[i n-au pace…>, spune
Scriptura (vezi Isaia 57:21) =i pe l`ng[ aceasta uneori au g`nduri
din trecut, care produc durere, g`nduri ce parc[ stau la r`nd ca s[
fie sim\ite din nou =i din nou, produc`nd disperare în inima lor.
Cine vine la El devine bun prin meritul Domnului Isus =i este vindecat de orice trecut, oric`t de dureros sau murdar ar fi, pentru c[
devine o f[ptur[ nou[ ce are un St[p`n nou =i o destina\ie nou[
care este cerul.
Amin
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CREDINCIOSUL ºI BANII
<…De la Mine ]\i vei primi rodul. Cine este ]n\elept,
s[ ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, s[
le ]n\eleag[! C[ci c[ile Domnului sunt drepte; =i cei
drep\i umbl[ pe ele, dar cei r[zvr[ti\i cad pe ele.>
Osea 14:8-9

E

xist[ dou[ lucruri pe p[m`nt care sunt ve=nice =i cu care
Dumnezeu Duhul Sf`nt ]nc[ lucreaz[ =i ast[zi, iar acestea sunt Cuv`ntul lui Dumnezeu, ce r[m`ne ]n veci, =i
sufletul omului care a fost creat spre a exista ve=nic. C`nd ]ntre
acestea dou[ exist[ o armonie =i chiar o ]ntrep[trundere, la fel ca
=i apa ]ntr-un burete (vezi Galateni 2:20), fiecare aspect al vie\ii
sufletului m`ntuit prin credin\a ]n Domnul Isus este afectat. Unul
dintre aceste aspecte ]l consituie modul ]n care omul are de-a face
cu ceea ce agonise=te prin munca lui, cu c`=tigul care de obicei ia
forma banilor. Banii ]nseamn[ o valoare dat[ h`rtiei, ]ns[ prin
felul ]n care folosim ace=ti bani Dumnezeu vede inten\ia inimii =i
c`nt[re=te sacrificiul f[cut cu credin\[, deoarece El vrea s[-l
r[spl[teasc[ pe cel care-L ascult[ =i care }l cinste=te.
Am zice c[ ar fi normal ca pe m[sur[ ce c`=tig[m mai mult =i
avem tot mai multe lucruri s[ vrem tot mai pu\in =i s[ fim tot mai
mul\umi\i, dar partea fireasc[ din om lucreaz[ de obicei exact
invers, pe c`nd partea duhovniceasc[ a unui om al c[rui duh a fost
trezit la via\[ pe m[sur[ ce d[ =i investe=te ]n cele duhovnice=ti
este tot mai mul\umit =i vrea s[ dea tot mai mult. Din cauza acestor dou[ feluri foarte diferite de a privi banii, pe unii parc[ ]i ia un
le=in sau ]n[untrul lor firea scoate \ipete de r[zvr[tire =i
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nemul\umire c`nd trebuie s[ dea ceva. Nu tot a=a este cu cei
n[scu\i de sus, care se bucur[ =i v[d o oportunitate nu numai de a
fi milo=i, dar =i de a-=i str`nge comori acolo unde le este inima,
adic[ ]n ceruri.
Roada Duhului, credincio=ia, se ramific[ =i p[trunde toate
aspectele vie\ii credinciosului, una dintre acestea fiind partea
financiar[ ce afecteaz[ via\a de c[snicie, ]mplinirea =i chiar fericirea pe care omul o poate sim\i ]n via\a aceasta. Oamenii mari ai
Scripturii au ]n\eles aceasta, iar Solomon, care a fost at`t de bogat
c[ pe vremea lui argintul nu avea valoare, a spus: <Cinste=te pe
Domnul cu averile tale, =i cu cele dint`i roade din tot venitul t[u>
(Proverbe 3:9). Chiar de la ]nceput este bine s[ observ[m c[
Dumnezeu, care de fapt este St[p`n peste tot =i peste toate, nu
vrea resturi, ci dore=te cele dint`i roade (vezi Maleahi 3:8-14). S[
cinste=ti pe Domnul cu <cele dint`i roade din venitul t[u>
]nseamn[ s[ admi\i c[ Dumnezeu este sursa binecuv`nt[rii tale =i
c[ roada vine de la El, pentru c[ la fel cum ne-a spus =i Domnul
Isus, El este Vi\a, iar noi suntem ml[di\ele.
A da Domnului face parte din a umbla pe c[ile Lui drepte, iar
a nu da ]nseamn[ a ne r[zvr[ti de parc[ El a fost f[cut pentru noi
=i nu noi pentru El. Dumnezeu S-a l[sat descoperit de om ca fiind
nu numai El-+adai, Dumnezeul cel Atotputernic (vezi Exod 6:3),
dar =i Iehova-Jireah, Dumnezeu va purta de grij[ (vezi Genesa
22:14), a=a cum L-a numit Avraam la altarul de pe muntele Moria.
Suntem ]n\elep\i dac[-L cinstim pe Cel ce poate purta de grij[ nu
numai nevoilor spirituale, dar =i nevoilor noastre p[m`nte=ti.
Omul nu s-a schimbat de-a lungul anilor, pentru c[ ]i place =i
ast[zi c`t mai mult[ prosperitate ]n bani =i bunuri materiale, dar
de multe ori uit[ c[ roada vine de la Dumnezeu, Tat[l Luminilor,
de la care se coboar[ orice dar bun =i des[v`r=it.
Oamenii dau dup[ cum ]n\eleg voia Lui, dup[ cum cred
Cuv`ntul, dup[ m[sura credin\ei ce o au =i dup[ c`t sunt de credincio=i. Atunci c`nd omul alege s[ fie ascult[tor =i d[ cu bucurie,
]n mod nev[zut, ]n favoarea lui se pun ]n mi=care legii cere=ti care
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atrag binecuv`ntarea lui Dumnezeu =i ]n acela=i timp adun[ o
comoar[ ]n contul din cer. Parte din a umbla ]n toat[ lumina de
sus ]nseamn[ s[ nu te ascunzi de Domnul cu nimic, cum au f[cut
cei din Eden, nici chiar c`nd vine vorba de bani. A fost o zi ]n care
Adam =i Eva, ]n mod ferm L-au crezut pe Dumnezeu, =tiau exact
ce le-a cerut =i erau mul\umi\i cu Domnul =i El cu ei. Apoi au
intervenit circumstan\e cauzate de Potrivnic, pe care le
cunoa=tem. Ele i-au f[cut s[ se ]ndoiasc[ de ceea ce Dumnezeu
le-a spus, ca apoi s[ vin[ o zi c`nd s[ nu mai fie credincio=i, iar
prin neascultare s[ piard[ prietenia cu Domnul. E=ti tu credincios
atunci c`nd este vorba de a da Domnului ce este al Lui? }n Eden,
cuv`nt care ]n evreie=te ]nseamn[ <un loc ]n prezen\a Lui>, a avut
loc un atac demonic.
Ast[zi multe c[mine sunt atacate de acela=i Potrivnic, pentru
ca omul s[ treac[ la starea de a se ]ncrede ]n Dumnezeu, de la care
ne vine roada, la a se ]ndoi de cuvintele Lui, ca apoi s[ intre ]n
neascultare. Din ceea ce agonisim Dumnezeu vrea s[-I d[m =i Lui
=i nimeni nu-L poate fura f[r[ s[ aib[ =i urm[ri acest fapt (vezi
Maleahi 3:8-10). Dac[ pre=edintele \[rii ar spune c[ prime=te o
aten\ie de la tine te-ai sim\i onorat, dar s[ =tii c[ Cel ce a creat
miliarde de stele =i a pus lumina ]n soare accept[ darul t[u, cum
te-ai sim\i? Dac[ alegi s[ fii ascult[tor, Dumnezeu merge p`n[
acolo c[ spune: <co=ni\a =i postava ta vor fi binecuv`ntate>
(Deuteronom 28:5). Principiul zeciuielii a ap[rut ]n Scriptur[
mult mai devreme ca Legea dat[ prin Moise =i este un principiu
dup[ care ]ntotdeauna vei face mai mult cu 9 p[r\i din 10
]mpreun[ cu Dumnezeu dec`t ai s[ faci tu singur cu 10 p[r\i din
10. Problema este c[ mul\i nu cred acest principiu suficient ]nc`t
s[-l practice, chiar dac[ admit c[ un asemenea principiu are sens.
Urm[rind evenimentele descrise ]n Scriptur[ putem vedea c[
]ncep`nd chiar cu primii oameni de pe p[m`nt a existat ]n om
dorin\a de a da ceva Domnului, de a aduce o jertf[ ca parte din
]nchinare =i recuno=tin\[ fa\[ de Cel care a f[cut posibil ca ei s[
aib[ ceva. Avraam i-a biruit pe vr[jma=ii s[i, =i apoi a dat
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Domnului zeciuial[ prin Melhisedec, ]mp[ratul Salemului.
<«Binecuv`ntat s[ fie Dumnezeul cel Prea }nalt, care a dat pe
vr[jma=ii t[i ]n m`inile tale!» +i Avram i-a dat zeciuial[ din toate>
(Genesa 14:20). Iacov a continuat aceea=i practic[: <Piatra
aceasta pe care am pus-o ca st`lp de aducere aminte, va fi casa
lui Dumnezeu, =i }\i voi da a zecea parte din tot ce-mi vei
da> (Genesa 28:22). O dat[ cu darea Legii, Israeli\ii au fost
]nv[\a\i de Moise s[ dea zeciuial[ din toate. <Orice zeciuial[
din p[m`nt, fie din roadele p[m`ntului, fie din rodul pomilor,
este a Domnului; este un lucru ]nchinat Domnului> (Leveticul
27:30). Aceea=i practic[ a continuat ]n timpul dreg[torului
Neemia ca parte din ascultarea =i apropierea lor de Dumnezeu
(vezi Neemia 10:35-37).
Domnul Isus a v[zut practicarea zeciuielii ]n via\a fariseilor
(vezi Matei 23:23) =i El nu le-a spus s[ nu fac[ acest lucru, ci s[
nu lase nef[cute nici faptele motivate de dreptate, mil[ =i credincio=ie, pentru c[ El nu a venit s[ strice Legea (vezi Matei 5:17).
Mul\i dintre cei care nu =tiu prea multe din Scriptur[ sunt foarte
preg[ti\i s[ spun[ c[ ]n Noul Testament nu ni se cere nic[ieri s[
d[m zeciuial[, dar oare nu este legea dragostei, de care spunem c[
suntem guverna\i, mai nobil[ =i mai presus dec`t Legea Vechiului
Testament? Domnul Isus ne-a ]nv[\at s[ d[m Cezarului ce este al
Cezarului =i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, iar printre
cele ce I se cuvin Domnului este =i aceea de a-L cinsti cu c`=tigul
nostru. Omul d[ Cezarului prin taxe, pentru c[ se teme de el, dar
oare nu se cuvine ca acesta s[ se team[ mai mult de Dumnezeu
care a spus c[ nu se las[ batjocorit?
+tiind c[ banii ne pot fi slug[ sau st[p`n, trebuie s[-i c`=tig[m
=i s[ ]i cheltuim p[str`nd o balan\[ spre a evita extrema ]n care ne
d[m banii, f[r[ s[ avem grij[ de cei din casa noastr[, precum =i
cealalt[ extrem[ a materialismului, ]n care omul lucreaz[ =i
str`nge p`n[ c`nd nu mai are timp pentru suflet. Cineva spunea c[
are dou[ reguli, prima fiind aceea de a nu se ]ngrijora de lucrurile
mici, iar a doua regul[ ]l f[cea con=tient faptul c[ toate lucrurile
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sunt mici. Este adev[rat c[ nu trebuie s[ ne ]ngrijor[m, dar aceasta nu ]nseamn[ s[ nu facem nimic care s[ necesite efort din partea
noastr[. Ca s[ po\i s[ dai trebuie s[ lucrezi =i oricine este s[n[tos
=i poate trebuie s[ lucreze, altfel Scriptura spune s[ nici nu
m[n`nce (vezi 2 Tesaloniceni 3:10).
Domnul Isus ]nainte de a ]ncepe s[ umble cu ucenicii S[i a
lucrat ca t`mplar. <Nu este acesta t`mplarul, feciorul Mariei…?>
(Marcu 6:3). Apostolul Pavel a lucrat la facerea de corturi ca s[
nu fie povar[ pentru nimeni (vezi Fapte 18:3). Vestim o
Evanghelie a crucii, dar nu ]nseamn[ c[ Dumnezeu inten\ioneaz[
s[ fim tot timpul s[raci sau ]n mod permanent s[ depindem de
ajutorul altora, chiar dac[ uneori trecem =i prin astfel de st[ri.
Unii privesc spre guvern a=tept`nd s[-i ajute, s[ creeze ceva
program de ajutorare, ]ns[ ajutorul vine de la Domnul de multe
ori prin oportunit[\i de a munci. Cineva a spus c[ guvernul nu
este o vac[ pe care s[ o mulgi, ci este un c`ine de paz[ pe care
]l hr[ne=ti, pentru c[ protejeaz[ interesele tale. O armat[ merge
la lupta nu cu armele pe care =i le-ar dori s[ le aib[, ci cu cele pe
care le are.
Poate c[ e=ti dintre cei ce vor s[ dea bani pentru lucrarea
Domnului, dar spui c[ nu po\i deoarece c`=tigul nu ]\i este ]ndeajuns. Nu pu\ini sunt cei ce trebuie s[ ]nve\e cump[tarea sau s[ nu
cumpere ceea ce nu este absolut necesar, uneori chiar cu bani pe
care nu ]i au. Mul\i spun c[ dac[ Dumnezeu le-ar da o gr[mad[
de bani ar face cutare sau cutare lucrare mare pentru El, dar p`n[
c`nd nu suntem credincio=i ]n cele mici, nici cele mari nu ne vor
fi ]ncredin\ate. Este important s[ =tim c[ nu trebuie s[ ne a=tept[m
la binecuv`ntare financiar[ p`n[ c`nd nu ne ]ngrijim mai ]nt`i de
partea spiritual[ a noastr[ =i a casei noastre. <C[uta\i mai ]nt`i
}mp[r[\ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui, =i toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra> (Matei 6:33).
Ca =i credincio=i care =tim c[ roada =i chiar promo\iile ne vin
de la El, ni se cere s[ credem Cuv`ntul Celui care a spus c[
cinste=te pe cel care-L cinste=te (vezi 1 Samuel 2:30). A-L cinsti
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cu cele dint`i roade ale tale face parte din tr[irea prin credin\[,
]ns[ dac[ nu crezi Cuv`ntul care spune c[ sufletul binef[c[tor
care ud[ pe altul va fi udat =i el, (vezi Proverbe 11:25), te asemeni
cu slujitorul ]mp[ratului lui Israel care ]n vreme de foamete =i-a
exprimat necredin\a, spun`nd c[ nu vede cum ar putea veni vremea de bel=ug nici dac[ ar face Dumnezeu ferestre ]n cer (vezi 2
}mp[ra\i 7:2). Singura dat[ c`nd Dumnezeu, ]n care nu este
umbr[ de schimbare, ne cere s[-L punem la ]ncercare este atunci
c`nd ne sugereaz[ s[-L cinstim cu c`=tigul nostru. <Aduce\i ]ns[
la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s[ fie hran[ ]n Casa Mea;
pune\i-M[ astfel la ]ncercare, zice Domnul o=tirilor, =i ve\i vedea
dac[ nu voi deschide z[gazurile cerurilor, =i dac[ nu voi turna
peste voi bel=ug de binecuv`ntare> (Maleahi 3:10).
Apare ]ntrebarea: <Cui s[ d[m?> <...cine are mil[ de cel lipsit,
cinste=te pe Ziditorul s[u> (Proverbe 14:31). Domnul Isus are un
cont deschis la orice or[ pentru cei s[raci, care din diferite motive
nu au cum s[ c`=tige cele necesare, lipsindu-le astfel strictul necesar. Domnul Isus ne-a spus c[ ori de c`te ori facem o astfel de ajutorare unuia dintre ace=ti micu\i ai Lui, f[r[ s[ c[ut[m publicitate
ca fariseii, de fapt acel bine }l facem Domnului (vezi Matei
25:40). Folosind lucruri p[m`nte=ti, c`nd inten\ia inimii este
bun[, avem oportunitatea s[ facem lucr[ri spirituale ce vor avea
urm[ri ve=nice. <C[ci noi suntem lucrarea Lui, =i am fost zidi\i ]n
Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a preg[tit Dumnezeu
mai dinainte, ca s[ umbl[m ]n ele> (Efeseni 2:10).
C`nd vorbim despre felul ]n care cheltuim banii Domnului, pe
l`ng[ nevoile bisericii locale, lucrarea de ]naintare a Evangheliei
trebuie s[ aib[ prioritate, fiindc[ prin biseric[ efortul comun al
credincio=ilor poate face o diferen\[ mai mare ]n plantarea de biserici, sponsorizare de misionari sau distribu\ie de Biblii. Este o
mare binecuv`ntare s[ faci parte dintr-o astfel de biseric[ local[ a
c[rei inim[ bate dup[ b[taia inimii Domnului Isus ]n ce prive=te
lucrarea ]n via Sa. Privind la inten\ia cu care vrem s[ facem un
anumit lucru este nevoie de confirmarea Scripturii =i a cercet[rii
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]n rug[ciune ca s[ putem fii siguri c[ nu accept[m ceva ce nu are
r[d[cin[ ]n adev[rul Bibliei.
Parte din caracterul celui credincios este moralitatea care se
reaz[m[ pe adev[r, dar dac[ ]n noi apare dorin\a de ]mbog[\ire
rapid[, pentru c[ privim cu invidie la cei boga\i, este un semn c[
virtu\iile duhovnice=ti se ]nclin[ spre pr[bu=ire =i merg spre
atrofiere. Unii oameni oric`t ar avea tot nu sunt mul\umi\i =i nu-I
mul\umesc lui Dumnezeu pentru ceea ce au, =i acest lucru indic[
o boal[ a inimii. Un fermier a avut ]ntr-un an o recolt[ foarte bun[
de cartofi =i a ]nceput s[ se pl`ng[ c[ nu are cartofi mici =i strica\i
pe care s[-i dea la porci. Sunt mul\i cei prin=i de lan\ul l[comiei
de bani! Ace=tia ajung obseda\i de a concura cu al\ii sau de a
str`nge tot mai mult, ]ns[ materia =i banii nu aduc bucurie unor
astfel de oameni ce sunt controla\i de bani.
Un om foarte bogat, care pentru un timp a condus compania
Chrisler, a fost ]ntrebat ce ]nseamn[ s[ ai un sim\ al ]mplinirii =i
acesta, de=i b[tr`n, a spus c[ ]nc[ nu =tie, ]ns[ ceea ce =tie sigur e
faptul c[ banii =i faima nu-l satisface a=a cum a crezut atunci c`nd
era t`n[r. Dac[ banii ]\i sunt idol, lucru ce poate fi posibil chiar
dac[ nu ai mul\i, sau dac[ Dumnezeu vede c[ mai mul\i bani
dec`t at`t c`\i ai \i-ar deveni un idol, nu-\i va da bani mul\i
]ntocmai dup[ cum un so\ nu finan\eaz[ necredincio=ia so\iei
sale cu un altul. Cine este bolnav de avari\ie dup[ bani trebuie s[
=tie c[ nu se poate vindeca dec`t prin a da. La fel ca =i timpul
liber, bog[\iile p[m`nte=ti c`nd nu sunt puse ]n folosul lui
Dumnezeu pot fi un c`mp prielnic pentru ca diavolul s[ ]=i \in[
campaniile prin care ]=i caut[ ]nchin[tori. <Cei ce vor s[ se
]mbog[\easc[, dimpotriv[, cad ]n ispit[, ]n la\ =i ]n multe pofte
nes[buite =i v[t[m[toarea, care cufund[ pe oameni ]n pr[p[d, =i
pierzare> (1 Timotei 6:9).
Un proverb spune c[ banii sunt ca apa m[rii, pentru c[ cu c`t
bei mai mult din ea cu at`t \i-e mai sete, iar Scriptura spune c[
<iubirea de bani este r[d[cina tuturor relelor…> (1 Timotei 6:10).
Cel ce este cu adev[rat credincios nu iube=te banii, ci ]i prive=te
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ca fiind valori temporare, numite de oameni pe nedrept comori cu
care pe l`ng[ faptul c[ acoper[ nevoile lui =i ale familiei sale
poate face ceva m[re\ spre slava lui Dumnezeu. Pre=edintele
Avram Lincoln, ]mpreun[ cu un asistent al s[u, s-a strecurat ]n
mul\imea adunat[ ]ntr-o biseric[ ca s[ asculte o predic[. Dup[ terminarea serviciului, asistentul lui a spus c[ i-a pl[cut predica care
a prezentat subiectul clar =i atr[g[tor, dar fiindc[ pre=edintele nu
spunea nimic, p`n[ la urm[ asistentul i-a cerut s[-=i spun[ =i el
p[rerea. Lincoln a r[spuns c[ nu i-a pl[cut faptul c[ predica nu
i-a cerut lui nimic care s[ fie greu =i nici s[ fac[ o lucrare important[ =i mare. Nu fii mul\umit cu mediocritatea =i cu starea de
c[ldicel, pentru c[ o lucrare sau misiune ce ne cost[ aproape
nimic, probabil c[ valoreaz[ nimic.
Ar fi grozav ca pe piatra ta de morm`nt s[ fie scris sau poate
doar oamenii s[ spun[ despre tine: <Nu a tr[it ]n zadar!> C`nd
este vorba de a da bani, f[ planuri ]mpreun[ cu Domnul, pentru
El, chiar dac[ trebuie s[ ]ncepi cu ceva mic, care s[ aduc[ c`=tig
]mp[r[\iei Sale, ca apoi s[ \i se ]ncredin\eze lucruri mai mari. Una
din metodele prin care putem atrage ]n mod deosebit aten\ia lui
Dumnezeu este aceea de a ]nv[\a de la poporul Israel, care pe
l`ng[ faptul c[ erau datori, aduceau daruri de bun[ voie. Aceast[
practic[ ce-=i are r[d[cinile ]n credin\[ atinge =i ast[zi inima lui
Dumnezeu care, dup[ principiile cere=ti ale sem[natului =i ale
seceratului, deschide z[gazurile cerurilor pentru noi. De=i nu
ne-am pus n[dejdea ]n Dumnezeu pentru a c`=tiga lucrurile acestui p[m`nt, dar dac[ afl[m calea prin care putem fi binecuv`nta\i
financiar spre a putea lucra mai mult pentru }mp[r[\ia lui
Dumnezeu =i pentru a fi o binecuv`ntare pentru mai mul\i, nu
facem ceva gre=it ]n a urma acea cale.
}n pilda rostit[ de Domnul Isus despre s[m`n\a sem[nat[ de
sem[n[tor, le-a spus lor =i nou[ ceva despre principiile cere=ti
dup[ care El lucreaz[. <Ucenicii s-au apropiat de El, =i I-au zis:
«De ce le vorbe=ti ]n pilde?» Isus le-a r[spuns: «Pentru c[ vou[
v-a fost dat s[ cunoa=te\i tainele }mp[r[\iei cerurilor, iar lor nu
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le-a fost dat»> (Matei 13:10-11). Este important s[ vedem c[ ceea
ce ucenicii au numit pilde, Domnul Isus le nume=te taine. Indiferent de credin\a pe care o are cineva, to\i oamenii sunt afecta\i de
Cuv`ntul rostit de Dumnezeu, Cuv`nt prin care p[m`ntul este
obligat s[ dea o road[ dac[ cineva pune o s[m`n\[ ]n el. Dup[
cuvintele Domnului Isus acest principiu lucreaz[ =i ]n cele
duhovnice=ti, fiind o tain[ prin care cel ce o ]n\elege poate s[
demonstreze umblarea prin credin\[.
<Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[, dac[ gr[untele de gr`u, care
a c[zut pe p[m`nt, nu moare, r[m`ne singur; dar dac[ moare,
aduce mult[ road[> (Ioan 12:24). C`t timp este valabil acest principiu al sem[natului =i al seceratului ne spune cartea Genesei la
capitolul 8 versetul 22: <C`t va fi p[m`ntul, nu va ]nceta sem[natul =i seceratul, frigul =i c[ldura, vara =i iarna, ziua =i noaptea!>
Dumnezeu nu-\i trimite ceea ce vrei cu un tren marfar din cer, ]ns[
a pus ]n mi=care legi duhovnice=ti, \in`nd cont de principii cere=ti,
dup[ care ]\i d[ s[m`n\[ pe care dac[ o vei sem[na vei avea un
seceri= bogat. Viitorul nostru financiar depinde de Dumnezeu, iar
c`nd alegi s[-L ascul\i =i s[ lucrezi dup[ principiile Lui, }i dai
dreptul legal ca s[-\i dea o recolt[. <Ho\ul nu vine dec`t s[ fure, s[
junghie =i s[ pr[p[deasc[. Eu am venit ca oile Mele s[ aib[ via\[,
=i s-o aib[ din bel=ug> (Ioan 10:10).
Este adev[rat c[ pentru unii Dumnezeu traseaz[ o cale mai
grea, a=a cum a fost via\a apostolului Pavel, dar mul\i se chinuiesc, financiar vorbind, pentru c[ nu-L cinstesc pe Dumnezeu cu
c`=tigul lor; nu cunosc aceste taine sau nu le cred. Mul\i nu au
bel=ug pentru a putea face ceva ca Evanghelia s[ ]nainteze =i
aceasta deoarece cred ]ntr-un vr[jma= mare =i tare, =i ]ntr-un
Dumnezeu mic =i slab. Necredin\a l-a oprit pe Moise s[ intre ]n
Canaan =i chiar =i pe majoritatea israeli\ilor care au pornit din
Egipt, a=a c[ numai copiii lor au intrat ]n |ara promis[.
Necredin\a te poate opri de la a fi credincios =i de la a te bucura
de binecuv`nt[rile cerului rev[rsate asupra celui ce crede principiile cere=ti spre a i se putea ]ncredin\a acest bel=ug.
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Dumnezeu a ]ng[duit s[ avem ]n jurul nostru =i s[raci, dar El
a avut =i are slujitori credincio=i pe care i-a binecuv`ntat ]n exces,
deschiz`nd z[gazurile cerului, deoarece ace=tia au ]n\eles =i au
crezut principiul sem[natului =i al seceratului, dar care au ]n\eles
=i realitatea cu privire la faptul c[ ei nu au nimic, dar sunt
ispravnici peste tot. Prima biseric[ a avut prosperitate, <c[ci nu
era nici unul printre ei care s[ duc[ lips[…> (Fapte 4:34). |i-ar
pl[cea s[ faci parte dintr-o astfel de biseric[ ]n care s[ nu fie nici
unul care s[ duc[ lips[? Se cere oameni ce-L cred pe Dumnezeu,
oameni care chiar dac[ primesc mult =tiu c[ nu au nimic, ci c[
sunt ispravnici peste tot. Ne pare bine c[ primii oameni nu au
m`ncat tot gr`ul, ci au p[strat o parte pentru s[m`n\[, ca s[ ne
bucur[m =i noi ast[zi de p`ine.
Noe a fost salvat de potop, dar ]mpreun[ cu el =i familia lui a
luat, ca ]ntr-un chivot uria=, s[m`n\a vie\uitoarelor prin care
p[m`ntul a fost din nou umplut cu via\[. Dar tu, ce faci cu
s[m`n\a ta ]n ce prive=te c`=tigul t[u? <«Cel ce d[ s[m`n\[
sem[n[torului =i p`ine pentru hran[», v[ va da =i v[ va ]nmul\i =i
vou[ s[m`n\a de sem[nat =i va face s[ creasc[ roadele
neprih[nirii voastre> (2 Corinteni 9:10). Dumnezeu este Cel care
d[ s[m`n\[ sem[n[torului, dar nu celui ce o m[n`nc[ toat[, ci
celui care cu credin\[ o seam[n[ =tiind c[ va avea un seceri=.
Poate te ]ntrebi cum s[ semeni? Domnul Isus r[spunde la aceast[
]ntrebare astfel: <Da\i, =i vi se va da; ba ]nc[, vi se va turna ]n s`n
o m[sur[ bun[, ]ndesat[, cl[tinat[, care se va v[rsa pe deasupra.
C[ci cu ce m[sur[ ve\i m[sura, cu aceea vi se va m[sura> (Luca
6:38). Partea mea este s[ dau bucuros =i cu credin\[, dup[ cum =i
c`t vreau s[ str`ng la seceri=, iar restul este treaba Lui. <S[ =ti\i:
cine seam[n[ pu\in, pu\in va secera; iar cine seam[n[ mult, mult
va secera. Fiecare s[ dea dup[ cum a hot[r`t ]n inima lui: nu cu
p[rere de r[u, sau de sil[, c[ci «pe cine d[ cu bucurie, ]l iube=te
Dumnezeu»> (2 Corimteni 9:6-7).
Po\i s[ semeni ]n sute, s[ semeni ]n mii, po\i s[ dai cu linguri\a
sau cu lopata, =i vei avea un seceri= direct propor\ional cu c`t dai.
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+tiind c[ celui ce i se d[ mult, i se va cere mult, credincio=ia exceleaz[ atunci c`nd face bine cu c`t i s-a dat. Pe l`ng[ darul
m`ntuirii, r[spl[tirile cere=ti, dup[ care fiecare suflet m`ntuit va
fi pus ]n ierarhia cerului, vor fi date nu doar ]n func\ie de
c`t c`=tig a adus fiecare }mp[r[\iei, ci =i ]n func\ie de c`t c`=tig a
adus ]n raport cu c`t i s-a dat. S[ tr[im ca ni=te suflete care
am ]n\eles c[ de la El ne vine roada, =i ]n acest fel nu numai
oamenii, ci =i St[p`nul s[ fie mul\umit de ceea ce r[m`ne ]n urma
noastr[, ca atunci c`nd vom ajunge acas[, s[ ne poat[ spune:
<…Bine, rob bun =i credincios; ai fost credincios ]n pu\ine lucruri,
te voi pune peste multe lucruri; intr[ ]n bucuria st[p`nului t[u!>
(Matei 25:23).
Amin
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26
CÃILE D OMNULUI
<C[ci g`ndurile Mele nu sunt g`ndurile voastre, =i
c[ile voastre nu sunt c[ile Mele, zice Domnul. Ci c`t
sunt de sus cerurile fa\[ de p[m`nt, at`t sunt de sus
c[ile Mele fa\[ de c[ile voastre, =i g`ndurile Mele
fa\[ de g`ndurile voastre.> Isaia 55:8-9

O

dat[ ce prin na=terea din nou am devenit f[pturi noi, ]n
via\a noastr[ de cre=tini trebuie s[ existe o prioritate.
Ea nu este s[ evangheliz[m lumea, s[ ini\iem misiuni
de evanghelizare sau ajutor umanitar, ci trebuie s[ fie aceea de
a-L cunoa=te pe Domnul Isus =i de a ne l[sa modela\i de Duhul
Sf`nt spre a-i sem[na Lui. Av`nd aceast[ prioritate vom deveni
din oameni fire=ti duhovnice=ti, ca apoi s[ putem fi folosi\i ]n a
face lucr[rile ce aduc c`=tig =i glorie lui Dumnezeu, lucr[ri care
s[ ne pun[ ]n r`ndul celor ce str`ng cu Domnul =i sunt pentru El.
Scriptura ne ]nva\[ c[ suntem fiin\e ce avem un trup pe care-l
vedem cu ochii, avem un suflet la nivelul c[ruia sunt emo\iile,
con=tiin\a, memoria =i g`ndurile noastre, ]ns[ spre deosebire de
celelalte vie\uitoare de pe p[m`nt, ca oameni avem =i partea
numit[ duh care p`n[ în momentul na=terii din nou este ]ntr-o
stare inactiv[, precum a unui mort (vezi Efeseni 2:1)
Binecuv`ntarea de la Rusalii este o promisiune valabil[ =i
ast[zi, ]ns[ din momentul ]n care avem aceast[ experien\[
binecuv`ntat[ de a fi sigila\i =i umplu\i cu puterea Duhului Sf`nt
nu trebuie s[ intr[m ]ntr-o stare de repaus, ci ca suflete ]n care
duhul a fost trezit la via\[ =i ca un vas ce con\ine comoara
Duhului Sf`nt, se a=teapt[ de la noi s[ ]ncepem o via\[ ]n care
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M`ng`ietorul ne ]nscrie la o =coal[ unde s[ ]nv[\[m despre
g`ndurile =i c[ile lui Dumnezeu. Pe m[sur[ ce ne l[s[m =cola\i de
Duhul Sf`nt ]n lumina Cuv`ntului ajungem s[ cunoa=tem din
aceste g`nduri tainice ale Tat[lui nostru Ceresc =i astfel putem
s[-I sem[n[m. Planul Lui pentru copiii S[i este mai mult
dec`t doar a cunoa=te principiile }mp[r[\iei Sale, pentru c[ El ne
vrea participan\i ]n lupta duhovniceasc[ care se c`=tig[ cu
armele luminii.
Dup[ cum o =coal[ afecteaz[ g`ndirea unui student, o dat[
deveni\i f[pturi noi ]n Domnul Isus Hristos, Duhul Sf`nt vrea s[
ne ]nve\e s[ recunoa=tem =i s[ deosebim tot mai mult g`ndurile =i
c[ile lui Dumnezeu de g`ndurile =i c[ile omene=ti, ca astfel, ]n
timp, s[ ne formeze ]n f[pturi ce g`ndesc din perspectiva
lucrurilor de sus =i nu a celor de pe p[m`nt, care trec. <+i, ca ni=te
prunci n[scu\i de cur`nd, s[ dori\i laptele duhovnicesc =i curat,
pentru ca prin el s[ cre=te\i spre m`ntuire> (1 Petru 2:2). }n
aceast[ =coal[ avem oportunitatea de a deveni ]n timp ceea ce
Scriptura nume=te oameni mari ]n Hristos (vezi Efeseni 4:13),
oameni care a=a ca apostolul Pavel g[sesc pl[cere ]n a se sacrifica pentru lucrurile care nu trec. Ei rabd[ ispita =i chiar g[sesc
pl[cere ]n def[im[ri pentru credin\a lor ]n Numele scump al
Domnului Isus, a=a cum primii ucenici sau bucurat pentru c[ au
fost ]nvrednici\i s[ fie b[tu\i pentru Numele Lui.
O dat[ ce prin poc[in\[ am p[r[sit p[catul, prin na=terea din
nou =i ]nnoirea f[cut[ de Duhul Sf`nt duhul nostru devine viu.
Numim aceast[ parte a fiin\ei noastre: omul cel nou care, a=a cum
am men\ionat la ]nceput, are ca prioritate s[ devin[ zi de zi tot mai
mult ca =i Domnul Isus. Este planul Lui pentru noi ca omului
vechi, care conducea via\a noastr[, s[ i se ia drepturile de conducere spiritual[, iar omul cel nou, care prive=te la orizont nu doar
lumea de acum ci =i cea care vine, s[ conduc[, av`ndu-L ca =i
c[l[uz[ pe Duhul Sf`nt. Pentru c[ ]ntre omul nou =i omul vechi
va fi o continu[ lupt[ dup[ suprema\ie trebuie s[ =tim c[ cel pe
care-l hr[nim va fi mai tare. Suntem ]ncojura\i de tot felul de
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unde, ]ns[ este nevoie de un receptor, ca acela al unui radio, care
s[ detecteze de exemplu undele transmise de o sta\ie de radio la o
anumit[ frecven\[, ca apoi s[ le putem auzi cu ajutorul unui
difuzor. C`nd duhul nostru este viu =i via\a ne este curat[, prin
Cuv`nt, prin rug[ciune sau prin darurile pe care Dumnezeu alege
s[ le dea copiilor S[i, duhul nostru prime=te aceast[ recep\ie
cereasc[ spre a putea fi duhovnice=ti =i nu fire=ti ]n deciziile noastre, pentru c[ la aceea=i problem[ sau situa\ie putem alege solu\ia
sugerat[ de omul vechi sau pe cea indicat[ de omul cel nou.
Promisiunea Lui nu este aceea c[ ]n situa\ia c[ vei trece prin
ap[ sau prin foc acestea nu te vor v[t[ma, ci promisiunea este c[
atunci c`nd vom trece prin aceste examin[ri El va fi cu noi =i nu
va ]ng[dui nimic care s[ poat[ dep[=i puterea pe care ne-a dat-o
(vezi Isaia 43:2). Meteorologii de ast[zi au la dispozi\ia lor instrumente moderne cu care sunt ]n stare s[ prezic[ vremea pentru
fiecare ceas al zilei, ]ntr-un anumit ora=. Domnul Isus, prin care
meteorologii =i chiar vremea au venit la existen\[, a fost =i este
deplin capabil s[ cunoasc[ cum va fi vremea ]n viitor. A=a a fost
=i cazul ]n care le-a cerut ucenicilor s[ treac[ cu corabia de
cealalt[ parte a m[rii Galileii. <}n aceea=i zi, seara, Isus le-a zis:
«S[ trecem ]n partea cealalt[»> (Marcu 4:35). Domnul Isus a =tiut
c[ va veni furtuna, dar a vrut ca ucenicii s[ ]nve\e ceva.
Odat[ afla\i ]n mijlocul furtunii, Domnul Isus S-a sculat =i a
certat v`ntul =i marea, care imediat au t[cut, dar i-a dojenit =i pe
ucenici, pentru c[ nu au avut credin\[. Ace=tia au v[zut manifestarea puterii Domnului Isus prin minuni, dar El ar fi vrut s[
vad[ c[ ei trec prin acea furtun[ tr[ind acel eveniment cu o
putere din l[untrul lor, prin credin\[, =i nu reac\ion`nd din afar[,
prin ceea ce le spunea ochii. Acest fel de a depinde de partea
l[untric[ a duhului este necesar pentru a putea ]ncepe s[
]n\elegem din g`ndurile =i c[ile Domnului ce sunt mult diferite de
cele ale omului. Se a=teapt[ de la noi, cei care avem duhul viu, ca
atunci c`nd trecem prin furtun[ s[ nu intr[m ]n panic[, ci s[ tr[im
acel eveniment l[s`nd pacea Lui din interiorul nostru, unde Duhul
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Sf`nt a depozitat putere, s[ men\in[ controlul. Ca s[ ]n\elegem
c[ile Domnului va trebui s[ ]nv[\[m s[ judec[m duhovnice=te,
prin a fi ca =i apostolul Ioan ]n Duhul =i nu prin a ac\iona ]n firea
sufletului nostru de om, care prive=te =i apoi reac\ioneaz[ pe baza
a ceea ce vede cu ochii de carne. <Dar ]nt`i vine nu ce este
duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urm[>
(1 Corinteni 15:46).
C`nd tr[im =i ac\ion[m la nivelul sufletului, adic[ la nivelul
g`ndirii noastre, atunci c`nd trecem prin situa\ii ce se par c[ ne
dep[=esc ne ]nfric[m, ne enerv[m, ne m`niem =i ajungem repede
s[ fim nemul\umi\i cu voia Lui pentru noi, ca apoi s[ c`rtim sau
chiar s[ ne r[zvr[tim. Atunci c`nd tr[im la nivelul sufletului se
poate s[ ajungem s[ ni se par[ c[ vr[jma=ul este mai tare dec`t noi
sau asemenea ucenicilor chiar s[ credem c[ furtuna va scufunda
corabia noastr[; pe c`nd dac[ tr[im la nivelul duhului, unde este
Cel ce e mai tare dec`t cel ce este ]n lume, furtuna va face s[ ias[
la iveal[ roada Duhului prin care ne este chez[=uit[ pacea. }n
acest fel vom putea fi martori ai Domnului Isus Hristos =i vom fi
fii =i fiice ]n care Tat[l nostru cel Ceresc }=i g[se=te pl[cerea.
Cel mai bun r[spuns pentru ]ntuneric este lumina. Duhul Sf`nt
face aceast[ lumin[ atunci c`nd alegem s[ tr[im la nivelul duhului de unde izbucne=te c`ntarea de laud[, chiar dac[ El alege s[ ne
smereasc[ mai mult dec`t noi am fi avut de g`nd vreodat[ s[ ne
smerim. Cu c`t furtuna este mai grozav[ cu at`t este mai mare
oportunitatea de a vedea c`t de puternic este Dumnezeu. }ntr-o
astfel de furtun[ va trebui s[ alegem ]ntre a g`ndi superficial la
nivelul sufletului, metod[ prin care ne ]nfric[m sau fugim, sau
putem alege s[ tr[im la nivelul duhului prin a sta ]n lumin[, oricare ar fi pre\ul pentru firea p[m`nteasc[. Sunt situa\ii pe care El
le-ar putea prevenii u=or, la fel cum le-ar fi putut spune ucenicilor
s[ nu treac[ marea pentru c[ vine furtuna, ]ns[ roada Duhului nu
se dezvolt[ niciodat[ mai bine ]n noi ca atunci c`nd vremea este
rea. Ca oameni, noi c[ut[m sc[pare =i o c`t mai repede rezolvare
a situa\iei de criz[, dar Duhul Sf`nt vrea s[ cre=tem duhovnice=te
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spre a trece de la laptele duhovnicesc la m`nc[ruri mai tari. Putem
face o list[ de situa\ii care ne deranjeaz[ =i chiar una cu persoane
ce ni se par c[ se comport[ ca vr[jma=i.
Ca oameni duhovnice=ti vom vedea c[ aceste situa\ii =i persoane sunt folosite de Dumnezeu ]n folosul nostru, pe c`nd dac[
r[m`nem la nivelul g`ndirii sufletului vom vedea c[ aceste st[ri
st`rnesc ]n noi roada firii p[m`nte=ti ce caut[ o rezolvare
p[m`nteasc[. Un mare avantaj pe care-l avem atunci c`nd
]ncepem s[ cunoa=tem g`ndurile =i c[ile Lui este c[ putem =ti =i
]n\elege mai bine planurile vr[jma=ului nostru. C`nd alegi s[ ai
dea face cu vr[jma=ul la nivelul duhului descoperi c[ acest
du=man este frustrat de faptul c[ te ascunzi ]n Hristos =i ]n felul
Lui de a fi. G`ndurile =i c[ile Domnului sunt mult diferite de cele
ale min\ii noastre. De aceea trebuie s[-I permitem Duhului Sf`nt
s[ dezvolte ]n noi o dependen\[ de El. Aceast[ dependen\[ este la
nivelul duhului, care ]n timp ]=i va extinde efectul binef[c[tor =i
asupra sufletului, adic[ asupra felului nostru de g`ndire.
A=a ne ]nva\[ =i apostolul Pavel atunci c`nd vorbe=te despre
minte sau suflet =i despre duh, care fac din altarul min\ii un loc
sf`nt de pe care se ridic[ ]nspre ceruri jertfe de laud[ c[tre
Dumnezeu. <…M[ voi ruga cu duhul, dar m[ voi ruga =i cu
mintea; voi c`nta cu duhul, dar voi c`nta =i cu mintea>
(1 Corinteni 14:15). Duhul Sf`nt ne ]nva\[ aceste principii care nu
sunt p[m`nte=ti pentru a putea ]ncepe s[ ]n\elegem mai mult din
g`ndurile =i c[ile Domnului, ca apoi, dup[ ce ne pred[ aceste
principii, s[ ne examineze, trec`ndu-ne prin situa\ii ce par dificile,
situa\ii ]n care va trebui s[ alegem s[ ac\ion[m fie pornind de la
nivelul sufletului, fie de la nivelul duhului unde Dumnezeu, ]n
]ndurarea Sa, a pus din jarul Duhului Sf`nt. Este o examinare ]n
care avem cu noi Cartea cu r[spunsuri. Ea este Sf`nta Scriptur[
din care Duhul Sf`nt ne ]nva\[ despre c[ile =i g`ndurile lui
Dumnezeu, ca astfel s[ putem da un r[spuns bun atunci c`nd suntem examina\i. Dorin\a ]nv[\[torului este ca pe m[sur[ ce
]n\elegem din g`ndurile =i c[ile Lui, ce au la baz[ Adev[rul,
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metodele Lui de a lucra =i ac\iona s[ devine ale noastre. Adev[rul
despre c[ile =i g`ndurile diferite ale lui Dumnezeu sunt ascunse
de cei ce nu au Duhul. Aceste taine nu pot fi descoperite prin
specula\ie, ci numai prin revela\ie divin[.
Din momentul ]n care am ajuns s[ fim m`ntui\i nu mai suntem
oameni de r`nd care s[ ne folosim doar de ra\iune =i intelect la
nivelul sufletului, ci av`nd duhul viu avem la dispozi\ie surse,
informa\ii =i puteri secrete din partea Celui care a promis c[ este
cu noi ]n toate zilele. Este timpul s[ ne ]ntreb[m dac[ suntem
duhovnice=ti ]n felul nostru de tr[ire sau suntem doar ni=te
oameni cu firea ]mbl`nzit[ ce tr[iesc la nivelul sufletului? Vremea
de testare va dovedi ce fel de oameni suntem. Oamenii
duhovnice=ti sunt cei care ]ncep s[ semene tot mai mult cu
Domnul Isus, pentru c[ prin revela\ie divin[ pot ]ncepe s[
]n\eleag[ din c[ile =i g`ndurile Sale. <Omul duhovnicesc, dimpotriv[, poate s[ judece totul, =i el ]nsu=i nu poate fi judecat de
nimeni> (1 Corinteni 2:15). Ca un Tat[ bun, Dumnezeu vrea s[
]n\elegem tot mai mult de ce face El ceea ce face =i aceast[ lucrare
nu poate ]ncepe dec`t la nivelul duhului, prin revela\ie divin[.
Marta ac\iona la nivelul sufletului av`nd grij[ mai ]nt`i de
nevoile legitime ale trupului, pe c`nd Maria, care sorbea
]nv[\[tura Domnului Isus, ac\iona la nivelul duhului. Domnul
Isus a spus c[ ea, Maria, =i-a ales partea cea bun[. Noi, ca fiin\e
finite, m[rginite ]n toate privin\ele, suntem obi=nui\i s[ g`ndim ]n
linie dreapt[, de la punctul din care ]ncepem o lucrare p`n[ la
sf`r=itul ei, m[sur`nd totul, ]n timp, pe baza unui proces sau a
unor reguli, ]ns[ Dumnezeu, care nu depinde de timp, lucreaz[
dup[ principii cere=ti =i simultan controleaz[ o sumedeniei de
situa\ii ]n Univers, pe p[m`nt =i ]n via\a noastr[. <…Cuv`ntul
Meu, care iese din gura Mea, nu se ]ntoarce la Mine f[r[ rod, ci
va face voia Mea =i va ]mplini planurile Mele> (Isaia 55:11). El
este interesat de cre=terea noastr[ duhovniceasc[ dup[ poten\ialul
pe care ni l-a dat fiec[ruia dintre noi. Ca =i parte din lec\ia de
cunoa=tere a g`ndurilor =i c[ilor lui Dumnezeu, Duhul Sf`nt ne
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]nva\[ c[ uneori El se ascunde. <Dar Tu e=ti un Dumnezeu care te
ascunzi. Tu, Dumnezeul lui Israel, M`ntuitorule!> (Isaia 45:15).
La botezul Domnului Isus S-a auzit vocea Tat[lui care L-a
numit Fiu Preaiubit ]n care-+i g[se=te pl[cerea, dar imediat dup[
aceea a urmat o vreme ]n care Domnul Isus a stat singur ]n pustie.
Ne bucur[m de manifestarea lucr[rii Duhului Sf`nt, dar parte din
a ]nv[\a s[ ]ncepem a ]n\elege din g`ndurile =i c[ile lui
Dumnezeu va fi =i faptul c[ ]n via\a noastr[ vor fi perioade de
timp c`nd se pare c[ El se ascunde, de=i este chiar l`ng[ noi, la fel
cum a fost ]n barca ucenicilor pe vreme de furtun[. Timpul pe
care-l petrecem ]n aceast[ pustie, c`nd se pare c[ El se ascunde,
nu este o vreme de pedeaps[, ci o vreme ]n care devenim fl[m`nzi
dup[ Dumnezeu =i avem oportunitatea de a ]nv[\a s[ tr[im la
nivelul duhului.
}nainte de a fi n[scu\i din nou eram obi=nui\i a avea dea face
cu vremea de criz[ la nivelul sufletului, la nivelul capacit[\ii =i
priceperii min\ii noastre prin a c[uta solu\ii p[m`nte=ti, dar o dat[
ce am fost n[scu\i din s[m`n\a ce nu poate putrezi se a=teapt[ de
la noi s[ fim duhovnice=ti, l[s`nd roada Duhului s[ fie un r[spuns
cu solu\ii duhovnice=ti. C`nd primim r[spuns la rug[ciune, c`nd
avem acea recep\ie de informare =i putere de sus la nivelul duhului, c`nd avem succes ]n lucrarea Domnului sau atunci c`nd
vedem o minune pe care Dumnezeu alege s[ o fac[ ]n via\a noastre tr[im momente ale manifest[rii prezen\ei Lui, ]ns[ disciplina
duhovniceasc[ se dezvolt[ ]n pustie, c`nd nu vedem aceste manifest[ri =i ni se pare c[ El se ascunde. Vremea ]n care ni se pare c[
Domnul se ascunde este vremea c`nd ]nv[\[m ceea ce nu putem
]nv[\a altundeva. }nv[\[m c[ la nivelul duhului putem alege s[
ascult[m de Cuv`ntul S[u pe care }l avem cu noi chiar =i atunci
c`nd nu vedem manifestarea minunilor Sale.
Ca parte din a ]ncepe s[ ]n\elegem g`ndurile =i c[ile
Domnului este modul de a pricepe c[ vom trece prin astfel de faze
de t[cere, ca ]ntr-o pustie, unde putem dovedi c[ nu suntem
oameni de r`nd ce cad ]n dezn[dejde, ci suntem f[pturi noi ce au
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duhul viu, la nivelul c[ruia Duhul Sf`nt ne men\ine pacea =i
]ncrederea ]ntr-un Dumnezeu care niciodat[ nu a pierdut controlul
vreunei situa\ii. Dac[ suntem ]n Hristos Isus, chiar dac[ trecem
prin faza de t[cere, =tim c[ suntem ]n prezen\a Lui, pentru c[ ]n
noi este Duhul Domnului =i via\a noastr[ este ascuns[ cu Hristos
]n Dumnezeu.
Vremea c`nd El se ascunde este aceea ]n care tr[im prin
credin\[; este vremea c`nd El face o lucrare l[untric[, tainic[, este
vremea ]n care depindem de ceea ce =tim despre El, pentru c[ sunt
taine pe care nu le ]n\elegem atunci c`nd vedem manifestarea
puterii Sale. }nainte de a p[timi, pentru noi cei p[c[to=i, Domnul
Isus le-a spus ucenicilor despre felul cum vor decurge lucrurile la
Ierusalim. <Ei nu au ]n\eles nimic din aceste lucruri: c[ci vorbirea
aceasta era ascuns[ pentru ei, =i nu pricepeau ce le spunea Isus>
(Luca 18:34). Ucenicii erau ]ntr-o vreme c`nd vedeau manifestarea puterii Lui de a vindeca =i chiar de a ]nvia mor\ii =i a fost
nevoie s[ intre ]n aceast[ perioad[ de t[cere, ca ]n pustie, ca s[
poat[ ]n\elege ceva din g`ndurile =i c[ile lui Dumnezeu cu privire
la aceast[ lucrare. Aceast[ ]n\elegere nu este un proces
academic, ci este o ]n\elegere ce vine de sus =i pe care o primim
la nivelul duhului.
C`nd ajungem s[ fim duhovnice=ti, tr[ind la nivelul duhului,
rezultatul va fi pace =i o statornicie ce nu poate fi cl[tinat[ de circumstan\ele vie\ii, pentru c[ o astfel de tr[ire nu depinde de ceea
ce se vede cu ochii de carne. Dup[ ]nvierea Domnului, doi ucenici mergeau spre Emaus, iar la un moment dat Domnul Isus li
S-a al[turat. <Dar ochii lor erau ]mpiedica\i s[-L cunoasc[> (Luca
24:16). Cei doi nu =tiau, dar ei trecuser[ de la faza manifest[rii,
c`nd probabil c[ au v[zut din minunile f[cute de Domnul Isus, la
faza pustiei, c`nd li se p[rea c[ sunt singuri =i p[r[si\i. Domnul
Isus era cu ei, dar ei nu-L cuno=teau, de=i inima le ardea c`nd El
le-a deschis Scripturile.
Iacov a avut aceast[ experien\[ a ascunderii lui Dumnezeu la
Betel. <Iacov s-a trezit din somn, =i a zis: «Cu adev[rat, Domnul
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este ]n locul acesta, =i eu n-am =tiut»> (Genesa 28:16). +i noi vom
trece prin aceste faze c`nd ni se va p[rea c[ El se ascunde. Scopul acestor faze este s[ devenim mai duhovnice=ti, crez`nd ]n El
chiar dac[ pe moment nu vedem manifestarea puterii Sale. C`nd
Domnul se ascunde trecem de la o tr[ire mai superficial[ a
umbl[rii prin vedere, la cea prin credin\[ care se ]ncrede ]n El
chiar dac[ nu vede minuni. Este o vreme c`nd depinzi mai mult
de c`rmuirea Duhului Sf`nt prin Cuv`nt, ]ntr-un mod diferit dec`t
atunci c`nd vezi binecuv`ntarea, c`nd poate ai visuri semnificative sau vezi minuni. Este o vreme c`nd ne putem smeri mai u=or,
accept`nd dependen\a noastr[ de El, a=tept`nd ]n t[cere ajutorul
Domnului =i r[m`n`nd la ultima Lui instruc\iune, ca nu cumva s[
ne trezim c[ o lu[m ]naintea Sa.
Vremea t[cerii sau a pustiei este cea ]n care El demoleaz[
a=tept[rile =i chiar preten\iile noastre. Poporul Israel a a=teptat un
Mesia care s[ vin[ ca ]mp[rat, dar El a ales s[ vin[ ca unul care
sluje=te =i pentru c[ nu S-a potrivit cu g`ndirea lor, ei L-au anulat
]n g`ndurile lor ca fiind Cel a=teptat. Credeau c[ va veni pentru a
face bine numai Israelului, dar El avea =i neamurile ]n planul S[u
de m`ntuire. Sperau c[ va aduce o izb[vire de sub romani, ]ns[ El
a venit s[ stabileasc[ o }mp[r[\ie spiritual[. +i noi, ca oameni,
avem unele a=tept[ri de la Dumnezeu =i credem c[ El ar trebui s[
lucreze ]ntr-un anumit fel, de=i Domnul ne spune despre g`ndurile
=i c[ile Sale c[ sunt departe de ale noastre.
}n vremea ]n care El se ascunde uneori se dovede=te c[ avem
o g`ndire gre=it[ =i chiar necredin\[, a=a cum a fost =i ]n cazul
celor doi ucenici ce mergeau spre Emaus. < Noi tr[geam n[dejde
c[ El este Acela care va izb[vi pe Israel; dar cu toate acestea, iat[
c[ ast[zi este a treia zi de c`nd s-au ]nt`mplat aceste lucruri>
(Luca 24:21). Atunci c`nd El se ascunde mintea, adic[ sufletul,
prime=te informa\ii de la duh pe care nu le poate ]n\elege dec`t
prin revela\ia Duhului, prin credin\a care este vehicolul ce trece
descoperirea de la nivelul duhului la nivelul sufletului. C`nd
credin\a cuprinde inima la nivelul sufletului, chiar dac[ mintea
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este provocat[ =i chiar ofensat[ pentru c[ unele lucruri pe care
Dumnezeu le face nu au sens pentru logica omeneasc[, avem un
semn c[ am intrat pe un f[ga= al unei g`ndiri noi, ]n care ]ncepem
s[ ]n\elegem din g`ndurile =i c[ile lui Dumnezeu. }n acest fel trecem de la a avea un suflet cu o g`ndire influen\at[ =i condus[ de
informa\iile primite din sim\urile trupului, la un suflet ce are o
g`ndire dirijat[ de duhul nostru care, asemenea unui vas, con\ine
puterea Duhului Sf`nt ]n noi. Astfel trecem de la fi fire=ti la a fi
duhovnice=ti.
}n m[sura ]n care sem[n[m St[p`nului nostru putem ]ncepe s[
]n\elegem mai mult din g`ndurile =i c[ile Sale cu privire la noi
oamenii. C`nd depinzi de conducerea duhului, c`rmuit de Duhul
Adev[rului, nu mai depinzi de emo\ii ce te poart[ ]n sus =i ]n jos,
ci depinzi de promisiunile Celui ]n care nu este umbr[ de mutare.
La nivelul duhului putem spune c[ vrem ca voia Lui s[ se fac[ ]n
via\a noastr[, ca apoi duhul s[ dea ]ndemnuri sfinte sufletului care
va face din trup o slug[ bun[, care spre slava lui Dumnezeu va
ac\iona spre binele nostru =i al celor din jurul nostru. A tr[i la
nivelul duhului necesit[ o disciplin[ care ne cere s[ ne ]ncredem
]n voia bun[ a lui Dumnezeu, chiar =i atunci c`nd ni se pare c[
r[spunsul ]nt`rzie. Ca oameni ne place mai mult timpul manifest[rii puterii Sale dec`t timpul c`nd se pare c[ El se ascunde,
dar oportunitatea de a cre=te =i de a primi note mari este tocmai o
astfel de vreme.
Chiar dac[ nou[ ni se pare c[ El se ascunde, de fapt, ]n jurul
nostru, ]n lumea spiritual[ este mult[ activitate, ca atunci c`nd
Daniel a intrat ]ntr-o vreme de rug[ciune intens[ =i post timp de
trei s[pt[m`ni (vezi Daniel 10:3). El se ruga =i postea, dar nu =tia
c[ ]n acel timp undeva se d[dea o lupt[ cu c[petenia ]mp[r[\iei
Persiei, c[petenie ce p`n[ la urm[ a fost biruit[, iar Daniel a primit r[spuns =i revela\ii cere=ti cu privire la vremea sf`r=itului.
Dac[ lupt[m la nivelul sufletului se poate s[ ajungem s[ lupt[m
la termenii vr[jma=ului nostru, ]ns[ atunci c`nd ne lupt[m la
nivelul duhului, \in`nd cont de indica\iile C[peteniei des[v`r=irii
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noastre, ducem o lupt[ ]n care suntem liberi =i putem r[m`ne a=a
]ntotdeauna. O parte din a ]ncepe s[ ]n\elegem g`ndurile =i c[ile
Domnului ce sunt guvernate de dreptate =i neprih[nire este aceea
de a fi mul\umi\i atunci c`nd vedem manifestarea puterii Sale =i
de-a avea aceea=i stare =i atunci c`nd ni se pare c[ Domnul se
ascunde, cu toate c[ El este la fel de real =i de prezent.
De multe ori aceste faze de manifestare ale puterii Sale =i de
ascundere se repet[ ]n via\a noastr[ ]n drum spre |ara promis[,
dar pacea Lui r[m`ne cu noi ]n toat[ vremea. <Dumnezeul p[cii
s[ v[ sfin\easc[ El ]nsu=i pe deplin; =i: duhul vostru, sufletul
vostru =i trupul vostru, s[ fie p[zite ]ntregi, f[r[ prihan[ la venirea
Domnului nostru Isus Hristos> (1 Tesaloniceni 5:23). Este posibil
ca Dumnezeu s[ se ascund[ din cauza p[catului, a=a cum a fost
cazul ]n via\a ]mp[ratului Saul, dar nu despre o astfel de ascundere vorbim de data aceasta. Vorbim de o vreme a ascunderii
Sale, timp ]n care credin\a cl[de=te ]n[untrul nostru o t[rie =i
dependen\[ de Dumnezeu, t[rie ce nu depinde de circumstan\e
p[m`nte=ti.
C`nd tr[irea noastr[ dovede=te c[ suntem mul\umi\i cu vremea
c`nd vedem sau nu vedem manifestarea puterii Lui =i r[m`n`nd
integri alegem s[ ne ]ncredem ]n El, noi devenim fiin\e ]n care
Domnul }=i g[se=te pl[cerea. Devenim =i noi oameni preaiubi\i =i
chiar suflete cu o inim[ dup[ inima lui Dumnezeu. Ajungem s[
fim oameni care umbl[ cu Domnul prin credin\[, oameni care au
]nceput s[ ]n\eleag[ din g`ndurile =i c[ile Sale, g`nduri ce includ
faptul c[ ]ntr-o zi El ne va da cununa de biruitori.
Amin
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27
VREI SÃ TE FACI SÃNÃTOS?
<Acolo se afla un om bolnav de treizeci =i opt de ani.
Isus, c`nd l-a v[zut z[c`nd, =i, fiindc[ =tia c[ este
bolnav de mult[ vreme i-a zis: «Vrei s[ te faci
s[n[tos?»> Ioan 5:5-6

P

oate sun[ aproape absurd, dar sunt oameni care la ]ntrebarea <Vrei s[ te faci s[n[tos?>, spun: <NU!> Vorbim nu
despre o vindecare a trupului, care ori c`t de bine ar fi
]ntre\inut p`n[ la urm[, deoarece este doar un ambalaj temporar
pentru suflet, este destinat \[r`nei, ci vorbim despre o vindecare a
sufletului care va tr[i ve=nic cu Dumnezeu sau departe de fa\a
Lui. Am v[zut cazuri ]n care copiii Domnului au cerut cu credin\[
s[ fie vindeca\i de boli trupe=ti =i au fost t[m[dui\i ]ntr-un mod
miraculos de Cel ce poart[ =i numele de <Domnul care te vindec[> (vezi Exodul 15:26). Vindecarea trupeasc[ schimb[ uneori
preten\iile Lui de la noi sau felul de examene pe care trebuie s[ le
trecem ]n drumul spre des[v`r=ire =i cu toate de cele mai multe ori
noi credem c[ este foarte important ca El s[ ne vindece trupul,
care este trec[tor, asemenea unei haine ce se ]nveche=te sau ca un
cort ce se va desface, Domnul vrea mult mai mult ca sufletul nostru s[ fie s[n[tos.
Oricare \i-ar fi starea de suferin\[ sufleteasc[, dac[ e=ti
nem`ntuit, dac[ suferi de r[ceal[ ]n suflet, dac[ ai ochii inimii
]nce\o=a\i, dac[ ai genunchii sl[b[nogi\i =i nu mai po\i sta la
rug[ciune, dac[ e=ti g`rbovit de vicii care-\i m[n`nc[ vlaga, dac[
ai m`ini uscate ce nu pot da sau lucra pentru Domnul sau dac[ ai
o inim[ rea ce nu poate ierta =i iubi, El te ]ntreab[: <Vrei s[ te faci
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s[n[tos?> El ]\i adreseaz[ aceast[ ]ntrebare pentru c[ dac[ vrei,
po\i s[ fii vindecat!
Semnul ce se ascunde ]n minunea vindec[rii acestui om bolnav
de paralizie este r[spunsul Domnului Isus la neputin\a omului de
a face ceva spre a se ridica din neputin\[, ceva care s[ aib[ un
efect bun pentru sufletul s[u. <C[ci, pe c`nd eram noi ]nc[ f[r[
putere, Hristos, la vremea cuvenit[ a murit pentru cei nelegiui\i>
(Romani 5:6). Pentru c[ omul are ]n el g`ndul ve=niciei =i =tie c[
]ntr-o zi va trebui s[ dea socoteal[ ]n fa\a Creatorului, ]ncearc[ s[
fac[ multe pentru sufletul s[u neputincios, ]ns[ p`n[ c`nd
Dumnezeu nu-l vindec[ de neputin\[, ]n urma ascult[rii de El,
toat[ str[dania omului este un efort zadarnic. Fiecare dintre noi ne
na=tem cu o fire ce nu prime=te, nu ]n\elege =i de multe ori nici nu
suport[ lucrurile duhovnice=ti, ci doar atunci c`nd, ascult`nd
mesajul Evangheliei, Duhul Sf`nt ne d[ c`teva clipe de luciditate,
poate alege ca prin poc[in\[ s[ primeasc[ vindecarea din acea
neputin\[ =i prin na=terea de sus s[ devin[ o f[ptur[ ]n care s[
pulseze via\[ duhovniceasc[.
}n vindecarea sl[b[nogului de la sc[ld[toarea Betesda, care
]nseamn[ Casa milei, avem un exemplu a ceea ce apostolul Ioan
nume=te unul dintre semnele f[cute de Domnul Isus ]n vremea
c`nd umbla cu ucenicii S[i pe p[m`nt. Este o minune f[cut[ de
Domnul, dar ]n acela=i timp este un semn, pentru c[ ascunde ]n el
=i reprezint[ starea omului neputincios suflete=te, care nu mai are
nici o n[dejde de a mai fi vreodat[ complet s[n[tos. Betesda era
locul de l`ng[ templu unde cei bolnavi z[ceau l`ng[ o sc[ld[toare
a c[rei ap[ era tulburat[ din c`nd ]n c`nd de un ]nger. Primul care
se arunca ]n ap[ dup[ aceast[ atingere a ]ngerului era vindecat.
}ntre cei ce a=teptau o minune a vindec[rii era =i acest sl[b[nog
de treizeci =i opt de ani, care a fost ]ntrebat de Domnul Isus dac[
vrea s[ se fac[ s[n[tos.
Din cuvintele acelui bolnav, ce a petrecut mul\i ani st`nd cu
ochii a\inti\i la ap[, reiese faptul c[ el dorea acest lucru, dar
recunosc`ndu-=i neputin\a spune c[ nu are pe nimeni care s[-l
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arunce ]n ap[ atunci c`nd este tulburat[ de prezen\a ]ngerului.
<«Scoal[-te», i-a zis Isus, «ridic[-\i patul =i umbl[»> (Ioan 5:8).
Domnul Isus a fost r[spunsul la neputin\a acestui om devenit
astfel printr-o boal[ de paralizie. Tot El este r[spunsul la neputin\a
omului de a se salva singur, pentru c[ <...pe c`nd eram noi ]nc[
f[r[ putere, Hristos, la vremea cuvenit[ a murit pentru cei
nelegiui\i> (Romani 5:6).
Poate spui c[ nu e=ti sl[b[nog, ci dimpotriv[ ai un trup tare =i
s[n[tos cu care po\i ridica greut[\i mari, ]ns[ nu este vorba despre
o neputin\[ fizic[. Poate spui c[ nu e=ti sl[b[nog deoarece ai
diplome de la =coli de ]nalt prestigiu ce \i-au deschis oportunit[\i
=i multe u=i ]n via\[, dar nu vorbim despre o neputin\[ intelectual[. Tr[im ]ntr-o societate orientat[ ]n a c[uta succesul p[m`ntesc.
Folosind o re\et[ alterat[ oamenii m[soar[ acest succes ]n func\ie
de ce =i c`t avem, ce putem face, pe cine cunoa=tem =i cine ne
cunoa=te, ]ns[ deoarece formula este compromis[, atingerea acestui fel de succes nu ]nseamn[ mul\umire l[untric[ =i nici fericire,
pentru c[ omul firesc }l las[ afar[ din aceast[ formul[ pe
Dumnezeu.
Poate spui c[ nu e=ti un sl[b[nog care s[ fii o povar[ pentru
cineva, ci dimpotriv[, av`nd sume serioase de valut[ la banc[ =i
investi\ii de afaceri prospere ]i aju\i pe al\ii, ]ns[ nu vorbim
despre o sl[biciune financiar[, ci despre neputin\a duhovniceasc[
de a umbla pe calea ]ngust[ =i de a face ceva spre a putea fi privit
ca fiind neprih[nit ]naintea ochilor lui Dumnezeu, care sunt a=a de
neprih[ni\i c[ nu pot privi f[r[delegea. <Dup[ cum este scris: «Nu
este nici un om neprih[nit, nici unul m[car»> (Romani 3:10).
Cauza neputin\ei omului este p[catul mo=tenit precum =i cel
]nf[ptuit care ne-a descalificat de la a putea da ceva curat ca jertf[
lui Dumnezeu. Dac[ cineva vrea s[ fie vindecat de neputin\a lui
va trebui s[-=i admit[ neputin\a a=a cum a f[cut sl[b[nogul de la
sc[ld[toarea Betesda.
Oric`t de mare ar fi succesul p[m`ntesc de care omul se
bucur[ pe p[m`nt, vine o vreme ]n via\a lui c`nd doar a avea
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<p`ine =i pe=te>, adic[ a avea lucrurile trec[toare oferite de
p[m`nt, nu-l mai satisface pe deplin, ci simte o foame =i un gol
l[untric ce nu poate fi st`mp[rat p`n[ c`nd nu se ]mpac[ cu
Dumnezeu Tat[l, prin jertfa Fiului S[u Isus Hristos. Blaise Pascal
a tr[it ]n urm[ cu peste 300 de ani ]n Fran\a, pe vremea c`nd
Copernic a descoperit c[ p[m`ntul se rote=te ]n jurul soarelui. A
fost un matematician renumit, care a inventat ]n anul 1647 prima
ma=in[ de calcul =i a stabilit legile matematice probabile de calcul ce stau la baza computerelor de ast[zi. Pentru Pascal, care
spunea c[ se sim\ea cople=it de imensitatea Universului, lumea nu
avea sens f[r[ a-L pune pe Dumnezeu ]n ecua\ie. El a spus c[
Universul nu are nici un rost pentru om f[r[ credin\a ]n
Dumnezeu, credin\[ pe care a ap[rat-o de multe ori.
Pascal a recunoscut c[ ]n[untrul omului exist[ un vacuum care
se cere a fi umplut =i care poate ajunge la aceast[ stare de
plin[tate numai cu ceva ce vine de la Dumnezeu. Acest gol =i sim\
de lips[ de ]mplinire st[ ]n faptul c[ omul se vede neputincios ]n
a face voia lui Dumnezeu, chiar dac[ ar vrea s[ o fac[, deoarece
pentru a putea face voia Lui se cere a fi o f[ptur[ nou[, cu puteri
deosebite de acelea ale omului de r`nd, care s-a n[scut o singur[
dat[. Domnul Isus i-a spus unui om paralizat s[ se ridice, lucru
imposibil unui astfel de om, ]ns[ imposibilul devine posibil cu
Dumnezeu, atunci c`nd credin\a deschide gura =i cere vindecarea
acestei neputin\e de la Cel pentru care totul este posibil.
Adev[ratul cre=tinism =i adev[rata credin\[ face imposibilul
posibil, adic[ aduce vindecarea sufletului celui neputincios, care
niciodat[ nu s-ar fi putut ridica oric`t de mult ar fi vrut. Prin
minunea f[cut[ de Dumnezeu atunci c`nd Duhul Sf`nt treze=te
duhul nostru la via\[ cel neputincios este vindecat, se ridic[ =i
umbl[ spun`nd: <Pot totul ]n Hristos, care m[ ]nt[re=te!> (Filipeni
4:13). <Vrei s[ te faci s[n[tos?> Dac[ vrei se poate, dar dac[ vrei
va trebui s[ ceri =i s[ prime=ti darul lui Dumnezeu, adic[ pe
Domnul Isus Hristos care a murit pentru noi, cei nelegiui\i. <C[ci
prin har a\i fost m`ntui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la
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voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s[ nu se laude
nimeni> (Efeseni 2:8-9). Exact c`t a pl[tit sl[b[nogul pentru vindecarea trupului s[u neputincios, adic[ nimic, at`t putem pl[ti =i
noi pentru vindecarea sufletului nostru bolnav de neputin\[.
<Vrei s[ te faci s[n[tos?> Dac[ vrei se poate, ]ns[ va trebui
s[-\i arunci ]n praf m`ndria =i ]ncrederea ce o ai ]n puterea ta de a
face ceva singur spre a fi m`ntuit. Astfel, admi\`ndu-\i neputin\a
te califici pentru har, adic[ mil[, de la Cel care arat[ mil[ fa\[ de
cel ce nu o merit[. Sl[b[nogul de la Betesda nu ar fi putut spune
c[ vrea s[ fie vindecat dac[ Domnul Isus nu i-ar fi oferit aceast[
=ans[. Tot a=a, nici noi nu am putea fi m`ntui\i dac[ El nu ne-ar
oferi oportunitatea de a fi m`ntui\i prin a p[r[si o via\[ compromis[ de p[cat din momentul ]n care ni s-a ar[tat bun[tatea lui
Dumnezeu. <C[ci =i noi eram alt[ dat[ f[r[ minte, neascult[tori,
r[t[ci\i, robi\i de tot felul de pofte =i de pl[ceri, tr[ind ]n r[utate
=i ]n pizm[, vrednici s[ fim ur`\i =i ur`ndu-ne unii pe al\ii. Dar,
c`nd s-a ar[tat bun[tatea lui Dumnezeu, M`ntuitorul nostru, =i
dragostea Lui de oameni, El ne-a m`ntuit, nu pentru faptele,
f[cute de noi ]n neprih[nire, ci pentru ]ndurarea Lui, prin sp[larea
na=terii din nou =i prin ]nnoirea f[cut[ de Duhul Sf`nt>
(Tit 3:3-5).
El te ]ntreab[: <Vrei s[ te faci s[n[tos?>, pentru c[ dac[ vrei se
poate prin ]ndurarea lui Dumnezeu. A=a cum l-a ]ntrebat pe
sl[b[nog, El ne ]ntreab[ ]n mod individual pe fiecare dintre noi:
<Vrei?> Domnul vrea s[ =tie care este voin\a ta =i nu te for\eaz[
s[ fii vindecat, fiindc[ nu dore=te ceva ce seam[n[ cu r[spunsul
unei ma=ini programate, ]ns[ pentru c[ =tie c[ dac[ refuzi oferta
Sa de ]mp[care va trebui s[ te condamne la o pedeaps[ ve=nic[,
El dore=te mult s[-\i vindece sufletul prin a ]nl[tura vina ta.
Biserica lui Dumnezeu este predestinat[ s[ ajung[ ]n cer, dar
sufletul nostru nu este predestinat la via\[ sau moarte ve=nic[, ci
Dumnezeu a ales s[ ne lase voin\a liber[, pentru a alege ce vrem.
}n ]ndurarea Sa ne ]ntreab[: <Vrei s[ te faci s[n[tos?> Dac[ am fi
fost predestina\i ]n ce prive=te ve=nicia sufletului nostru El nu ar
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fi spus: <…Dac[ aude cineva glasul Meu =i deschide u=a, voi intra
la el, voi cina cu el, =i el cu Mine!> (Apocalipsa 3:20). Dac[ am
fi predestina\i El nu ar fi spus: <… pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afar[> (Ioan 6:37). Dac[ am fi fost predestina\i pentru iad
sau Rai, El nu ar fi spus: <…celui ce ]i este sete, s[ vin[; CINE
VREA, s[ ia apa vie\ii f[r[ plat[!> (Apocalipsa 22:17).
Dumnezeu, care dore=te ca nimeni s[ nu piar[, te ]ntreab[ dac[
<vrei s[ te faci s[n[tos>, ]ns[ nu te for\eaz[ s[ fii vindecat ]n suflet
prin a primi darul Lui. Doar primind darul S[u po\i fi socotit
neprih[nit prin credin\a ]n El. }n anul 1829, ]n statul
Pennsylvania, a avut loc unul dintre cele mai ciudate evenimente
ce s-a desf[=urat vreodat[ ]ntr-o ]nchisoare. Un om condamnat la
moarte prin sp`nzur[toare, cu numele de George Wilson, din
motive necunoscute, a primit ]n scris o gra\iere de vina lui din
partea pre=edintelui Andrew Jackson, ]ns[ cel condamnat la
moarte a spus c[ nu prime=te aceast[ iertare. Oficialit[\ile penitenciarului s-au v[zut fa\[ ]n fa\[ cu o mare dilem[, ne=tiind ce s[
fac[. Cazul celui condamnat la moarte a ajuns la curtea de judecat[ suprem[ a \[rii, unde judec[torul John Marshel a spus c[ o
gra\iere depinde de acceptarea sau refuzul persoanei ]n cauz[ =i ca
urmare execu\ia celui condamnat a fost dus[ la ]ndeplinire.
Dac[ vrei s[ fii vindecat po\i fi dac[ dore=ti, dar dac[ cineva
refuz[ gra\ierea oferit[ de bun[tatea lui Dumnezeu, ]n meritul
jertfei Domnului Isus, Cel care este nu numai Dragoste, ci =i
Dreptate, ]l va l[sa pe cel care prin stilul de via\[ dezm[\at
pe care-l tr[ie=te arat[ c[ iube=te lumea =i lucrurile ei s[ mearg[
]n iad. De c`te ori are loc o mare calamitate cauzat[ de for\ele
naturii omul are obiceiul s[ o studieze ca apoi s[-i al[ture o
cifr[, care de obicei se estimeaz[ la miliarde de dolari, prin care
s[ evalueze nivelul de pierdere =i distrugere cauzat de acea
calamitate. Refuzul unui om de a cere vindecarea sufletului s[u de
la Dumnezeu, prin actul poc[in\ei, ]ntrece ca pierdere oricare
dintre daunele materiale pe care omul le-ar putea suferi pe
p[m`nt, pentru c[ prin refuzul poc[in\ei omul alege s[
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r[m`n[ mort ]n p[catele =i gre=elile sale, stare al c[rui efect nu
va ]nceta niciodat[.
Pentru c[ nu tr[im ]ndeajuns de mul\i ani ca s[ ]nv[\[m toate
lucrurile pe pielea noastr[, trebuie s[ lu[m unele ]nv[\[minte din
gre=elile altora, dar pentru c[ ne este dat s[ tr[im o singur[ dat[
este =i mai important s[ ]nv[\[m din experien\ele altora ce
]nseamn[ s[ ceri vindecarea Domnului =i ce ]nseamn[ s[ o refuzi
prin am`nare sau refuz categoric. Domnul Isus a vindecat
sl[b[nogul de la sc[ld[toarea Betesda ca apoi s[-i spun[ s[
umble, lucru care din nou ne arat[ faptul c[ acela care vrea s[
primeasc[ vindecarea sufletului s[u trebuie s[ asculte =i s[ umble
prin credin\[ dup[ Cuv`ntul Domnului. <Apoi a chemat la El
norodul ]mpreun[ cu ucenicii S[i, =i le-a zis: «Dac[ voie=te cineva s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede de sine ]nsu=i, s[-=i ia crucea,
=i s[ M[ urmeze»> (Marcu 8:34).
Din nou, Domnul Isus nu for\eaz[ voin\a omului, dar spune c[
<dac[ voie=te cineva> s[ fie vindecat suflete=te, dac[ voie=te cineva s[-L urmeze, trebuie s[ se lepede de sine =i purt`ndu-=i crucea
s[ calce pe urmele Lui. Credin\a se ridic[ imediat la Cuv`ntul
Domnului =i fiindc[ are picioare s[n[toase umbl[ pe c[ile drepte
ale Domnulu, care duc la locul unde se prime=te cununa vie\ii.
<De aceea, noi nu c[dem de oboseal[. Ci chiar dac[ omul nostru
de afar[ se trece, totu=i omul nostru din l[untru se ]nnoie=te din zi
]n zi> (2 Corinteni 4:16). Sufletul vindecat trece imediat la ac\iune
=i p[r[sind faptele ru=inoase las[ Duhul s[ rodeasc[ fapte f[cute
]n credin\[, fapte care-L bucur[ pe Dumnezeu =i ]n acela=i timp
dovedesc c[ nu mai suntem neputincio=i ]n a-I face voia.
<Dup[ aceea, Isus l-a g[sit ]n Templu, =i i-a zis: «Iat[ c[ te-ai
f[cut s[n[tos; de acum s[ nu mai p[c[tuie=ti, ca s[ nu \i se
]nt`mple ceva mai r[u»> (Ioan 5:14). Domnul Isus ne spune ]n
acest verset care a fost motivul pentru care acel om a ajuns
neputincios =i ]l aten\ioneaz[ s[-=i schimbe felul de tr[ire ca s[ nu
ajung[ mai r[u. Aceast[ schimbare din via\a noastr[, din momentul ]n care primim vindecarea ]n suflet, este o continu[ lep[dare
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de noi ]n=ine, pentru c[ nu mai facem voia noastr[ sau a vechiului st[p`n, ci sub c`rmuirea Duhului Sf`nt facem voia lui
Dumnezeu, care ]ncepe =i continu[ cu sfin\irea noastr[. Domnul
Isus ]l ]ntreab[ =i ast[zi pe om: <Vrei s[ te faci s[n[tos?>
Dac[ spui da, El te vindec[, dar apoi ]\i spune ce i-a spus
sl[b[nogul vindecat =i femeii p[c[toase: <…Du-te, =i s[ nu mai
p[c[tuie=ti!> (Ioan 8:11).
Dac[ vrei s[ fii vindecat po\i s[-\i vezi dorin\a ]mplinit[, pentru c[ Domnul Isus care a venit s[ nimiceasc[ lucr[rile celui r[u
S-a dovedit a fi un prieten al p[c[to=ilor prin faptul c[ a f[cut tot
ce este necesar ca ei, prin poc[in\[, s[ nu r[m`n[ p[c[to=i.
Domnului Isus I S-a dus faima pentru c[ S-a asociat cu p[c[to=ii
spre a-i scoate din neputin\a lor =i spre a le da vindecarea. <Omul
acesta prime=te pe p[c[to=i, =i m[n`nc[ cu ei> (Luca 15:20).
Preo\ii =i fariseii au dispre\uit vindecarea oferit[ de Domnul Isus
=i chiar L-au condamnat pentru c[ ]i primea pe p[c[to=i, dar El =i
cei ce sunt ai Lui, din dorin\a de a vedea sufletele venind la
m`ntuire, doresc =i ast[zi s[ stea de vorb[ cu p[c[to=ii, f[r[ frica
c[ vor fi ]ntina\i de ei.
Domnul Isus i-a primit la El pe p[c[to=i, pentru c[ ei admiteau
c[ sunt neputincio=i de a se salva singuri; pe c`nd c[rturarii =i fariseii credeau c[ prin \inerea unor reguli, de cele mai multe ori
omene=ti, =i prin ceremonii lipsite de via\[ sau valoare ]naintea lui
Dumnezeu ar fi ajuns la starea de a fi bine cu Dumnezeu. Aceste
lucruri L-au determinat pe Dumnezeu s[ spun[ nu c[ ur[=te Praznicele pe care El le-a ini\iat ca un Tat[ care abia a=teapt[ s[-=i vad[
copiii venind acas[ la s[rb[tori, ci a afirmat c[ ur[=te Praznicele
lor, a acestor oameni care \ineau cheile cuno=tin\ei f[r[ s[ intre =i
f[r[ s[ lase pe al\ii s[ intre (vezi Isaia 1:14). Prin remarca lor
acuzatoare, c[ Domnul ]i prime=te pe p[c[to=i, fariseii au spus c[
ei nu sunt p[c[to=i. Prin aceasta s-au exclus singuri de la a beneficia de vindecarea Domnului Isus, care le-a spus c[ nu cei
s[n[to=i, ci cei bolnavi au trebuin\[ de doctor. <Isus, c`nd a auzit
acest lucru, le-a zis: «Nu cei s[n[to=i au trebuin\[ de doctor, ci cei
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bolnavi. Eu am venit s[ chem la poc[in\[ nu pe cei neprih[ni\i, ci
pe cei p[c[to=i»> (Marcu 2:17). Cum s[ spun[ un om care se vede
curat: <Te rog, spal[-m[!>? Cum s[ spun[ un om ce se vede
s[n[tos: <Te rog, vindec[-m[!>? Cum s[ spun[ un om: <Te rog,
d[-mi =i mie slobozenia =i f[-m[ liber!>, dac[ el nu se vede c[ este
un rob al p[catului? Cum s[ spun[ un om m`njit de p[cat: <D[-mi
Doamne, haina neprih[nirii Tale!>, c`nd el se vede curat pentru c[
ochii inimii ]i sunt orbi\i de dumnezeul veacului acestuia?
M`ntuirea este oferit[ celui care se vede p[c[tos, iar vindecarea celui ce se vede neputincios. Orbirea spiritual[ face din noi,
oamenii, orbi spirituali, care z[cem ]n neputin\[. A fi orb spiritual =i neputincios, adic[ ]n lips[ de m`ntuire nu ]nseamn[ neap[rat
c[ am f[cut vreo crim[, ci orice p[cat ne poate separa de
Dumnezeu. Pentru a fi ]n aceast[ condi\ie trist[ este ]ndeajuns s[
fim f[r[ de Domnul. Un orb poate avea lumina soarelui ]n jurul
lui, dar dac[ nu are vedere nu se poate bucura de ea. Un om poate
avea lumina Evangheliei ]n jurul s[u, dar este necesar ca Duhul
Sf`nt s[-i dea vedere ca s[ poat[ vedea aceast[ lumin[. De aceea,
c`nd Duhul Sf`nt ]\i atinge inima =i sim\i c[ trebuie s[ te ]mpaci
cu Dumnezeu, prin a te poc[i, nu i te ]mpotrivi Duhului Sf`nt,
pentru c[ f[r[ El nimeni nu poate fi vindecat, oric`t de mult[
predic[ ar asculta.
<Vrei s[ te faci s[n[tos?> Dac[ nu ai avut aceast[ experien\[ a
vindec[rii sufletului t[u =i admi\i c[ e=ti un suflet p[c[tos ce nu
se poate salva singur, El, care ]i prime=te pe p[c[to=i, ]\i va da
]n dar =i f[r[ plat[ iertarea. Cel care }l caut[ pe Dumnezeu cu
toat[ inima are promisiunea c[ }l va g[si. Prin Cuv`ntul
S[u, Dumnezeu ne invit[ s[ ne apropiem de El. <Apropia\i-v[
de El, piatra vie, lep[dat[ de oameni, dar aleas[ =i scump[
]naintea lui Dumnezeu > (1 Petru 2:4). A te apropia de El
]nseamn[ s[-\i predai via\a Domnului =i printr-o rug[ciune f[cut[
cu c[in\[ s[ fii n[scut de sus. A te apropia de El presupune ca ]n
ascultare de Domnul s[ faci leg[m`nt cu Dumnezeu prin
botezul ]n ap[. A te apropia de Isus ]nseamn[ s[ stai la masa Sa
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=i s[ te ]nfrup\i din meritul S[u prin care ai fost f[cut s[n[tos =i
prin care ai via\[. A te apropia de El, ]nseamn[ s[ cau\i p[rt[=ia
celor care au fost vindeca\i de neputin\[, ca astfel printr-un efort
comun, binecuv`ntat de Dumnezeu s[ participi la zidirea casei
Sale pe aceast[ piatr[ vie.
A te apropia de Domnul nu ]nseamn[ a depinde de o p[rt[=ie
pe care ai avut-o c`ndva, demult cu El, ci ]nseamn[ a c[uta zilnic
s[ intri ]n prezen\a Sa ]n rug[ciune, ca prin Cuv`nt =i prin Duhul
Sf`nt El s[-\i vorbeasc[, s[-\i re]mprosp[teze puterea, s[-\i
c`rmuiasc[ ziua =i via\a ]ntreag[. Cel care poate face totul, a ales
s[ fac[ unele lucruri prin cei ce sunt foarte limita\i ]n putere =i
m[rgini\i ]n cuno=tin\[, printre care sunt =i eu, =i folosind ]n acest
fel pe unii dintre cei care au cerut =i au fost vindeca\i, Dumnezeu
]nc[ mai cheam[ =i ast[zi oamenii la poc[in\[. Prin har, omul
vindecat de neputin\a sa, poate ajunge s[ fie un vas folosit de
Dumnezeu =i recunosc`nd c[ de fapt El nu are nevoie de noi, ci ]n
bun[tatea Lui a ales s[ ]ng[duie s[ fim ]mpreun[ lucr[tori cu El,
ne bucur[m s[ fim folosi\i de El.
Noi }l iubim, dar ]n\elegem c[ nu L-am putea iubi dac[ El nu
ne-ar fi iubit ]nt`i =i nu ne-ar fi ]ntrebat: <Vrei s[ te faci s[n[tos?>
Eu am spus <Da!> =i am fost vindecat. Dar tu, ce spui c`nd El te
cheam[ la m`ntuire prin acest mesaj? Poate e=ti foarte tare ]n a
face ce vrea firea ta, dar e=ti neputincios ]n a tr[i cum vrea El. De
aceea El te cheam[ la a lua o hot`r`re sigilat[ printr-o rug[ciune
sincer[ de predare, ca astfel s[ po\i fi vindecat ]n suflet =i s[
ajungi nu numai s[ po\i, dar s[ =i dore=ti din toat[ inima ta s[ faci
voia Lui. Las[ cuv`ntul care spune c[ El ]i prime=te pe p[c[to=i
s[ te ]ncurajeze s[ ceri =i s[ prime=ti vindecare pentru sufletul t[u,
ca astfel s[ tr[ie=ti via\a cu folos pentru }mp[r[\ia lui Dumnezeu
unde ]\i po\i str`nge o adev[rat[ comoar[.
U=a milei, a harului este ]nc[ deschis[, deci gr[be=te-te s[ intri
pentru c[ vine =i ziua c`nd aceast[ u=[ se va ]nchide pentru totdeauna =i va r[m`ne deschis[ doar u=a prin care cel ce a dispre\uit
oferta de vindecare a lui Dumnezeu va intra la judecat[ spre a fi
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condamnat, pentru c[ a stat nep[s[tor fa\[ de o m`ntuire a=a de
mare. Pentru cel care d[ n[val[ =i pune m`na pe m`ntuire, cer`nd
=i primind vindecarea, r[splata va fi bun[. <+i dup[ ce M[ voi
duce =i v[ voi preg[ti un loc, M[ voi ]ntoarce =i v[ voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, s[ fi\i =i voi> (Ioan 14:3). Aceasta a
fost dorin\a Domnului Isus chiar de la ]nceput, ca pentru veci
s[-i aib[ ]n jurul S[u pe cei pe care ]i iube=te =i care }l iubesc.
<Tat[, vreau ca acolo unde sunt Eu, s[ fie ]mpreun[ cu Mine =i
aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca s[ vad[ slava Mea, slav[, pe care
Mi-ai dat-o Tu; fiindc[ Tu M-ai iubit ]nainte de ]ntemeierea
lumii> (Ioan 17:24). <Vrei s[ te faci s[n[tos?> Dac[ vrei, spune-I:
<Vindec[-m[, Tu, Doamne, =i voi fi vindecat; m`ntuie=te-m[ Tu,
=i voi fi m`ntuit; c[ci Tu e=ti slava mea!> (Ieremia 17:14). Dac[
vrei m`ntuire, vino ast[zi la Domnul Isus =i apoi umbl[ pe calea
Lui ca la sf`r=itul drumului numit via\[ s[ fii ]mpreun[ cu El =i
]mpreun[ cu to\i cei pe care I-a vindecat.
Amin
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28
MÂNTUITORUL TÃU
<Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, =i r[m[=i\[
slab[ a lui Israel; c[ci Eu ]\i vin ]n ajutor, – zice
Domnul, – =i Sf`ntul lui Israel este M`ntuitorul t[u.>
Isaia 41:14

A

vem ]n acest verset, cuvintele Celui care =tie totul,
poate totul, =i care promite ajutorul S[u Israelului ]n
calitate de R[scump[r[tor personal. Aceast[ ofert[,
care are o m[rime de necuprins pe deplin de mintea omului, nu a
fost f[cut[ o singur[ dat[ doar poporului Israel, ci a fost d[ruit[
cu mult succes la multe milioane de suflete. Aceast[ ofert[ st[
deschis[ ]nc[ =i ast[zi, ca o u=[ ]nspre fericire =i via\[ ve=nic[.
A-L avea pe Dumnezeu de partea ta ca M`ntuitor al t[u ]nseamn[
a fi de nebiruit. Oferta este f[cut[ oricui se ]nvoie=te s[ umble cu
Dumnezeu. C`nd El este M`ntuitorul t[u, Domnul este ]n acela=i
timp prietenul t[u, dar a=a cum =tim din via\a noastr[, ca s[ ai
prieten trebuie s[ fii prieten. Este numit prieten cel care ne
cunoa=te sl[biciunile =i totu=i alege s[ aib[ de-a face cu noi.
Prieten este cel care atunci c`nd e=ti la necaz =i to\i pleac[ de
la tine, vine s[-\i fie de ajutor. Prietenia aceasta dintre omul cel
slab ]n putere, asem[nat ]n textul citat cu un vierme, =i
Dumnezeu, care poate totul, se pecetluie=te printr-un leg[m`nt.
Este o prietenie ce se aseam[n[ cu o barc[ ]n care s[ ]ncap[ doar
doi: tu =i M`ntuitorul t[u. Este Domnul Isus M`ntuitorul t[u?
Aceasta este o ]ntrebare important[, pentru c[ dac[ El, prin
]mp[care, ]ntr-o zi a poc[in\ei tale devine M`ntuitorul t[u ai totul
de c`=tigat. }n acela=i fel, dac[ El nu este M`ntuitorul t[u ai totul
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de pierdut, pentru c[ dac[ Domnul, care are toat[ puterea ]n cer =i
pe p[m`nt nu este pentru tine, ]nseamn[ c[ este ]mpotriva ta.
Deoarece pe p[m`nt nu exist[m dec`t pentru un timp foarte scurt,
avantajul cel mai mare al acestei rela\ii prin care El devine
M`ntuitorul nostru are de-a face mai mult cu \ara =i lucrurile de
dincolo de soare.
Dumnezeu, M`ntuitorul t[u, este singurul care poate r[spunde
]ntreb[rilor la care numai Adev[ratul Dumnezeu are r[spunsul:
Cine suntem? Unde mergem? C`nd El devine M`ntuitorul t[u ]\i
r[spunde la ]ntreb[rile cu privire la originea =i destinul sufletului
t[u prin mai multe feluri, dar ]n mod deosebit printr-o carte pe
care a pus s[ fie scris[ numit[ Sf`nta Scriptur[, carte care ]n cea
mai mare parte se ocup[ de lucrurile viitorului. Uneori oamenii
]nfierb`nta\i de =tiin\[, cu arogan\a c[ ar fi descoperit c`teva din
legile naturii puse ]n vigoare de Dumnezeu, }i t[g[duiesc existen\a sau nu-I recunosc drepturile de Creator, =i uneori se av`nt[
s[ spun[ c[ =i ei pot crea lucruri, dar nu este nimeni ]n afar[ de
Domnul care s[ poat[ crea din nimic. Acest nimic ]nseamn[ chiar
absen\a spa\iului sau a globului p[m`ntesc. El promite ]n calitate
de Domn, de Sf`nt al lui Israel =i de R[scump[r[tor, ajutorul S[u
celui slab, asem[nat ]n cazul acesta cu un vierme.
Trei dintre numele lui Dumnezeu sunt men\ionate spre a ]nt[ri
o idee =i anume c[ Dumnezeu }i spune celui slab: <Nu te teme,
c[ci Eu ]\i vin ]n ajutor!> }ntreaga Dumnezeire, ce alc[tuie=te
Sf`nta Treime, dore=te =i particip[ la m`ntuirea omului care singur, pe drept, are de ce s[ se umple de fric[, ]ns[ cu ajutorul lui
Dumnezeu, ]n ascultare de El, poate primi darul vie\ii ve=nice.
Nimic nu-i mai bine venit ca odihna pentru cel istovit, libertatea
pentru rob, vindecarea pentru cel bolnav =i via\a ve=nic[ ]mpreun[ cu Dumnezeu pentru cel care merita os`nda ve=nic[. Aceast[
lucrare de m`ntuire izvor[=te din tezaurul cerului printr-un plan
numit harul lui Dumnezeu, care ]n voia Sa de Tat[ a hot[r`t s[
accepte un }nlocuitor =i s[-L dea pentru cel vinovat. Este sfatul
ceresc prin care Dumnezeu Fiul ca M`ntuitor a spus: <Iat[-m[,
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trimite-m[, vin s[ fac voia Ta.> Este planul de r[scump[rare prin
care Dumnezeu Duhul Sf`nt a promis s[ trezeasc[ mintea
s[n[toas[ a omului ce va auzi glasul Evangheliei, Vestea Bun[ a
m`ntuirii, iar pe cel care va crede, ]ntinz`nd m`na credin\ei s[
primeasc[ darul m`ntuirii, ]l va na=te din nou ]ntr-o f[ptur[ nou[,
]n care va locui Cel ce este ve=nic. Astfel sufletul al c[rui duh a
fost trezit la via\[ va tr[i ve=nic cu Dumnezeu.
Prin mil[ ]n\elegem faptul c[ Dumnezeu nu ne-a dat ceea ce
meritam, adic[ pedeapsa pentru p[cat, iar harul se refer[ la realitatea c[ El ne-a dat ceea ce noi nu meritam, adic[ m`ntuire ]n
meritul jertfei Domnului Isus. A r[scump[ra ceva ]nseamn[ a pl[ti
un pre\ pentru a reintra ]n posesiunea acelui lucru. Prin verbul a
r[scump[ra se ]n\elege eliberarea unui captiv, a unui ostatic ]n
schimbul unei valori. Dreptatea lui Dumnezeu a spus ]n dreptul
fiec[ruia dintre noi c[ plata p[catului nostru este moartea.De
asemenea ea a sus\inut c[ f[r[ v[rsare de s`nge nu este iertare. }n
dispensa\ia Vechiului Testament te puteai a=tepta s[ g[se=ti ]n
aproape toate lucr[rile levitice s`nge, =i rare erau ceremoniile care
nu aveau ca f[c`nd parte din ele v[rsarea de s`nge a vreunui animal. Acest fapt era un lucru constant, ceva continuu, care avea
menirea de a le aduce aminte mereu c[ p[catul lor cere pedeaspa
=i c[ nu este iertare dec`t prin v[rsare de s`nge.
}n acest lucru trebuie s[ vedem bun[tatea lui Dumnezeu care a
acceptat plat[ pentru p[cat, spun`ndu-ne prin aceasta c[ exist[
sc[pare pentru cel vinovat =i iertare pentru p[cat. Iertarea
p[c[tului ]nseamn[ ]nl[turarea vinei =i =tergerea datoriei care
cerea a fi pl[tit[ prin pedeaps[. De asemenea ]nseamn[ sc[parea
de vechiul st[p`n, de cel care ne-a urm[rit p`n[ ]n cetatea de
sc[pare care este Domnul Isus. M`ntuirea prin r[scump[rare nu
presupune reducere de vin[, ci anularea total[ a ei. Prin
r[scump[rare nu trebuie s[ ]n\elegi c[ \i s-a mai ]ng[duit timp s[
pl[te=ti o datorie pe care niciodat[ nu po\i s[ o achi\i, ci ]nseamn[
anularea cazierului de orice vin[ =i socotirea p[c[tosului ca
neprih[nit ]n Numele s`ngelui Celui ce de bun[ voie S-a dat pe
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Sine ca s[ ne fie M`ntuitor. Ca Salvator al nostru, El nu ne iart[
a=a cum ar face un om, ci ca Dumnezeu des[v`r=it, ]ns[ ne iart[
]n schimbul unui pre\ de s`nge pe care El, ca M`ntuitor al nostru,
L-a pl[tit pentu noi.
Aceast[ minunat[ lucrare de m`ntuire are loc atunci c`nd
Duhul Sf`nt cerceteaz[ =i convinge de p[cat pe cel p[c[tos, a=a
cum am fost =i eu, dar acea clip[ de cercetare trebuie pre\uit[ =i
folosit[ spre a primi m`ntuirea. Aceasta, cu sim\ul de iertare ce te
face fericit, nu vine nici prin botez =i nici prin masa cinei, lucr[ri
pe care le face cel ce ascult[ de Dumnezeu, ci m`ntuirea vine prin
credin\a ]n jertfa de isp[=ire a Domnului Isus, M`ntuitorul nostru.
Pentru c[ ]n jertfa Sa =i numai ]n S`ngele Lui este aceast[ putere
de a m`ntui, ne l[ud[m cu crucea Domnului =i-L propov[duim pe
Hristos cel r[stignit. El ]i cheam[ =i ast[zi pe oameni ]n odihna Sa
prin iertare =i ]nfiere ]n familia Lui. Cel ce te iube=te cu o iubire
ve=nic[ spune: <Nu te teme, nu te rezema pe sprijinul faptelor tale
bune sau pe ceea ce pot face oamenii pentru tine, ci ]ncrede-te ]n
Mine, ]n ce am f[cut Eu pentru Tine ca s[ te m`ntuiesc =i s[ te
declar ca fiind socotit neprih[nit prin credin\[.>
Cel care merge ]n iad, de=i a auzit de M`ntuitorul Isus Hristos,
ajunge acolo pentru c[ el }l refuz[ ca M`ntuitor personal. Cel
care-L refuz[ pe M`ntuitor nu are nici un fel de progres ]n via\a
lui spiritual[, pentru c[ numai ]n ascultare de El po\i fi sc[pat de
vin[. Se cere poc[in\[, pentru c[ prin ea cape\i trecere ]naintea
}mp[ratului care face mai mult pentru om dec`t o via\[ ]ntreag[
de efort personal zadarnic. Cei care se poc[iesc, lucru ce presupune p[r[sirea r[ului =i alipirea de bine, p[=ind pe calea ]ngust[
sunt ]mbr[ca\i de M`ntuitor ]n haina m`ntuirii. La ]nvierea
M`ntuitorului imposibilul a avut loc. }n ziua poc[in\ei
M`ntuitorul d[ la o parte piatra ca s[ ie=i din temni\a vinova\ilor
=i apoi, a=a cum le-a spus ucenicilor dup[ ]nviere, ]\i va spune =i
\ie: <Nu te teme de nimic…Eu, M`ntuitorul t[u ]\i vin ]n ajutor!>.
Prin poc[in\[ fr`ul de control este dat duhului trezit la via\[, la
nivelul c[ruia Duhul Sf`nt ne poate conduce =i \ine firea cea
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veche ]nfr`nat[, la fel cum z[bala calului ]l \ine disciplinat =i ]n
st[p`nire spre a fi folosit la ceva bun. Dup[ cum legile cu privire
la cortul ]nt`lnirii, unde Dumnezeu se prezenta, au f[cut posibil[
o rela\ie mai direct[ ]ntre Israel =i Domnul, tot a=a la rug[ciune =i
masa la care ne ]mp[rt[=im cu simbolul trupului =i al s`ngelui
Mielului lui Dumnezeu fac posibil[ o rela\ie mai intim[ ]ntre cel
m`ntuit =i M`ntuitor. To\i cei ce-L primesc pe Domnul Isus ca
M`ntuitor sunt lega\i ]mpreun[ ]n ascultare de El =i prin faptul c[
stau la masa numit[ =i Cina Domnului, ]ntr-o deplin[ apreciere =i
recuno=tin\[ fa\[ de M`ntuitor, cu scopul de a comemora
suferin\ele Sale prin care vina noastr[ a fost isp[=it[.
Biserica lui Dumnezeu este format[ din cei care-L au pe
Domnul Isus ca M`ntuitor, suflete ce au decis c[ El le este
C[petenie, Conduc[tor, M`ntuitor =i Dumnezeu. Semnul specific
dintre Dumnezeu =i poporul S[u a fost =i este prezen\a Lui ]n
mijlocul lor ]ntr-un mod activ =i sim\itor. To\i avem ]n Domnul
Isus aceea=i temelie =i anume faptul c[ El este Dumnezeu =i
ca trup }l avem tot pe El ca =i cap al organismului viu al
Bisericii Sale. }mp[rt[=irea cu trupul =i s`ngele Lui este un eveniment la care fiecare copil al Domnului, n[scut de sus, particip[ de
bun[ voie, nu dintr-un accident sau coinciden\[, ci ]ntr-un mod
pl[nuit dup[ modelul mielului pascal ce s[rb[torea scoaterea din
robie a Israelului.
A nu avea o ]nv[\[tur[ corect[ cu privire la m`ntuire =i
M`ntuitor ]nseamn[ a nu avea o temelie s[n[toas[ care s[ reziste
furtunilor vie\ii sau chiar ]n fa\a mor\ii. Unul dintre cele mai dificile lucruri pentru unii care aud glasul Evangheliei este s[ se rup[
de obiceiuri sau de tradi\ie. Fariseii aveau tradi\ii, obiceiuri =i
datini b[tr`ne=ti precum: sp[larea blidelor, a paturilor, a hainelor
]n mod ceremonial, dar acestea nu aveau valoare duhovniceasc[,
pentru c[ sp[larea trebuie s[ aib[ loc ]n interiorul omului. De obicei tradi\ia a dus la o denaturare a voii =i a cerin\elor lui
Dumnezeu de la om, ad[ug`nd merite omene=ti =i d`nd putere
omului care uneori alege s[ se pun[ ]n locul pe care numai
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Domnul }l merit[. Sunt lucruri privitoare la m`ntuirea omului,
lucruri de temelie care spre a fi aduc[toare de binecuv`ntare nu
sufer[ nici o alterare. Dintre acestea amintim urm[toarele
adev[ruri: m`ntuirea este numai prin s`ngele Domnului Isus f[r[
vreun alt merit omenesc, porunca Domnului de a merge ]n toat[
lumea =i de a vesti Vestea Bun[ a m`ntuirii =i lucrarea botezului
=i a Cinei Domnului pe care le putem numi s[rb[tori.
S[rb[toarea Cinei Domnului face parte din ordinea f[cut[ de
Dumnezeu ]n via\a noastr[ spiritual[, lucrare ce are ca scop a
]nceta =i chiar a opri alte lucr[ri din via\a noastr[. F[c`nd un
inventar duhovnicesc, ne puteam dedica ]n cur[\ie de inim[ ]ntru
totul Lui. <…Oricine va fi curat ]n casa ta s[ m[n`nce din ele>
(Numeri 18:11). Acest privilegiu =i binecuv`ntare de a sta la masa
Lui merge m`n[ ]n m`n[ cu responsabilitatea de a deosebi =i
pre\ui aceast[ masa de oricare alta. }n Israel oricine nu se smerea
]n ziua s[rb[torii isp[=irii trebuia s[ fie nimicit din poporul lui
Dumnezeu. <Oricine nu se va smeri ]n ziua aceea, va fi nimicit din
poporul lui> (Leviticul 23:29).
Israelul a fost mereu ]nconjurat de popoare idolatre, =i prin
atrac\ia pe care a avut-o spre ace=tia a fost ]n pericol de a-L provoca pe Dumnezeu la gelozie. Moabi\ii se ]nchinau lui Chemo=,
Filistenii lui Dagon, Amoni\ii lui Moloh, Fenicienii lui Baal, iar
Babilonienii lui Marduc. +i noi suntem ]n pericol de a-L provoca
pe Domnul la gelozie, fiindc[ suntem ]nconjura\i de dumnezei
str[ini, c[rora ast[zi oamenii li se ]nchin[. Ace=tia sunt: banii,
averea, pozi\ia social[, moda sau chiar destr[b[l[rile trupului. La
o facultate, la ceremonia de graduare, li s-a spus tinerilor s[ fac[
c`t mai mul\i bani pot, at`t timp c`t fac acest lucru ]ntr-un mod
cinstit. Pare corect, dar de fapt este incorect, pentru c[ dac[
folose=ti tot timpul ca s[ faci bani, ]nseamn[ c[ irose=ti din timpul familiei =i din timpul pe care trebuie s[ i-L dai lui Dumnezeu.
Ca M`ntuitor, Domnul Isus ne va da cele necesare trupului
]ns[ ]mpreun[ cu ]ncerc[ri =i aceasta spre a deveni mai capabili de
a umbla prin credin\[. C`nd era ]n pustie, lui Israel nu i s-au dat
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stocuri mari de man[, pentru o lun[ sau dou[, ci doar pentru o zi
cu excep\ia zilei dinaintea Sabatului, ca s[-i ]nve\e s[-L cread[ pe
Dumnezeu, s[ =tie c[ El este credincios promisiunilor Sale, c[
poate depinde de ceea ce El spune =i a=a s[ umble prin credin\[.
Umblarea cu Dumnezeu ca M`ntuitor al nostru va depinde de
ascultarea noastr[ care ni se cere a=a cum Israelului i s-a cerut o
separare de r[u numit[ sfin\enie. <…Fi\i sfin\i, c[ci Eu sunt sf`nt,
Eu, Domnul, Dumnezeul vostru… S[ nu v[ ]ntoarce\i spre idoli,
=i s[ nu v[ face\i dumnezei turna\i. Eu sunt Domnul, Dumnezeul
vostru> (Leviticul 19:2, 4).
Ori de c`te ori ascult`nd de porunca Domnului Isus st[m la
masa Lui }i proclam[m biruin\a care a devenit a noastr[. Ca
urmare a jertfei Sale, El este M`ntuitorul nostru. Istoricul
Josephus Flavius a scris c[ s-a ajuns ]ntr-un timp ca la s[rb[toarea
Pa=telui, ce comemora izb[virea =i ie=irea din Egipt, s[ se jertfeasc[ ]n templul din Ierusalim peste 200.000 de miei. R`uri de
s`nge curgeau la templu! Acestea acopereau temporar vina omului, ]ns[ s`ngele Mielului lui Dumnezeu a avut =i are valoarea de
a pl[ti r[scump[rarea sufletului omului =i de a-i =terge vina
p[catului, atunci c`nd acesta se poc[ie=te. Toate aceste jertfe de la
Ierusalim erau pentru p[catele f[cute f[r[ voie. Pentru cele f[cute
cu voia nu era iertare, ]ns[ s`ngele Domnului Isus ne cur[\e=te de
orice p[cat at`t timp c`t ne c[im =i ne ]ntoarcem de la ele.
Prin jertfa Sa se rezolv[ problema vinov[\iei mele =i a tale.
Astfel putem intra ]n prezen\a lui Dumnezeu ai c[rui ochi sfin\i,
spune prorocul Habacuc, nu pot privi f[r[delegea. Marele preot
intra o dat[ pe an ]n locul Preasf`nt cu s`nge, aduc`nd prima dat[
s`nge pentru vina lui =i apoi ca jertf[ pentru popor. Domnul Isus
neav`nd o vin[ a Sa, cum aveau marii preo\ii care au slujit de-a
lungul anilor, a intrat o singur[ dat[, aduc`nd o dat[ pentru totdeauna pe altarul lui Dumnezeu o r[scumpare a=a de mare ]nc`t
nu mai este nevoie de o alt[ jertf[ ca s[ pl[teasc[ pentru vin[. Este
El M`ntuitorul t[u? Din perspectiva ve=niciei, privind la durata de
timp c`t mai suntem ]n acest trup, to\i cei care-L refuz[ pe
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Domnul Isus Hristos ca M`ntuitor al lor personal se afl[ la o clip[
de locul de chin ve=nic, unde vor cere ]n zadar un strop de ap[.
}n acela=i fel, din perspectiva ve=niciei, to\i cei care L-au primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor personal, indiferent de c`t de
mari ar p[rea necazurile prin care trec acum, se g[sesc ca la o
clip[ de a fi la locul acela de fericire ve=nic[ pe care Domnul
L-a preg[tit celor ce-L iubesc. }n mod individual =i personal
fiecare suflet hot[r[=te, prin ascultare sau neascultare de
Dumnezeu, binecuv`ntarea sau blestemul de care va avea parte
de-a lungul ve=niciei prin aceea c[ }l prime=te sau }l refuz[ pe
Domnul Isus ca M`ntuitor personal al sufletului lor. Via\a ve=nic[
este darul lui Dumnezeu =i ]nseamn[ nu numai umblarea cu El pe
acest p[m`nt, ci =i tr[ierea ve=nic[ a sufletului ]n cer, ]n locul
acela unde este Domnul.
}n p[cat nu este fericire, ci doar o continu[ stare de nelini=te,
pentru c[ firea cere tot mai mari doze de p[cat, nefiind niciodat[
satisf[cut[ pentru prea mult timp, =i aceasta duce omul la disperare. Lumea spune c[ este fericit cel ce este slujit, ]ns[ cei care-L
au pe Domnul Isus ca M`ntuitor ]nva\[ c[ fericirea st[ ]n a sluji.
Fericirea este s[-\i consumi via\a f[c`nd voia Celui care a murit
ca s[ ne fie M`ntuitor. Po\i sim\i adev[rata fericire ]n momentul
]n care av`nd putere, bani sau pozi\ie ]ntre oameni, le pui ]n slujba lui Dumnezeu. P[catul meu prin neascultare a provocat ]ntr-un
mod personal sfin\enia Lui. Domnul Isus a murit personal pentru
p[catul meu. Eu am admis c[ sunt p[c[tos =i am primit iertare nu
ca grup, nu ca familie, nu ca neam cre=tin, ci ]n mod personal,
printr-o convorbire numit[ rug[ciune, ]ntre mine =i El. Eu am
admis c[ sunt p[c[tos =i El a ales s[ m[ ierte prin meritul jertfei
Lui =i s[ m[ numeasc[ un copil al S[u.
Este o ofert[ deschis[ =i ast[zi oric[rui p[c[tos, dar ea poate fi
]ntrerupt[ de moarte, de r[pirea Bisericii sau de ]mpietrirea inimii
datorit[ refuzului ]n repetate r`nduri unei m`ntuirii a=a de mare.
Domnul Isus a f[cut ceea ce numai un Dumnezeu adev[rat a putut
face =i anume a ]nceput =i a terminat lucrarea de m`ntuire a omu312
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lui, c`nd pe cruce a spus: <S-a sf`r=it!>. Domnul Isus a ]nt`lnit ]n
Ierihon un mare p[c[tos. Era mai marele vame=ilor, cunoscut cu
numele de Zacheu. C`nd Domnul i-a ar[tat oferta de a intra ]n
casa lui, Zacheu L-a primit cu bucurie. +tia c[ sufletul lui este
bolnav ]n stare grea. +tia c[ are nevoie de M`ntuitor. Tu ai auzit
despre acest M`ntuitor care +i-a dat via\a s[ poat[ fi Salvatorul
t[u, ]ns[ L-ai primit cu bucurie?
Zacheu este un exemplu al modului cum trebuie un om s[-L
primeasc[ pe Domnul Isus: repede =i cu bucurie. Nu a fost o
am`nare, ca ]n cazul dreg[torului Felix care atunci c`nd a auzit de
M`ntuitorul Isus Hristos a am`nat lucrurile privitoare la suflet, ci
Zacheu imediat =i-a deschis inima, a dat o mas[ mare =i =i-a
]mp[r\it averea s[racilor, pentru c[ ]n cazul lui averea =i felul ]n
care a str`ns-o a fost motivul vinov[\iei ce-i ap[sa sufletul.
Zacheu nu L-a primit pe M`ntuitorul ca pe cineva care l-a ]ntrerupt de la ceva sau care l-a deranjat, ci L-a primit plin de bucurie.
To\i oamenii, f[r[ excep\ie, au nevoie de r[scump[rarea oferit[
prin har de M`ntuitorul Isus, pentru c[ to\i sunt ]ndatora\i =i robi
v`ndu\i p[catului. Cu toate acestea nu to\i }l primesc.
Unii se ap[r[, se dezvinov[\esc, al\ii sunt chiar ostili c`nd
slugile }mp[ratului le aduc aminte de vin[ =i de oferta iert[rii =i
nu suport[ s[ aud[ de Domnul Isus Hristos. }ns[ exist[ =i o alt[
categorie ce-I deschide =i-L prime=te cu bucurie a=a cum a f[cut
Zacheu. Unii ]=i iubesc lepra p[catului care-i va t`r] ]n iad =i nu
vor s[ fie sc[pa\i de vicii precum: alcool, curvie ]n g`nduri sau
fapte =i celelalte roade ale firii p[m`nte=ti. Mul\i sufer[ de boala:
<Dac[ a= avea cutare lucru a= fi fericit>, c`nd adev[rata fericire
este la un pas de ei. Ea const[ ]n faptul de a-L primi pe Domnul
Isus ca M`ntuitor al sufletelor lor. Al\ii nu se v[d destul de r[i,
unii am`n[ =i spun c[ nu este loc de poposire ]n casa sufletului lor
la acea or[ din via\a lor pentru ca Isus s[ Se nasc[ acolo.
Exist[ =i oameni care }l primesc, =i acestora Domnul le d[ o
inim[ nou[ care aude vocea P[storului, o inim[ c[reia ]i place
glasul =i poruncile Sale, o inim[ care-L iube=te pe P[storul cel
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Bun care +i-a dat via\a pentru oile Lui. Dac[ nu ai luat aceast[
decizie, prime=te-L pe Domnul Isus ast[zi ca M`ntuitor al t[u personal =i ]n via\a ta se va produce o schimbare. Aceast[ schimbare
va fi v[zut[ de al\ii printr-o bucurie ce se va citi chiar pe fa\a
ta care se va lumina de intensitatea fericirii l[untrice. }n
acel moment vei ]nceta s[-\i mai cumperi sau s[-\i procuri pe vreo
cale p[m`nteasc[ pacea =i fericirea, pentru c[ ele ]\i vor veni de
sus, pentru c[ omul nu \i le d[, nici nu \i le poate lua. C`nd vei
spune: <Doamne Isuse, cred c[ ai murit ]n locul meu. Iart[-m[ =i
f[-m[ copilul T[u!>, temni\a se va deschide, lan\urile viciilor vor
c[dea =i El ]\i va da o hain[ alb[, care este potrivit[ pentru a fi
prezent la nunta Fiului de }mp[rat. Las[ zidurile inimii s[ cad[
]naintea dragostei Lui, prime=te-L ca M`ntuitor al t[u =i vei fi
ve=nic fericit.
Amin
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29
CURSURI SUPERIOARE
<C[ci cu privire la Hristos, vou[ vi s-a dat harul nu
numai s[ crede\i ]n El, ci s[ =i p[timi\i pentru El.>
Filipeni 1:29

A

semenea unui elev care la fiecare ]nceput de an =colar
are cursuri diferite =i un orar diferit, planificat de conducerea =colii, Dumnezeu ne face o astfel de planificare, av`nd un orar pentru via\a noastr[. Acesta nu include numai
cursuri care ne plac, ci =i cursuri care de regul[ nu le alegem =i
nici nu le dorim. Sunt cursuri de nivel superior ]n =coala lui
Dumnezeu, iar printre absolven\ii acestei =coli, din r`ndul
p[m`ntenilor, putem aminti gradua\i precum: Iov, Ieremia, apostolul Pavel, oameni care au trecut aceste cursuri nu numai lu`nd
note de trecere, dar care s-au eviden\iat prin faptul c[ au primit
premii. Poate ]n via\a ta te g[se=ti ]n procesul de a urma un curs
de acest fel. Mesajul acesta urm[re=te s[ te ]mb[rb[teze. Nu e=ti
uitat =i nici nu e=ti ]n aceast[ clas[ la ]nt`mplare, ci ai fost selectat potrivit cu abilit[\ile cu care ai fost dotat de c[tre Ziditor, a=a
c[ este posibil s[ treci un astfel de curs cu o not[ mare.
De data aceasta vom privi la ceea ce noi numim necazuri, nu
ca urmare a vreunui p[cat ]n via\a noastr[, ci ca la ni=te trepte care
ne duc mai sus, \intind spre des[v`r=ire, spre st`nca pe care nu o
putem ajunge. Trebuie s[ men\ion[m c[ poate fi o total[ pierdere
de timp =i chiar o curs[ s[ faci ceva foarte bine dac[ nu este treaba ta s[ faci acel lucru, fiindc[ Dumnezeu nu l-a pus pe orarul t[u.
Degeaba primesc note foarte bune la cursuri ]ncep[toare de =coal[
primar[ dac[ se a=teapt[ de la mine ca dup[ c`\iva ani sau zeci de
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ani s[ trec cu bine cursuri de nivel universitar. }n general =coala
este bun[, =i mul\i ast[zi dup[ ce au o diplom[ sau chiar mai
multe ]=i arat[ dorin\a de a lua =i doctoratul. Cineva a spus c[ dac[
dup[ prima diplom[ ajungi destul de sigur pe ceea ce cuno=ti =i
=tii ce vrei, abandonezi efortul de a mai ajunge la doctorat. Este
tipic firii omului s[ doreasc[ s[ aib[ ]ndeajuns ca s[ nu depind[
mereu de Dumnezeu pentru orice mi=care, =i omul firesc nume=te
aceasta siguran\[.
Un automobil are un rezervor cu combustibil care ]n cazuri
optime d[ =oferului siguran\a c[ poate conduce f[r[ s[ fie nevoie
s[ alimenteze pentru c`teva sute de kilometri. Pe de alt[ parte,
tramvaiul, cu care mul\i dintre noi am crescut, are un motor
electric ce se alimenteaz[ printr-o s`rm[ solid[ de la re\eaua electric[. }n momentul ]n care s`rma se deconecteaz[ se opre=te =i
motorul. Noi, ca oameni, am alege situa\ii =i st[ri asem[n[toare
cu automobilul, ]n care s[ avem o oarecare siguran\[ de unii singuri pentru mult timp, dar =coala lui Dumnezeu ne duce la a
]nv[\a s[ tr[im prin credin\[ o via\[ ]n care s[ depindem de El ]n
orice clip[, a=a cum motorul electric depinde de sursa electric[
primit[ prin contactul cu firul electric.
Ceea ce face diferen\a ]ntre a fi disperat sau complet descurajat =i starea de a fi mul\umit ]ntr-o astfel de ]ncercare a credin\ei
este atitudinea pe care o ]ntre\inem ]n g`ndurile noastre despre
noi =i despre voia lui Dumnezeu. Aceast[ atitudine const[ ]ntr-o
g`ndire prin care ai ]n\eles c[ fericirea nu st[ ]n lucrurile ce trec
sau pe care omul \i le poate lua, ci adev[rata fericire const[ ]n a
avea ceea ce este ve=nic, de natur[ duhovniceasc[, fiind mult mai
reale dec`t lucrurile materiale v[zute de ochii de carne. Pentru
aceasta trebuie, ca prin c`rmuirea Duhului Sf`nt, s[ avem ]n noi
g`ndurile lui Hristos care sunt mult diferite de cele omene=ti.
Dac[ St[p`nul ne g[se=te potrivi\i pentru a ne ]nscrie la astfel de
cursuri superioare =tim sigur c[ r[m`n`nd credincio=i nu vom fi
da\i de ru=ine, ci vom lua note bune. Nu ne bucur[m de boal[ sau
de necaz, dar n[dejdea care nu ]n=eal[, n[dejde pe care Dumnezeu
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o d[ copiilor S[i prin credin\a ]n Cuvintele Sale, este mai real[ =i
ne ancoreaz[ de via\a de dincolo de morm`nt.
N[dejdea, ca un oxigen pentru suflet, ne d[ putere s[ urc[m
mai sus, ca pe o scar[ de unde po\i avea o perspectiv[ diferit[ a
ceea ce vezi jos. Atunci c`nd urci ]n prezen\a Domnului ajungi s[
vezi lucrurile de pe p[m`nt din perspectiva cerului =i astfel s[ po\i
spune ceea ce scrie ]n versurile unei c`nt[ri date unui credincios
prin Duhul Sf`nt c`nd trecea printr-o asemenea furtun[ a vie\ii:
<Este bine cu sufletul meu!> Printre lucrurile sfinte pe care Moise
l-a porunca lui Dumnezeu le-a construit pentru cortul ]nt`lnirii a
fost un sfe=nic cu =apte bra\e. Lumina acestui sfe=nic lega omul
]ntr-un mod ne]n\eles pe deplin de ceea ce este divin, ]ns[ este
important s[ nu uit[m c[ Moise a f[cut un instrument special cu
care cur[\a acest sfe=nic pentru ca lumina s[ fie clar[, curat[ =i
f[r[ fum. <A f[cut apoi cele =apte candele ale lui, muc[rile =i
cenu=arele lui, toate din aur curat> (Exodul 37:23).
Domnul Isus a fost v[zut de apostolul Ioan ]n mijlocul
sfe=nicelor din cer. El vrea ca sfe=nicul bisericii =i ]n mod individual al fiec[rui suflet s[ ard[ d`nd o lumin[ curat[. <+i ]n
mijlocul celor =apte sfe=nice pe cineva, care sem[na cu Fiul omului, ]mbr[cat cu o hain[ lung[ p`n[ la picioare, =i ]ncins la piept
cu un br`u de aur> (Apocalipsa 1:13). C`nd Cel ce a promis c[
fitilul care fumeg[ nu-l va stinge =i folose=te foarfeca aceasta special[ ca s[ taie cap[tul fitilului spre a cur[\i arderea sfe=nicului
produce de multe ori ceea ce noi numim durere sau necaz. Chiar
dac[ nu avem parte de necazul cel mare, ca =i copii legitimi nu
suntem scuti\i de necazuri =i uneori chiar de persecu\ie, care pune
]n fa\a fiec[rui credincios posibilitatea de a alege fie lep[darea de
credin\[, fie oportunitatea de a str[luci ca un trofeu f[cut =i cur[\at
de Dumnezeu.
Chiar dac[ tunderea ml[di\ei doare, are un scop bun =i putem
g[si m`ng`iere ]n faptul c[ niciodat[ vierul nu este mai aproape
de noi ca =i atunci c`nd face acest lucru. To\i cei care spun c[ au
credin\[ ]n Dumnezeu vor fi ]ncerca\i. Iov a spus c[: <Omul se
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na=te ca s[ sufere, dup[ cum sc`nteia se na=te ca s[ zboare> (Iov
5:7). Alexandrul Soljeni\e c`nd a fost eliberat din ]nchisoare a
spus: <Mul\umesc ]nchisoare!>, pentru c[ au fost lucruri pe care
acest om a recunoscut c[ nu le-a putut ]nv[\a dec`t ]n dificultatea
unui astfel de loc de ]ncarcerare. }n cea mai grea circumstan\[ ai
=i am oportunitatea cea mai mare de a str[luci pentru Dumnezeu.
C`nd treci prin astfel de st[ri, care te duc prin valea umbrei
mor\ii, este potrivit s[-I cerem Domnului ]n rug[ciune, dac[ nu
vrea s[ murim, s[ ne arate cum s[ tr[im ]ntr-o astfel de ]ncercare
spre a nu dezonora cumva Numele Lui.
Exist[ =i suflete care au ]n\eles c[ suferin\a =i necazul le poate
fi prieten. Au ]n\eles c[ uneori aceste \epu=uri sunt m[suri preventive, ]ng[duite de Cel care-i iube=te =i ]i vrea cu gelozie pentru
Sine. Sunt adversit[\i ce-i p[zesc de c[dere mai ales atunci c`nd
darurile lui Dumnezeu se revars[ ]ntr-un mod deosebit peste via\a
lor =i sunt folosi\i s[ fac[ cuceriri pentru Domnul. Astfel de suflete
mul\umite cu voia Sa atunci c`nd se afl[ ]n necaz sunt cele ce au
experien\a umbl[rii cu Dumnezeu, sunt suflete care au ]n\eles c[
este mai bine s[ te rogi ]n p`ntecele chitului cu Tat[l dec`t s[
dormi singur =i nep[s[tor pe fundul corabiei.
Un naufragiat pe o insul[ s-a obi=nuit p`n[ la urm[ cu ideea c[
va trebui s[-=i tr[iasc[ restul vie\ii singur pe acea insul[, =i din
r[m[=i\ele corabiei aduse la \[rm de valuri =i-a f[cut o colib[ ]n
care s[ poat[ locui ]n siguran\[ de animale =i de vreme rea. }ntr-o
zi, c`nd s-a ]ntors din expedi\ia ce o ]ncepuse pe insul[, a v[zut
c[ din locul unde era coliba sa se ridic[ un fum. V`ntul reaprinse
jarul care mocnea l`ng[ colib[ =i cu ajutorul sc`nteilor purtate de
v`nt ]n locuin\a omului aceasta a luat foc, distrug`nd toate
bunurile pe care le salvase de pe corabie. Disperat, omul =i-a spus
c[ este pierdut =i fiind t`rziu, dup[ un timp, a adormit cu o inim[
plin[ de am[r[ciune. A doua zi, foarte devreme, s-a trezit ]nconjurat de oameni care v[z`nd fumul din dep[rtare au venit s[ fac[
o investiga\ie a insulei pe care o =tiau nelocuit[ =i astfel acel om
a fost salvat. <De alt[ pare, =tim c[ toate lucrurile lucreaz[ ]mpre318
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un[ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, =i anume, spre
binele celor ce sunt chema\i dup[ planul S[u> (Romani 8:28).
C`nd ne ]ncredem ]n M`na care nu d[ gre=, mai devreme sau
mai t`rziu vom afla c[ ceea ce noi am numit necazuri =i probleme
a lucrat spre binele nostru. <C[ci ]ntrist[rile noastre u=oare de o
clip[ lucreaz[ pentru noi tot mai mult o greutate ve=nic[ de slav[>
(2 Corinteni 4:17). Credincio=ia =i sacrificiul credinciosului vor
trece prin ceea ce numim ]ncercarea focului =i cei a c[ror lucrare
va r[m`ne, pe l`ng[ darul m`ntuirii, vor primi o r[spl[tire din
parte celui mai generos }mp[rat care a existat vreodat[. <C[ci
Dumnezeu nu este nedrept ca s[ uite osteneala voastr[ =i
dragostea, pe care a\i ar[tat-o pentru Numele Lui…> (Evrei 6:10).
}n acea zi a r[spl[tirilor, c`nd vom ]n\elege mai bine planurile lui
Dumnezeu pentru noi =i felul ]n care necazurile ne-au ferit de
la\urile ascunse ale celui viclean, cred c[ mul\i vom spune:
<Binecuv`ntat[ fii suferin\[ pentru c[ ai fost parte din via\a mea!>
|in`nd cont de faptul c[ necazul este ]ng[duit =i credincio=ia ]\i
va fi r[spl[tit[, crezi c[ ai putea s[ prive=ti cu confiden\[ =i chiar
cu pl[cere spre urm[toarea confruntare cu necazul? Este un semn
c[ ]ncepi s[ st[p`ne=ti materialul acestor cursuri superioare. Va
depinde de perspectiva g`ndirii tale dac[ te vei ridica deasupra circumstan\ei =i vei lua o not[ de care Tat[l t[u din ceruri se va bucura sau dac[ va trebui s[ reiei cursul. Un articol dintr-un ziar american descria via\a mizerabil[ pe care mii de oameni o tr[iesc ]n
Filipine, la marginea ora=ului Manila, ]ntr-o groap[ uria=[ de
gunoi unde sunt aduse zilnic toate mizeriile din ora=. Acest articol
explica felul ]n care copiii acelor oameni sunt trimi=i ]n fiecare zi
s[ aleag[ ceea ce poate fi folosit din gunoiul proasp[t adus. Articolul spunea c[ sunt oameni care s-au n[scut acolo, au tr[it toat[
via\a lor ]n acel loc =i au murit ]n acea groap[ de gunoi. Ca o
dilem[ ne]n\eleas[ de ziarist a fost amintit faptul c[ ]ntre ace=ti
oameni s-au mutat =i locuiesc ]n mod permanent misionari americani, care au ca =i scop al vie\ii lor faptul de a face cunoscut acelor
oameni planul de m`ntuire prin jertfa Domnului Isus Hristos.
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Oare ce fel de oameni sunt ace=ti misionari care au p[r[sit confortul vie\ii moderne ca s[ mearg[ s[ locuiasc[ ]n colibe din
carton? Sunt oameni a c[ror inim[ a fost p[truns[ de dragostea lui
Dumnezeu. Ei simt durerea Tat[lui pentru orice suflet care moare
nem`ntuit =i au acceptat astfel de cursuri superioare. Sunt oameni
care tr[iesc prin credin\[ ]n n[dejdea unei r[spl[tiri cere=ti =i nu
le este fric[ de moarte. Ace=tia sunt cei care folosesc ceea ce unii
numesc r[u ]n folosul lor =i a }mp[r[\iei lui Dumnezeu. Apostolul
Pavel c`nd a trecut prin momente grele le-a folosit ca pe o platform[ mai ]nalt[, de unde s-a adresat mai ferm =i mai cu efect ca
oric`nd alt[ dat[, chiar dac[ a=a cum a spus el urma ca ]n cur`nd
s[ fie turnat ca o jertf[.
Privind la astfel de exemple este bine s[ ne examin[m spre a
vedea pentru ce tr[im noi. Este necesar s[ ne punem ]ntreb[ri precum: Care este cea mai mare problem[ a mea? Ce pot face eu ca
Evanghelia s[ ]nainteze? Cum a= putea fi o ]ncurajare pentru
altul? Cum m[ poate ajuta experien\a dificil[ prin care trec s[
seam[n mai mult cu St[p`nul meu care a murit pentru mine? Dac[
sco\i un fluture din cochilia de larv[ =i nu-l la=i s[ se chinuiasc[
=i astfel s[ se dezvolte, chiar dac[ inten\ia ta a fost bun[, dorind
a-l scuti de efort, ]l omori. O dat[ ce am fost n[scu\i de sus, Duhul
Sf`nt vrea s[ dezvolte ]n noi virtu\i care se dovedesc a fi nu doar
o ]nchipuire a min\ii noastre, ci se arat[ a fi reale atunci c`nd
urm[m cursurile superioare ale ]ncerc[rilor. <Pentru ca ]ncercarea
credin\ei voastre, cu mult mai scump[ dec`t aurul care piere =i
care totu=i este cercat prin foc, s[ aib[ ca urmare lauda, slava =i
cinstea, la ar[tarea lui Isus Hristos> (1 Petru1:7).
Chiar dac[ via\a ne duce pe unde nu vrem =i ne trece prin
situa\ii la care nu ne-am a=teptat trebuie s[ =tim c[ exist[ un motiv
pentru tot ce face El cu via\a noastr[. Nu te a=tepta ca ]ntotdeauna s[ ]n\elegi tot ceea ce Dumnezeu ]ng[duie peste via\a ta, dar
]n\elege =i crede c[ tot timpul El =tie ce face. Multe dintre
situa\iile pe care noi le numim necazuri sunt folosite de
Dumnezeu spre folosul nostru sau spre folosul celor din jurul
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nostru. <Atunci Isus le-a spus pe fa\[: «Laz[r a murit.» «+i M[
bucur c[ n-am fost acolo, pentru voi, ca s[ crede\i. Dar acum, haidem s[ mergem la el»> (Ioan 11:14-15). Laz[r murise =i Domnul
Isus a spus c[ S-a bucurat nu numai pentru faptul c[ credin\a
ucenicilor =i a tuturor celor prezen\i va fi ]nt[rit[, dar =i pentru c[
]n urma ]nvierii lui Laz[r Numele Tat[lui avea s[ fie prosl[vit
]ntre oameni.
Laz[r, Maria =i Marta erau fra\i =i ]n casa lor din Betania
Domnul Isus era bine primit de fiecare dat[. Totu=i El a spus c[
S-a bucurat c[ nu a fost acolo c`nd Laz[r z[cea pe moarte, de=i a
fost chemat mai devreme. Domnul nu spune c[ ]i pare r[u c[
Laz[r a fost bolnav sau c[ a murit, ci dimpotriv[, dup[ toate acestea a spus c[ se bucur[ pentru c[ mai t`rziu, a=a cum scrie la versetul 45 din acela=i capitol, mul\i iudei au ajuns s[ cread[ ]n El.
}n necaz se dovede=te dac[ ]ncrederea noastr[ ]n Domnul este
numai pentru aceast[ via\[ sau dac[ este pentru via\a ve=nic[.
<Dac[ numai pentru via\a aceasta ne-am pus n[dejdea ]n
Hristos, atunci suntem cei mai nenoroci\i dintre to\i oamenii!>
(1 Corinteni 15:19).
Siguran\a lucrurilor materiale poate fi un pericol pentru sufletul slab ]n credin\[, a=a cum a fost ]n cazul bogatului nemilostiv
=i este uneori motivul pentru care Dumnezeu nu ]ng[duie s[
devenim boga\i sau ]ng[duie pierderi materiale ]n via\a noastr[.
}n acest fel mul\i oameni sunt vr[jma=ii lor ]n=i=i, pentru c[ au
tendin\a de a se lega de lucrurile materiale. Pentru c[ Dumnezeu
]i iube=te, El nu ]ng[duie ca s[ aib[ prea mult =i aceasta nu pentru c[ nu ar vrea s[ ne dea mult, a=a cum a dat multora dintre
uria=ii credin\ei. <Apoi le-a zis: «Vede\i =i p[zi\i-v[ de orice fel de
l[comie de bani; c[ci via\a cuiva nu st[ ]n bel=ugul avu\iei lui»>
(Luca12:15). }n acela=i timp cred c[ este vrednic de men\ionat
faptul c[ au fost =i sunt oameni care nu au \inut s[ aib[ mult,
p[m`nte=te vorbind, ci d`nd celor ]n lips[ orice surplus, au g[sit
pl[cere ]n a se mul\umi cu strictul necesar. Necazul =i jalea din
casa Mariei =i a Martei a fost pus ]n calculul lui Dumnezeu ca s[
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aduc[ un bine mai mare dec`t acela de a-l vindeca pe Laz[r la
primele simptome ale unei boli incurabile.
Domnul Isus a pl`ns cu Maria =i cu Marta. El simte cu noi
atunci c`nd trecem prin necazuri, dar ca un p[rinte care se bucur[
c`nd copilul ia note bune la cursuri grele =i Dumnezeu se bucura
de noi dac[ alegem s[ nu disper[m, ci prin credin\[ s[ ne ]ncredem ]n Domnul, =tiind c[ vede =i c[ vrea un bine mai mare pentru sufletul nostru care va tr[i ve=nic ]mpreun[ cu El. Sunt sigur
c[ dup[ acest incident credin\a Mariei =i a Martei ]n Domnul Isus
nu a mai putut fi clintit[. Necazurile ]ng[duite de Dumnezeu peste
via\a noastr[ au acela=i scop. Din acea zi altfel au vorbit cu =i
despre El, iar sim\[mintele inimilor lor, care-i legau de Domnul
Isus, au devenit mai stra=nice ca ori=ic`nd. Acest necaz care a trecut prin casa din Betania, unde Domnul Isus poposea, i-a f[cut pe
cei ce locuiau ]n ea s[ aib[ o credin\[ mare, care s[-i poat[ ]nt[ri
=i m`ng`ia pe al\ii; =i la fel se a=teapt[ =i de la noi. <C[ci, dup[
cum avem parte din bel=ug de suferin\ele lui Hristos, tot a=a, prin
Hristos avem parte din bel=ug =i de m`ng`iere> (2 Corinteni 1:5).
Trupul =i sufletul tr[iesc a=a de aproape unul de altul c[ uneori
c`nd unul se ]mboln[ve=te =i cel[lalt este afectat. De aceea trebuie
ca ]n fa\a Cuv`ntului s[ invit[m Lumina Duhului Sf`nt s[ ne
examineze, ca nu cumva vreun virus de c`rtire s[ ne ]mboln[veasc[. Dac[ fericirea ta depinde de circumstan\e e=ti un caz trist
=i ai nevoie imediat de aten\ia doctorului Isus, care nu te trimite
la un alt specialist, deoarece El a tratat =i trateaz[ cu succes orice
boal[. Lumea de ast[zi are mare putere asupra multora care poart[
numele de cre=tini prin ceea ce ea ofer[, pentru c[ lumea cu
ofertele ei, care promoveaz[ indulgen\[ fa\[ de p[cat, nu sunt
considerate ca fiind ofertele unui inamic al sufletului.
O dat[ cu acceptarea cre=tinismului de ]mp[ratul Constantin,
cre=tinului i s-a dat prestigiu =i dintr-o dat[ p[g`nii, ]mpreun[ cu
obiceiurile lor, =i cre=tinii au devenit fra\i. Ceea ce prigoanele
cezarilor nu au reu=it s[ fac[, c[s[toria cre=tinismului cu p[g`nismul a izbutit ]n vie\ile celor care nu s-au hr[nit cu Cuv`ntul ca s[
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fie tari. A=a se face c[ uneori, ]n momentele c`nd par a fi mai
dedica\i, unii sunt de fapt cei mai corup\i, la fel ca Iuda care
atunci c`nd s-a p[rut c[-I arat[ Domnului c[-L iube=te mai tare
s[rut`ndu-L, }l tr[da ]n modul cel mai cumplit. Cel str`mb caut[
=i ast[zi s[ infiltreze agen\i secre\i ]n casele de rug[ciune, agen\i
care s[ corup[ tineri sau s[ ]nal\e cu m`ndrie pe al\ii, ca apoi
s[-i tr`nteasc[. Din astfel de motive, care indic[ sl[biciunea omului, necazul =i suferin\a sunt mai s[n[toase pentru sufletul credinciosului dec`t starea de libertate =i prosperitate material[.
Pe Dumnezeu nu-L poate ]n=ela nimeni, iar Scriptura ne spune
c[ El nu se las[ batjocorit chiar dac[ nu le pl[te=te celor batjocoritori pe moment, d`ndu-le multe ocazii de poc[in\[. C`nd vine
necazul peste asemenea oameni ipocri\i, suferin\a face ca blana
de oaie s[ cad[ de pe ei =i prin felul cum ac\ioneaz[ las[ s[ se
vad[ blana de lup. }mp[r[\ia lui Dumnezeu are principii dup[ care
El lucreaz[, dar Cel care este d[t[torul Legii, care momentan
poate schimba dup[ cum }i place legile naturii, poate face excep\ii
=i ]n privin\a acestor principii, dar El nu va face niciodat[ excep\ii
cu privire la p[cat. De exemplu, unul dintre principiile }mp[r[\iei
este ca fiecare s[ moar[ o dat[, dar cei despre care citim pe
paginile Scripturii c[ au fost ]nvia\i, au murit de dou[ ori.
Un alt exemplu este c[ cel care crede =i se boteaz[ va fi
m`ntuit, ]ns[ Domnul Isus a f[cut o excep\ie ]n privin\a t`lharului care a crezut c[ El are o }mp[r[\ie =i, de=i nu a mai avut ocazia
s[ se boteze, Dumnezeu l-a primit. Principiul }mp[r[\iei ne spune
fiec[ruia c[ ]n lume vom avea necazuri =i dac[ pe moment nu e=ti
]ntr-un astfel de curs superior, folose=te acest r[gaz ca s[ faci
]naintarea Evangheliei posibil[. Nu uita c[ la bine sau la greu ai o
influen\[ ]n jurul t[u. E=ti privit din umbr[ =i calmul sau nervii t[i
nu trec neobserva\i. Nu uita c[ la necaz =i ]n provoc[ri ai ocazia
s[ pierzi, l[s`nd fr`u liber firii sau ai ocazia ca r[m`n`nd ]n pace
s[ exerci\i influen\a pe care Dumnezeu vrea s[ o ai acolo unde
tr[ie=ti. Nimeni nu ne-a l[sat un exemplu mai bun a ceea ce
]nseamn[ s[ suferi pentru un bine mai mare dec`t Domnul Isus,
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care a suferit o a=a de mare ]mpotrivire din partea oamenilor ce
L-au omor`t.
R[stignirea Lui nu a fost un e=ec, a=a cum multe din filmele =i
reportajele f[cute despre El o prezint[, ci r[stignirea =i moartea
Sa, despre care a vorbit cu Moise =i Ilie pe Tabor, a fost o reu=it[
total[ ]n urma c[reia omul p[c[tos s[ poat[ fi iertat =i m`ntuit. Pe
vremea lui Stalin, ]ntr-o biseric[, o b[tr`nic[ a fost observat[ de
un soldat c[ s[ruta picioarele unei statui. Provocat de un astfel de
devotament soldatul a ]ntrebat-o dac[ este gata s[ s[rute =i
picioarele lui Stalin. B[tr`nica, dup[ ce s-a g`ndit c`teva clipe a
spus c[ da, cu condi\ia c[ =i Stalin ]=i va da via\a pentru ea a=a
cum Domnul Isus a f[cut-o. Noi nu ]ndrept[\im idolatria cu
privire la ]nchinarea la lucruri cioplite sau turnate, ]ns[ putem
vedea =i din exemplul acestei femei o credin\[ care =tie ce crede
=i de ce, chiar atunci c`nd este ]n pericol de a fi persecutat[.
Ast[zi mul\i vor s[ se asocieze cu numele de cre=tin, dar numai
dac[ au ceva de c`=tigat. C`nd este vorba de a suferi pentru
Numele Domnului, nu-i g[se=ti. Un preot ]n America ]i spunea
unui coleg c[ avea obiceiul ca atunci c`nd ]=i f[cea poz[ pentru
carnetul de conducere se fotografia cu gulerul de preot, pentru c[
atunci c`nd era oprit pentru vitez[ excesiv[, poli\istul se uita la
poz[ =i c`nd afla c[ este preot ]l l[sa f[r[ s[-l sanc\ioneze. Acest
preot a spus apoi c[ nu mai procedeaz[ a=a, pentru c[ ultima oar[
c`nd a fost oprit =i a spus c[ este preot a fost sanc\ionat pentru
vitez[ =i pentru orice problem[ pe care poli\istul a descoperit-o la
ma=ina lui, pe motivul c[ se a=tepta de la el, ca preot, s[ respecte
legea mai mult ca ori=icine.
Cei trei tineri din Babilon au procedat altfel; nu au c[utat ]nt`i
de toate s[-=i scape pielea, ci aleg`nd s[ nu fug[ de r[spundere =i
s[ stea ]n picioare pentru adev[r au f[cut prin aceasta ca p`n[ la
urm[ ]mp[ratul =i toat[ mul\imea adunat[ de el s[ se ]nchine
]naintea adev[ratului Dumnezeu. Maturitatea duhovniceasc[ nu
se vede a=a de mult din ceea ce spunem c`t se vede din felul cum
slujim, cum iert[m, cum ne sacrific[m =i prin ceea ce facem
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atunci c`nd suntem la str`mtorare =i avem sfatul Lui. <M[ vei
c[l[uzi cu sfatul T[u, apoi m[ vei primi ]n slav[> (Psalmul 73:24).
Dac[ treci prin furtun[ nu uita c[ Domnul vede un poten\ial ]n
tine =i c[ El este un Dumnezeu care-+i \ine promisiunile (vezi
Deuteronom 7:9). Tat[l ceresc te iube=te cu o iubire ve=nic[ (vezi
Psalmul 136:1) =i }\i va \ine sufletul ]n siguran\[ (vezi Naum 1:7).
Nu uita c[ Dumnezeu nu este entuziasmat de admiratori secre\i.
De aceea f[ tot ce po\i ca cei din jurul t[u s[ =tie c[ e=ti un suflet
m`ntuit, care sluje=te Dumnezeului cel adev[rat. Inten\iile bune
nu produc nimic p`n[ c`nd nu le d[m curs, de aceea s[ d[m curs
acestor inten\ii bune cu fapte ce aduc cinste Dumnezeului nostru
care nu se uit[ la fa\a omului, dar se uit[ la principiile care ne
conduc via\a. C`nd acestea dovedesc c[ suntem robi din dragoste,
care ne supunem sub m`na Lui tare de St[p`n, El este gata s[ ne
m`ng`ie, s[ ne izb[veasc[ =i s[ ne umple inima cu bucuria
m`nturii. }n Evrei 13:5 Domnul ne spune: <…Nicidecum n-am s[
te las, cu nici un chip nu te voi p[r[si.>
Amin
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30
TRÃIREA PRIN CREDINÞÃ,
O UMBLARE CU DUMNEZEU
<C[ci mie nu mi-e ru=ine de Evanghelia lui Hristos;
fiindc[ ea este puterea lui Dumnezeu pentru
m`ntuirea fiec[ruia care crede; înt`i a Iudeului, apoi
a Grecului; deoarece în ea este descoperit[ o
neprih[nire, pe care o d[ Dumnezeu, prin credin\[ =i
care duce la credin\[, dup[ cum este scris: «Cel
neprih[nit va tr[i prin credin\[.»> Romani 1:16-17

+

tim c[ avem nevoie de credin\[ spre a putea primi darul
m`ntuirii atunci c`nd credem c[ jertfa înlocuitoare a
Domnului Isus a pl[tit vina p[catului nostru, dar o dat[
intra\i în familia lui Dumnezeu nu ne desp[r\im de credin\[, ci tot
prin ea, începem ceea ce Scriptura nume=te o umblare ce se face
prin credin\[ =i care duce la credin\[. A avea o credin\[ biblic[ nu
înseamn[ a te arunca în întuneric, ci a umbla în lumina =i puterea
ce vine de sus; înseamn[ a crede =i a ac\iona pe baza cuvintelor
lui Dumnezeu. Cuv`ntul Scripturii este cel mai important document din via\a credinciosului, pentru c[ este expresia voii Sale =i
f[r[ a cunoa=te acest cuv`nt nu avem cum s[ umbl[m prin
credin\[. Unii spun c[ ceea ce nu =tii nu poate p[gubi sau r[ni, dar
Cuv`ntul Domnului sus\ine cu totul altceva. <Poporul Meu piere
din lips[ de cuno=tin\[…> (Osea 4:6).
Lipsa cuno=tin\ei Cuv`ntului duce la o lips[ de credin\[ care
p[gube=te sufletul omului. Credin\a formeaz[ o temelie a
adev[rului în noi f[r[ de care suntem os`ndi\i, dar cel ce crede,
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prin leg[m`ntul botezului f[cut în ascultare de Cuv`ntul
Scripturii, începe o via\[ nou[ pe care Domnul Isus o aseam[n[
cu o umblare pe un drum în lumin[. <Isus le-a vorbit din nou, =i a
zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine M[ urmeaz[ pe Mine, nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vie\ii»> (Ioan 8:12). Omul
firesc nu vede dec`t prin fapte, dar credin\a lucreaz[ la nivelul
duhului trezit la via\[ de Duhul Sf`nt. Sufletul, adic[ mintea
spune: <Sunt p[r[sit!>, pe c`nd credin\a, la nivelul duhului spune:
<Te v[d, Doamne!>. <+i cel neprih[nit va tr[i prin credin\[: dar
dac[ d[ înapoi, sufletul Meu nu g[se=te pl[cere în el> (Evrei
10:38). Privind la timpul =i evenimentele ce au avut loc pe
vremea c`nd Domnul Isus a umblat pe p[m`nt, printre
oameni, putem vedea c[ nu cei a=a zis buni =i nici cei r[i, ci cei
care au avut credin\[ au ajuns s[ se bucure de aten\ia
binef[c[toare a M`ntuitorului.
Ra\iunea omului vrea s[ aib[ de-a face cu lucruri pe care le
vede =i le în\elege pe deplin, pe c`nd credin\a, bazat[ pe ce a spus
Dumnezeu, trece de limitele pe care le vede mintea omului. La
Cuv`ntul Domnului Moise a trimis 12 iscoade în Canaan, iar c`nd
acestea s-au întors ca s[ dea un raport, zece dintre ele au raportat
c[ este o \ar[ de gigan\i ce locuiesc în cet[\i înt[rite. Baza\i pe ce
au v[zut au tras concluzia c[ ei, care ar[tau ca ni=te l[custe pe
l`ng[ canaani\i, nu aveau cum s[ cucereasc[ acea \ar[. Celelalte
dou[ iscoade au fost Iosua, fiul lui Nun, =i Caleb, fiul lui Iefune.
Ei au dat un raport prin care au ar[tat c[ este o \ar[ în care curge
lapte =i miere, o \ar[ st[p`nit[ de canaani\i, ]ns[ cei doi au îndreptat aten\ia poporului la ceea ce poate face Dumnezeu =i nu la ceea
ce pot face ei.
<Numai, nu v[ r[zvr[ti\i împotriva Domnului, =i nu v[ teme\i
de oamenii din \ara aceea, c[ci îi vom m`nca. Ei nu mai au nici
un sprijin; Domnul este cu noi, nu v[ teme\i de ei!> (Numeri
14:9). Din nefericire mul\imea a ascultat vocea ra\iunii =i nu pe
cea a credin\ei, lucru care i-a costat 40 de ani de pustie, timp în
care au murit to\i cei care au c`rtit =i nu L-au cinstit pe Domnul
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prin a crede c[ El le poate da biruin\a. Ce fel de credin\a ai tu? De
vreme bun[, care crede atunci c`nd vede sau o credin\[ care-L
onoreaz[ pe Dumnezeu, credin\[ ce te calific[ s[ umbli cu El?
Firescul din om îl face s[ dispere la necaz, pe c`nd credin\a
g[se=te în versetul din Romani 8:28, care spune urm[toarele:
<…=tim c[ toate lucrurile lucreaz[ împreun[ spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu…>, o pern[ moale pe care inima se odihne=te. Cel lipsit de credin\[ spune la nivelul min\ii: <nu v[d cum>
sau cel mult <poate>, ]ns[ cel care tr[ie=te prin credin\[, afirm[ la
nivelul duhului <=tim>, <pot totul în Hristos>, pe baza Cuv`ntului
lui Dumnezeu, nu doar pe baza a ceea ce vede, aude sau simte.
Chiar dac[ uneori nu =tim ce va avea loc în viitorul apropiat,
<=tim> c[ viitorul nostru ve=nic este ]n m`na Lui, a Celui care este
în deplin control. Credin\a începe cu ce se =tie din Cuv`nt =i continu[ s[ se zideasc[ pe aceast[ temelie, =tiind c[ Dumnezeu nu ne
datoreaz[ explica\ii pentru tot ce face în via\a noastr[, explica\ii
pe care uneori chiar dac[ ni le-ar da nu le-am în\elege. Credin\a
accept[ faptul c[ Dumnezeu nu ne d[ ]ntotdeauna ceea ce vrem,
dup[ cum noi nu am da un cu\it unui copila=, ]ns[ El tot timpul ne
d[ ceea ce avem nevoie. Cel neprih[nit va tr[i prin credin\[, dar
credinciosul totu=i are nevoie s[ cunoasc[ voia lui Dumnezeu =i
vrea s[ aib[ un cuv`nt de la El. Un astfel de suflet las[ ca greul
vie\ii s[-l duc[ la starea de a c[uta voia lui Dumnezeu în
rug[ciune =i Cuv`nt =i nicidecum la a spune: <nu pot, nu se poate,
n-am meritat a=a, este imposibil.>
Credin\a lui Petru în ceea ce Domnul Isus i-a spus nu a stat la
discu\ie ca s[ spun[: <Cum s[ umblu eu pe ap[?>, ci a p[=it pe
ape. C`nd a privit la circumstan\e =i s-a îndoit de ceea ce Domnul
i-a spus a ajuns s[ se scufunde =i s[ strige la El dup[ ajutor.
Credin\a ne este dovedit[ în conflict, ]ns[ ea se roag[ nu cu ochii
\int[ la conflict, ci la Dumnezeu care poate totul. În momentele
c`nd Petru a p[=it pe ape nu a lipsit realitatea gravita\iei sau
prezen\a v`ntului, dar pentru c`teva clipe credin\a l-a ridicat deasupra a ceea ce poate ra\iunea, pe baza cuv`ntului rostit de
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Domnul Isus. C`nd tr[im prin credin\[ nu neap[rat vom =ti totul
cu privire la planul lui Dumnezeu, dar vom cunoa=te ceea ce
avem nevoie s[ =tim pentru a tr[i o via\[ de biruitori =i nu de
birui\i. Pentru a tr[i prin credin\[ trebuie s[ dezvolt[m disciplina
de a privi nu la ceea ce este temporar, ci la ceea ce va d[inui
ve=nic. <Pentru c[ noi nu ne uit[m la lucrurile care se v[d, ci la
cele ce nu se v[d; c[ci lucrurile care se v[d, sunt trec[toare, pe
c`nd cele ce nu se v[d, sunt ve=nice> (2 Corinteni 4:18).
Credin\a care merge mereu cresc`nd nu este neap[rat o
credin\[ care prime=te tot ce-i sugereaz[ firea c[ =i-ar dori, ci
înseamn[ s[ primeasc[ f[r[ c`rtire, la nivelul duhului, tot ce
dore=te Dumnezeu s[ ai. Prin a ne aduce aminte de ceea ce
Dumnezeu a f[cut în trecut ne exers[m credin\a care se înt[re=te
spre a face fa\[ unei situa\ii noi. Dac[ sunt la o mas[ unde servesc
o pr[jitur[ bun[, degeaba îmi va spune cel de l`ng[ mine c[ nu
exist[ a=a ceva sau degeaba îmi va spune un altul c[ exist[, dar nu
este bun[, pentru c[ eu deja am avut experien\a de a avea =i de a
gusta acea pr[jitur[. Din momentul ]n care prin credin\[ am
gustat c`t de bun este Domnul =i am sim\it dulcea\a prezen\ei
Duhului Sf`nt putem deveni tari în credin\[, astfel ]nc`t oric`t ar
încerca cineva s[ ne clatine printr-o situa\ie oarecare aceast[
credin\[ în ce a spus, a f[cut =i face El ne va \ine în picioare.
<Pentru c[ oricine este n[scut din Dumnezeu, biruie=te lumea;
=i ceea ce c`=tig[ biruin\a asupra lumii, este credin\a noastr[>
(1 Ioan 5:4). Fiecare dintre noi avem tot felul de limite =i chiar
sl[biciuni trupe=ti, dar credin\a chiar =i în cea mai întunecat[
noapte repet[ cuvintele lui Dumnezeu: <Este oare ceva prea greu
pentru Domnul?…> (Genesa 18:14). Pentru cel care alege s[
umble cu Dumnezeu, punctul S[u de vedere, cunoscut din
Scriptur[, devine realitatea =i a=a nu mai depinde de p[rerea lui
sau de ce poate el, ci se reaz[m[ cu toat[ încrederea pe ce a spus
Dumnezeu. Aceast[ realitate nu poate fi v[zut[ sau în\eleas[ de
omul firesc, ci numai de cel duhovnicesc. Credin\a este un dar de
la Dumnezeu în care cre=tem pe m[sur[ ce umbl[m cu El; este
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puterea de a primi adev[rurile Scripturii ca parte din lucrarea
harului, lucrare în care voin\a noastr[ cedeaz[ în fa\a voii bune a
Lui. Cel cae tr[ie=te prin credin\[ trece de la faza cunosc[toare a
voii Sale la o credin\[ lucr[toare, ce d[ road[, pentru c[ altfel
credin\a f[r[ fapte este moart[. <C`nd le-a v[zut Isus credin\a, a
zis sl[b[nogului: «Fiule, p[catele î\i sunt iertate!»> (Marcu 2:5).
Credin\a nu este ceva ce r[m`ne ascuns, ci este ceva ce se vede
prin fapte, a=a cum ni se spune în acest pasaj, c[ Domnul Isus a
v[zut credin\a din ac\iunea lor. Puterea Evangheliei este puterea
prin care se prime=te neprih[nirea prin credin\[, care duce mai
departe la o tr[ire prin credin\[. <Astfel, credin\a vine în urma
auzirii; iar auzirea vine prin Cuv`ntul lui Hristos> (Romani
10:17). Credin\a vine prin auzirea Cuv`ntului, dar continu[
printr-o via\[ de fapte f[cute cu credin\a în Cel care vede =i
r[spl[te=te. <De aceea, da\i-v[ =i voi toate silin\ele ca s[ uni\i cu
credin\a voastr[ fapta; cu fapta, cuno=tin\a; cu cuno=tin\a,
înfr`narea; cu înfr`narea, r[bdarea; cu r[bdarea, evlavia; cu
evlavia, dragostea de fra\i; cu dragostea de fra\i, iubirea de
oameni> (2 Petru 1:5-7). Credin\a m`ntuitoare duce la o umblare
prin credin\a care d[ acest bel=ug de road[ ce-L onoreaz[ pe
Dumnezeu, road[ care ne identific[ ca =i copii ai S[i.
Omul se aseam[n[ foarte mult cu un animal atunci c`nd vrea
s[ omoare, cu un om atunci c`nd judec[ gre=elile altuia, dar se
aseam[n[ mult cu Dumnezeu ]n momentul ]n care iube=te. De
aceea las[-\i credin\a s[ mute hotarul dragostei tale de la a-i iubi
doar pe cei din casa ta la a-l iubi pe str[in =i chiar pe vr[jma=. Cel
care tr[ie=te prin credin\[ =tie c[ via\a nu este pentru a cump[ra =i
a aduna tot mai mult[ materie sau ca s[ de\ii un scor cu privire la
ceea ce ai sau au cei din jurul t[u, ci cel ce tr[ie=te prin credin\[
=tie c[ timpul este un bun limitat ce poate fi r[scump[rat prin a
investi în Împ[r[\ie to\i talan\ii spre a face astfel voia lui
Dumnezeu =i spre a sluji nevoilor altora. Nu ne putem permite s[
r[m`nem analfabe\i în ceea ce prive=te cunoa=terea Scripturii prin
care poate cre=te credin\a noastr[, pentru c[ trebuie s[ verific[m
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ce ni se spune cu acest etalon drept, creat de Dumnezeu pentru
noi. Acest adev[r nu trebuie doar cunoscut sau ascultat, ci prin
credin\[ trebuie =i împlinit.
Atunci c`nd nu r[m`i în adev[rul Scripturii, c`nd nu i te predai
cu tot ce ai =i nu-L la=i s[-\i aprind[ via\a cu un foc al dragostei
pentru Dumnezeu, este posibil ca acest Adev[r s[ devin[ ceva de
sezon, care o dat[ cu trecerea timpului poate p[rea demodat min\ii
omului =i dup[ o vreme, pe m[sur[ ce cresc vl[stari de
am[r[ciune, nici nu mai sun[ bine. Noe L-a crezut pe Dumnezeu,
dar l-a costat mul\i ani de munc[, batjocurile oamenilor =i tot ce
a avut ca avere, ]ns[ l-ar fi costat =i mai mult dac[ nu ar fi ascultat. Umblarea prin credin\[ cu Dumnezeu ne va costa, dar a nu
umbla cu El =i a nu asculta cost[ mult mai mult. Credin\a este
condi\ia necesar[ ca rug[ciunile noastre s[ ajung[ pe altarul lui
Dumnezeu, ]ns[ tot mai mul\i ajung s[ se roage f[r[ credin\[ =i
f[r[ s[ se a=tepte la vreun r[spuns.
Unor copii la +coala duminical[ li s-a cerut s[ scrie fiecare o
mic[ scrisoare unor misionari trimi=i în misiune, dar li s-a spus s[
nu se a=tepte s[ primeasc[ înapoi vreun r[spuns, pentru c[
misionarii sunt foarte ocupa\i. O feti\[ a scris: <Frate Brown, î\i
scriu ca s[ =tii c[ eu =tiu de tine, dar nu m[ a=tept s[-mi r[spunzi.>
A=a se poart[ mul\i atunci c`nd este vorba de rug[ciune =i de
aceea rug[ciunea devine plictiseal[, o datorie =i cu timpul ajunge
s[ fie neglijat[. Cel care tr[ie=te prin credin\[, vorbe=te =i
ac\ioneaz[ ar[t`nd c[ =tie =i crede c[ Dumnezeu =i nu vr[jma=ul
are mai mult[ putere indiferent de circumstan\e.
Credin\a lui Iov în Dumnezeu nu l-a f[cut s[ dispere atunci
c`nd a pierdut totul, ci l-a f[cut s[ I Se închine. Fiecare suflet
m`ntuit se va afla mai devreme sau mai t`rziu pe un c`mp de
b[taie =i uneori nu va fi cel mai u=or s[ crezi c[ Dumnezeu este
dragoste, mai ales c`nd vine necazul, dar pe baza Cuv`ntului lui
Dumnezeu credin\a spune: <Totu=i în El m[ încred =i doar în El
n[d[jduiesc!> Tr[ind astfel prin credin\[, în timp, omul ajunge s[
vad[ în noaptea încerc[rii o oportunitate de a-L prosl[vi pe
331

FOAMETEA DIN |ARA TA

Dumnezeu. Este punctul unde nu numai c[ umbl[m în lumina
promis[, dar prin credin\[ devenim lumin[. <Voi sunte\i lumina
lumii. O cetate a=ezat[ pe un munte, nu poate s[ r[m`n[ ascuns[>
(Matei 5:14). Pe m[sur[ ce tr[im =i umbl[m prin credin\[, în
aceea=i m[sur[ devine tot mai greu =i chiar imposibil de a tr[i în
p[cat. Oric`t de disperat[ ar fi situa\ia p[m`nteasc[, credin\a =tie
c[ Dumnezeu are un plan =i c[ El este în deplin control.
Credin\a prinde o frecven\[ de comunicare cu Cerul prin
Cuv`nt =i prin rug[ciune, ca =i un radio ce prinde o recep\ie emis[
de undeva de departe, ]ns[ aceast[ emisie transmite nu doar unde,
ci =i putere spre a putea r[m`ne în planul =i voia lui Dumnezeu.
Credin\a care merge mereu cresc`nd, atunci c`nd vine necazul nu
spune: <De ce ai îng[duit Doamne aceasta?>, ci ]ntreab[: <Ce
dore=ti s[ înv[\ de aici, Doamne?>; <Ce vrei s[ =lefuie=ti în mine
sau care road[ a Duhului trebuie s[ se dezvolte mai tare în via\a
mea prin aceast[ încercare?> Credin\a spune: <Mai mul\i sunt cu
noi dec`t cu ei> =i <mai tare este Cel care este în noi dec`t cel ce
este în lume!> A=a cum mu=chii trupul nostru au nevoie de
exerci\iu ca s[ nu se atrofieze =i credin\a are nevoie de exerci\iu
ca s[ nu scad[, ci s[ creasc[ în putere.
Ca s[-\i creasc[ credin\a ai nevoie de probleme, de situa\ii de
criz[ care dep[=esc puterea ta, ]nc`t s[ po\i vedea puterea Lui la
lucru, s[ ajungi s[ cuno=ti tot mai bine caracterul des[v`r=it al lui
Dumnezeu =i s[ devii tot mai convins de bun[tatea Sa. C`nd apare
criza trebuie s[ întrebi: <E=ti Tu, Doamne, în lucrarea aceasta?>;
<Care este voia Ta pentru mine în aceast[ situa\ie?> Trebuie s[
avem grij[ la g`ndirea noastr[ care sub pretextul precau\iei caut[
binele firii =i u=or ne poate scoate din ascultare dac[ nu recurgem
la credin\[ =i Cuv`nt. Este bine s[ ne amintim mereu ce suntem
prin credin\a în Domnul Isus =i ce am fi f[r[ El, ca nu cumva
inima s[ ne în=ele =i s[ ne credem a fi în stare de ceva bun f[r[
harul pe care El L-a rev[rsat peste via\a noastr[.
Dup[ cum umblarea prin credin\[ este o umblare cu
Dumnezeu, umblarea omului pe p[m`nt f[r[ o credin\[ care s[
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aib[ ca temelie Cuv`ntul Scripturii este o umblare periculoas[,
pentru c[ un astfel de om se afl[ la bunul plac al vr[jma=ului. Cei
ce au o credin\[ fals[, care nu au la baz[ Cuv`ntul Scripturii,
ajung s[ se am[geasc[ singuri, crez`nd c[ dac[ ei cred de mult
timp ceva =i cred acel lucru destul de tare, lucrul respectiv devine
adev[rat =i a=a î=i pot crea realitatea lor, ]ns[ o credin\[ ce nu are
la baz[ Cuv`ntul lui Dumnezeu este zadarnic[. <V[ fac cunoscut,
fra\ilor Evanghelia, pe care v-am propov[duit-o, pe care a\i
primit-o, în care a\i r[mas, =i prin care sunte\i m`ntui\i, dac[ o
\ine\i a=a dup[ cum v-am propov[duit-o; altfel, degeaba a\i
crezut> (1 Corinteni 15:1-2).
În timp ce unii au o credin\[ zadarnic[, pentru c[ stric[
Cuv`ntul, trec`nd peste ce este scris, al\ii nu pot fi ajuta\i de
credin\[ sau purta\i de ea, pentru c[ se v[d prea de=tep\i, prea
în\elep\i ca s[ accepte c[ ceea ce Scriptura nume=te <o încredere
nezguduit[ în lucrurile n[d[jduite, o puternic[ încredin\are despre
lucrurile care nu se v[d>, i-ar putea ajuta sau le-ar putea face bine.
<În vremea aceea, Isus a luat cuv`ntul =i a zis: «Te laud, Tat[,
Doamne al cerului =i al p[m`ntului, pentru c[ ai ascuns aceste
lucruri de cei în\elep\i =i pricepu\i, =i le-ai descoperit pruncilor»>
(Matei 11:25). Unul dintre cele mai mari obstacole în calea
m`ntuirii este p[catul cel mare, adic[ m`ndria care refuz[ mila
lui Dumnezeu. Prea mul\i sunt cei care sunt prea comozi
pentru a face ceva, se simt prea tari ca s[-i cear[ ceva lui
Dumnezeu sau sunt prea intoxica\i de m`ndria lor, spun`nd c[ se
descurc[ singuri =i în aceast[ stare de oribire a inimii nu-=i pot
vedea haina murdar[ a sufletului cu care va trebui s[ stea în fa\a
lui Dumnezeu.
<+i ce are a face dac[ unii n-au crezut? Necredin\a lor va nimici oare credincio=ia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotriv[,
Dumnezeu s[ fie g[sit adev[rat =i to\i oamenii s[ fie g[si\i mincino=i…> (Romani 3:3-4). Este trist, dar întotdeauna au fost =i
dintre aceia care nu au vrut s[-L cread[ pe Dumnezeu sau s[
umble cu El prin credin\[, fiindc[ pentru a umbla cu Domnul din
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momentul ]n care te-a cur[\at de vechile p[cate \i se cere a r[m`ne
curat. Privind la planul de m`ntuire f[cut de Dumnezeu, numit
har, am spune c[ El a f[cut m`ntuirea cum nu se poate mai
convenabil[ pentru om, prin faptul c[ Domnul a absorbit tot
costul, iar omului i-a r[mas s[ cread[ =i s[ primeasc[ darul
lui Dumnezeu.
C`nd apostolul Pavel a scris c[ <unii n-au crezut> a inclus în
aceast[ categorie pe cele zece iscoade necredincioase care au fost
nimicite pe loc la ar[tarea slavei lui Dumnezeu în tab[r[, precum
=i neamul lui care în cea mai mare parte nu a crezut în Domnul
Isus ca fiind Mesia cel a=teptat. Israelul a a=teptat un împ[rat
puternic, dar Domnul a mers între ei pe un m[g[ru=. Se a=teptau
la unul care s[-i izb[veasc[ de romani, iar El S-a l[sat omor`t de
m`na acestora. Felul în care El a venit a fost pentru ei o piatr[ de
poticnire, pentru c[ nu a venit în felul în care a anticipat mintea
lor, dar pentru neamuri Domnul Isus a devenit o st`nc[ care le-a
dat stabilitate =i tuturor celor care au crezut în El aceast[ st`nc[
le-a oprit alunecarea spre iad.
Cuvintele apostolului Pavel care amintesc despre o categorie
de oameni ce <n-au crezut> ]i includ pe cei care de-a lungul anilor,
p`n[ ast[zi =i în continuare p`n[ la clipa r[pirii Bisericii la cer, au
refuzat sau refuz[ s[ cread[ =i s[ umble prin credin\[. C`nd
apostolul Pavel spune c[ <unii n-au crezut> ne transmite în
mod indirect faptul c[ unii au crezut =i c[ ace=tia sunt cei a
c[ror credin\[ =i-a ridicat m`inile spre Dumnezeu, ca în mod
individual, fiecare, s[ primeasc[ darul m`ntuirii, a=a cum spune
textul citat la început, <o neprih[nire, pe care o d[ Dumnezeu prin
credin\[ =i care duce la credin\[>. Face sufletul t[u parte dintre cei
care au crezut, care vor fi g[si\i av`nd credin\[ la venirea
Domnului? Tr[im clipele vremurilor din urm[, c`nd lumea
este caracterizat[ printr-o dec[dere moral[ ce nume=te r[ul bine,
iar cei care doresc s[ mearg[ spre cer pe o cale larg[ tr[iesc o
via\[ de ipocrizie religioas[. Totu=i, exist[ o Mireas[ a
Domnului Isus numit[ Biserica, care are ulei în candel[ =i
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în rezerve, =i cu credin\[ a=teapt[ s[ vin[ Mirele Isus pentru a
intra la nunt[.
Lumea este fascinat[ de descoperirile =tiin\ifice, iar lumea
religioas[ în mare parte se \ine ocupat[ cu obiceiuri f[r[ nici o
valoare înaintea lui Dumnezeu, obiceiuri create de om, în timp ce
pe cei ce cred în întregime Cuv`ntul lui Dumnezeu îi nume=te
extremi=ti =i netoleran\i sau chiar oameni periculo=i. Mul\i
oameni, chiar religio=i, nu cred Cuv`ntul lui Dumnezeu care
spune c[ El nu se las[ batjocorit =i va pedepsi p[catul, pentru c[
dac[ ar crede nu ar scoate =i nici nu ar ad[uga la ce este scris ]n
Cuv`ntul Lui. Ast[zi se caut[ un cre=tinism ieftin =i convenabil
firii vechi care nu-\i cere s[ te schimbi, ]ns[ care s[ promit[ tot ce
este bun aici =i dincolo de aceast[ via\[, dar a=a ceva nu exist[.
Dac[ p`n[ ast[zi ai c[utat o credin\[ care s[ nu te coste, care de
fapt nu are valoare, ast[zi, oricare \i-ar fi vina po\i veni la
Domnul Isus =i prin poc[in\[, crez`nd în El, po\i fi schimbat
într-o f[ptur[ nou[. Primind neprih[nirea pe care o d[ El, umbl[
cu Dumnezeu prin credin\[!
O credin\[ adev[rat[ te va \ine departe de p[cat, iar dac[ vei
trece prin suferin\[ sau nedreptate, aceast[ credin\[ î\i va da
putere s[ r[m`i integru. Dac[ tot timpul te g`nde=ti la ceva bunsau r[u, cu timpul, c`nd ai oportunitatea, ajungi s[ faci acele
lucruri. De aceea, de ce s[ nu alegi s[ te g`nde=ti la lucrurile de
sus studiind Cuv`ntul lui Dumnezeu? G`ndindu-te la lucruri bune
vei deveni astfel gr[dinarul min\ii tale care va rodi ce este bun =i
pl[cut lui Dumnezeu. <G`ndi\i-v[ la lucrurile de sus, nu la cele de
pe p[m`nt. C[ci voi a\i murit, =i via\a voastr[ este ascuns[ cu
Hristos în Dumnezeu> (Coloseni 3:2-3). Via\a ta va urma
g`ndurile tale, de aceea crede Cuv`ntul Lui care spune c[ El poate
totul, =tie totul =i vrea s[ te binecuv`nteze. Dac[ vrei s[ r[m`i în
picioare, crede Adev[rul, încinge-te cu El =i nu-l crede pe inamic.
A=a cum verifici o scrisoare s[ vezi cine \i-a trimis-o, verific[ s[
vezi de unde vin g`ndurile. Nu credem, nu primim =i nu ac\ion[m
dup[ toate reclamele pe care le vedem =i le auzim.
335

FOAMETEA DIN |ARA TA

La fel trebuie s[ sort[m =i g`ndurile. Credin\a este cea care a
g[sit solu\ia pentru a avea o stare mul\umitoare înaintea lui
Dumnezeu, pentru c[ ea spune: <Aleg s[ cred, s[ g`ndesc =i s[ fac
ceea ce spune în Cuv`nt Cel care a murit în locul meu!> Sufletul
celui credincios nu se teme de oameni, pentru c[ =tie c[ tot ce pot
ei s[ fac[ este temporar, ci se teme de p[cat, pentru ca nu cumva
s[ supere sau s[ arate neîncredere în Cel care l-a iubit p`n[ la
moarte pentru a-l r[scump[ra. Credin\a este o disciplin[ duhovniceasc[ care prin înnoirea min\ii noastre vede o alt[ realitate
dec`t cea v[zut[ de oamenii de r`nd care s-au n[scut numai o
dat[. Ea duce la poc[in\[, la schimbare, la consacrare =i apoi la
r[spl[tirile lui Dumnezeu.
Credin\a în jertfa înlocuitoare a Domnului Isus ne-a dat acces
pe acest drum al Luminii pe care umbl`nd devenim parte din
lumin[ =i astfel prin credin\a în Fiul nu mai tr[im noi, ci El tr[ie=ti
prin noi. <Am fost r[stignit împreun[ cu Hristos, =i tr[iesc… dar
nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te în mine. +i via\a, pe care o
tr[iesc acum în trup, o tr[iesc în credin\a în Fiul lui Dumnezeu,
care m-a iubit =i S-a dat pe Sine }nsu=i pentru mine> (Galateni
2:20). Via\a credinciosului este o umblare cu Dumnezeu prin
credin\a care a adus harul în via\a noastr[ =i tot prin credin\[ tr[im
=i umbl[m p`n[ c`nd vom ajunge la locul unde pentru credincio=ie se prime=te cununa vie\ii.
Amin
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CUM POT CÃDEA VITEJII ÎN LUPTÃ
<Cum au c[zut vitejii! Cum li s-au pierdut armele!>
2 Samuel 1:27

V

ersetul citat face parte din elogia saturat[ de jale rostit[
de David la moartea lui Saul =i a prietenului s[u
Ionatan. To\i cei care prin na=terea de sus am fost
]nfia\i ]n familia marelui }mp[rat suntem r[zboinici de domeniu
duhovnicesc =i, o dat[ ce Duhul Domnului vine peste noi, suntem
transforma\i ]n alt fel de fiin\e, a=a ca Saul. Datorit[ acestei
puteri minunate, ]n ascultare de noul St[p`n, putem s[ ne dovedim a fi viteji ]n lupte. V[z`nd c[ ]n aceast[ lupt[ duhovniceasc[
uneori cad nu numai pede=trii, ci =i c[petenii cu experien\[, cum
au fost unii mari evangheli=ti, am realizat c[ este loc =i chiar
nevoie de un mesaj preventiv ca vitejii a c[ror m`n[ a fost ]nt[rit[
de Domnul pentru lupt[ s[ r[m`n[ tot a=a, =i astfel s[ ajung[ cu
bine la locul unde, pe l`ng[ darul m`ntuirii care este via\a ve=nic[
]n Isus Hristos, s[ primeasc[ =i o r[spl[tire din partea C[peteniei
Des[v`r=irii noastre, care este tot Domnul.
Privind la exemplul pe care-l avem ]n vitejii ce au luptat
]naintea noastr[, vom observa nevoia dezvolt[rii unui caracter
integru, ]ntr-o total[ dependen\[ de Dumnezeu. Dup[ cum pomul
nu se usuc[ peste noapte, o c[s[torie nu se destram[ ]ntr-un ceas,
tot a=a de obicei o biseric[ sau un suflet nu cade ]n aceast[ lupt[
ajung`nd la dezbinare =i pierdere duhovniceasc[ pe nea=teptate.
De obicei exist[ o sl[biciune care a ap[rut =i a persistat, =i apoi,
ca o boal[ netratat[, s[ produc[ infec\ie =i gangren[. Saul cel
viteaz =i-a pierdut ]mp[r[\ia, via\a =i chiar prietenia cu
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Dumnezeu, dar de fapt acest trist sf`r=it al s[u, pe care David l-a
pl`ns, era rezultatul final al ]mpotrivirii sale de a continua s[
umble smerit cu Dumnezeu, a=a cum a ]nceput atunci c`nd a fost
ales ca ]mp[rat. David l-a pl`ns pe viteazul Saul ca apoi, 20 de ani
mai t`rziu, s[ aib[ parte =i el de o tr`ntitur[ din partea celui
viclean care a g[sit ]n pofta firii lui un aliat s[v`r=ind p[catul de
adulter cu Bat-+eba =i p[catul de crim[ premeditat[ ]mpotriva lui
Urie, so\ul acelei femei.
Odat[ ajuns ]mp[rat, David s-a bucurat de multe biruin\e
p[m`nte=ti, a extins grani\ele \[rii, i-a supus pe to\i vr[jma=ii s[i,
s-a bucurat de popularitate cum nici un alt ]mp[rat nu a mai avut
dup[ el =i chiar a avut un steag care-l reprezenta, steag ce a d[inuit
p`n[ ]n zilele de ast[zi. C[derea viteazului cu numele de David
este pentru fiecare dintre noi un advertisment =i ne spune c[ o
fisur[ c`t de mic[ la funda\ie poate produce ]n timp o mare
pr[bu=ire. <Astfel dar, cine crede c[ st[ ]n picioare, s[ ia seama s[
nu cad[. Nu v-a ajuns nici o ispit[, care s[ nu fi fost potrivit[ cu
puterea omeneasc[…> (1 Corinteni 10:12-13). David s-a f[cut
vinovat de poligamie lu`ndu-=i vreo 20 de neveste =i o mul\ime
de concubine, neascult`nd astfel glasul Torei (vezi Deuteronom
17:17). Oare cum =i-o fi justificat o astfel de comportare?
Probabil, la fel cum unii ]=i justific[ p[catul ast[zi: <Lucrez a=a
de mult, sunt foarte stresat, m[ apas[ multe grijuri =i sacrific a=a
de mult, de aceea cel pu\in s[ m[ bucur pu\in de aceste pl[ceri ale
trupului!> <David =i-a mai luat \iitoare =i neveste din Ierusalim,
dup[ ce a venit din Hebron, =i i s-au n[scut iar[=i fii =i fiice>
(2 Samuel 5:13). David devenise o for\[ de temut ]n lumea de
atunci, dar succesul p[m`ntesc l-a sl[bit ]n alte domenii. +i-a zidit
un palat nou =i parc[ nu se mai s[tura s[-=i adauge femei la harem.
Succesul p[m`ntesc l-a sl[bit =i =i-a permis libert[\i =i ]ng[duin\e
nepermise unui viteaz care lupt[ luptele lui Dumnezeu. David a
luat tr`ntitur[ spiritual[ cu p[catul adulterului, chiar pe vremea
c`nd ie=eau ]mp[ra\ii la r[zboi, el aleg`nd s[ se lase ]nduplecat =i
s[ stea acas[ ]n pijama, av`nd timp s[ caute ce-i nou, ca oamenii
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ast[zi cu internetul. David avea obiceiul ca seara s[ stea ]naintea
Domnului s[ se roage =i s[ compun[ psalmi, timp ]n care nici
nu-=i d[dea voie s[ se g`ndeasc[ la r[u, dar ]n incidentul descris
la 2 Samuel capitolul 11 ]l g[sim cu gura c[scat[ pe afar[, ca
apoi s[ urmeze un eveniment trist ce avea s[-l schimbe
pentru totdeauna.
<}ntr-o dup[ amiaz[ spre sear[, David s-a sculat de pe pat; =i
pe c`nd se plimba pe acoperi=ul casei ]mp[r[te=ti, a z[rit de acolo
o femeie care se sc[lda =i care era tare frumoas[ la chip>
(2 Samuel 11:2). Viteazul a pus armele jos =i a c[zut ]n lupt[,
intr`nd ]n la\ul p[catului =i mu=c`nd din momeal[. A uitat de
oamenii lui care se luptau ]n r[zboi pentru el, a uitat de cei care
depindeau de el, a uitat de \ara ]ntreag[ care-l privea cu respect =i
a acceptat un g`nd amoros. Femeia, pe care a v[zut-o pe c`nd se
plimba, i s-a p[rut frumoas[, ademenitoare, ispititoare, =i ce a
mocnit la ]nceput c`nd st[tea seara ]n pat, ]n loc s[ fie la lupt[, a
izbucnit ]ntr-un foc puternic. Slugile, parc[ citindu-i g`ndurile,
i-au spus c[ Bat-+eba este c[s[torit[ cu Urie, ]ns[ David pierduse
pe moment sim\ul realit[\ii =i orbit de pasiune trimite dup[ ea.
G`ndurile ]i spuneau: <Am rang, am putere, sunt faimos> =i ]n
mod convenabil firii, uit`nd de cur[\ia de inim[, uit`nd de to\i
psalmii pe care i-a scris despre nedreptate =i despre f[r[delege,
complet desfr`nat, s-a l[sat t`r`t de pofta rea ]n p[cat. A ajuns ]n
acest fel nu la dragoste, ci la a da curs unei pasiuni p[c[toase. Nici
Bat-+ebei nu-i putem da o not[ bun[, pentru c[ nu a strigat dup[
ajutor, nu a pl`ns, ci, ca una care =tie u=ile din spate, s-a strecurat
afar[ de parc[ nimic r[u nu s-ar fi ]nt`mplat p`n[ c`nd a trebuit
s[-i trimit[ veste ]mp[ratului c[ a r[mas ]ns[rcinat[. Viteazul a
c[zut, ca apoi Dumnezeu ]n bun[tatea Sa, datorit[ c[in\ei lui
David, s[-i dea iertare.
To\i vitejii Domnului vor fi provoca\i. Unii, spre bucuria cerului vor birui, al\ii vor c[dea. Dintre cei c[zu\i unii se mai ridic[ ca
David, dar mul\i r[m`n la p[m`nt. Putem ]nv[\a din acest episod
trist al vie\ii lui David c[ trebuie s[ fugim de locurile alunecoase,
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unde momeala p[catului este oferit[ celor dornici de aventur[.
Recunoa=te c[ at`ta timp c`t e=ti ]n acest trup e=ti supus riscului,
iar siguran\a este numai ]n a lua decizia de a fugi de tot ce este r[u
=i de a te lipi tare de Bine, care este Dumnezeu. Acest mesaj are
scopul de a-l preveni pe cel care-=i relaxeaz[ str[jile ochilor =i ale
min\ii. Privind la urm[rile cu care s-au ales vitejii care nu au
vegheat, la ce s-a ales cu familiile lor, putem fiecare din noi ]nv[\a
c[ este o nebunie s[ glume=ti cu p[catul. Cochet`nd cu p[catul
unii =i-au pierdut familiile, s-au ales cu boli, =i-au pierdut posesiile materiale care le-au fost ]ncredin\ate ]n calitate de ispravnici
=i au adus ru=ine cauzei Evangheliei, fiind o piatr[ de poticnire
]n calea celor slabi.
Cuv`ntul autopsie d[ oamenilor fiori, ]ns[ dac[ privim la
autopsia duhovniceasc[ a vitejilor care au c[zut =i nu s-au mai
ridicat vom descoperi cauza mor\ii, fiind virusul poftei rele.
Autopsie ]nseamn[ disecarea unui cadavru pentru a stabili cauza
mor\ii, ]ns[ din nefericire avem =i cazuri ]n care oamenii mor din
punct de vedere spiritual pentru c[ au trecut de acel hotar invizibil al limitei harului lui Dumnezeu, ]ncerc`nd s[-l batjocoreasc[
astfel pe Cel care a spus c[ nu se las[ s[ fie batjocorit. <C[ci cei
ce au fost lumina\i odat[, =i au gustat darul ceresc, =i s-au f[cut
p[rta=i Duhului Sf`nt, =i au gustat Cuv`ntul cel bun al lui
Dumnezeu =i puterile veacului viitor =i care totu=i au c[zut, este
cu neputin\[ s[ fie ]nnoi\i iar[=, =i adu=i la poc[in\[, fiindc[ ei
r[stignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, =i-L dau s[
fie batjocorit> (Evrei 6:4-6). Ca s[ <nu c[dem>, perspectiva
etern[ a lui Dumnezeu pentru noi trebuie s[ stea la baza
ac\iunilor noastre.
Inima noastr[ are dorin\e =i este bine s[ =tim c[ ele sunt
ne]ncetat citite de Dumnezeu ca pe un ecran, =i a alege s[
]nf[ptuim ceea ce El nume=te p[cat ]nseamn[ a-I ]ntoarce spatele.
Privind la vitezul David sau la marii evangheli=ti ai timpurilor
noastre putem spune c[ nimeni nu este imun de la a c[dea. De
aceea trebuie s[ ne g`ndim la consecin\ele punerii ]n ac\iune a
340

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

unui g`nd dubios. Ispititorul nu neap[rat vrea s[ cucereasc[ ce-i
mai u=or, ci-i caut[ pe cei de rang din oastea Domnului ca s[ produc[ pagub[ vizibil[ =i s[ cauzeze mai mult[ durere St[p`nului.
El caut[ =i ast[zi un David care a luptat luptele Domnului =i face
oferte unui Iosif care continu[ s[ i le refuze. Sunt realit[\i pe care
mintea nu prea vrea s[ le aud[ cu privire la urm[rile p[catului =i
dac[ le permitem, g`ndurile pot \ese ]n mintea noastr[ planuri ce
ne s[r[cesc =i p`n[ la urm[ p[gubesc }mp[r[\ia lui Dumnezeu.
Domnul a creat omul nevinovat, ]n cel mai adev[rat sens, dar
i-a l[sat voin\[ liber[ =i, din nefericire, omul a ales r[zvr[tirea. }n
timpul celui de-al doilea r[zboi mondial, ]n America se f[ceau tot
felul de reclame ce ar[tau felul ]n care spionii ]ncercau s[
recruteze oameni spre a ob\ine secrete. }n acela=i fel Sf`nta
Scriptur[, care este o carte ce nu minte, ne face cunoscute nu
numai planurile bune ale lui Dumnezeu pentru via\a noastr[, dar
=i planul vr[jma=ului care nu se d[ b[tut ]n ]ncercarea de a ne
dobor] de pe Calea Domnului, indiferent de c`t succes am avut pe
ea p`n[ acum.
}n gr[dina min\ii tale cre=te ]ntotdeauna ceva. Sunt g`nduri
care duc la sfin\ire =i apropiere de Domnul sau sunt g`nduri care
te ]ncurajeaz[ la libert[\i nepermise. Este bine s[ =tim c[ orice
p[cat duce la moarte. Dac[ la=i emo\iile libere, ajungi s[ ui\i
asemenea lui David de logic[, pentru c[ inima dore=te ceea ce
vrea ea =i c`nd are controlul, trupul =i mintea urmeaz[ prin ac\iuni
ce pot p[gubi. Uneori, c`nd vrem s[ ne justific[m dorin\ele rele,
refuz[m s[ credem c[ voia Lui ne face mai mult bine dec`t voia
noastr[ pentru propria noastr[ via\a. Voia Domnului este s[ te
p[zeasc[ de la a fi dobor`t, ]ns[ nu po\i face voia Sa p`n[ c`nd nu
te dai cu totul Lui. Diavolul nu are obligatoriu ca prioritatea s[ ia
via\a cuiva, pentru c[ a ]nv[\at c[ acest fel de lupt[ l-a p[gubit ]n
arenele romane, ci el dore=te converti\i care prin ceea ce fac i se
]nchin[ lui. El vrea converti\i care s[-i aduc[ al\i converti\i. A fugi
de poftele tinere\ii este un sfat valabil =i ast[zi chiar =i pentru cei
b[tr`ni. A nu te l[sa compromis, ci a permite ca orice g`nd neclar
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s[ fie o alarm[ care cere a fi verificat[, face parte din strategia de
lupt[ a vitejilor.
P[ze=te-\i timpul liber, iar c`nd ]\i descoperi sl[biciunea nu o
nega, ci recunoa=te-o, =i apoi du-o ]naintea Domnului. Dac[
refuzi avertiz[rile con=tiin\ei ajungi s[ tr[ie=ti sub ap[sarea ei a=a
cum a p[\it David. Cuv`ntul sfin\enie sperie pe mul\i =i ast[zi,
]ns[ f[r[ ea este cu neputin\[ s[-L vedem pe Dumnezeu. Biserica
Sa nu este o inven\ie omeneasc[, ci o institu\ie divin[ alc[tuit[ din
cei care au duhul viu =i caut[ sfin\irea, fiind trezi\i la via\[
duhovniceasc[ prin poc[in\[ =i prin minunea na=terii din nou.
Aceast[ Biseric[ pe care Domnul Isus a r[scump[rat-o cu }nsu=i
S`ngele S[u \ine ca lucrare de temelie men\inerea acestei st[ri de
sfin\enie, adic[ de separare de ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat.
Tr[irea ]n sfin\enie este ceea ce credinciosul face, a=a dup[ cum
un muzician c`nt[ pentru c[ aceasta ]l caracterizeaz[.
}n zilele de ast[zi s-a l[sat o cea\[ deas[ peste ceea ce lumea
nume=te a fi moral =i acceptabil, l[rgind tot mai mult calea cea
larg[. Ce s-a ]nt`mplat cu p[catul? A disp[rut? Nu se mai vorbe=te
despre el prea mult =i nu este privit ca otrav[. Oare am ]nv[\at
s[-l toler[m sau chiar s[-l iubim, accept`ndu-l ca fiind normal?
Parc[ nim[nui nu-i este ru=ine de p[cat =i totu=i standardul lui
Dumnezeu nu s-a schimbat. <Voia lui Dumnezeu este sfin\irea
voastr[: s[ v[ feri\i de curvie; fiecare din voi s[ =tie s[-=i
st[p`neasc[ vasul ]n sfin\enie =i cinste, nu ]n aprinderea poftei ca
neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu> (1 Tesaloniceni 4:3-5).
}n Dumnezeu nu exist[ umbr[ de mutare ca s[ se schimbe, =i
sfin\enia nu este o specula\ie ]nv[luit[ ]n misticism, ci este =i
]nseamn[ a vedea, a g`ndi, =i a ac\iona dup[ voia Domnului;
]nseamn[ a fi curat pe din[untru. Da, este o b[t[lie l[untric[ =i
apoi pe dinafar[, ]n care cei viteji pot alege s[ r[m`n[ biruitori
p`n[ la cap[t, aduc`ndu-I astfel cinste lui Dumnezeu. <V[ ]ndemn
dar, fra\ilor, pentru ]ndurarea lui Dumnezeu, s[ aduce\i trupurile
voastre ca o jertf[ vie, sf`nt[, pl[cut[ lui Dumnezeu: aceasta va fi
din partea voastr[ o slujb[ duhovniceasc[> (Romani 12:1). Chiar
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dac[ ideea de sacrificiu este tot mai str[in[ ast[zi, vitejii
Domnului sunt chema\i s[-=i verifice =i s[ ]ncurajeze roada
Duhului, ]nfr`narea poftelor, prin a-=i \ine ]n st[p`nire limba,
g`ndurile, privirile =i dorin\ele, ca astfel linia de comunicare pe
vertical[ s[ nu fie ]ntrerupt[. Imediat ce ne-am ]nrolat ]n oastea
lui Hristos este bine s[ l[s[m mintea noastr[ s[ construiasc[ o
cu=c[ puternic[ pentru firea cea veche cu care ne vom r[fui c`t
tr[im, fire pe care s[ o \inem la rang de slug[, lipsit[ de drepturi.
Dac[ alegi s[ ignori provoc[rile firii invi\i dezastrul.
Aceste provoc[ri trebuie luate ]n serios, iar prin ]mputernicirea
duhului, purt`ndu-ne aspru cu trupul nostru, dac[ este nevoie, s[
le aducem la t[cere.
Un sf`nt simte durere pentru gre=eala comis[ fie de el, fie de
cei din jur, pe c`nd cel firesc nu are acest sim\ dup[ cum un porc
nu ar spune niciodat[: <M-am murd[rit ]n mocirl[ =i tare a= vrea
s[ fiu curat!> To\i vitejii Domnului vor fi studia\i de inamic spre
a le oferi ceva de care ei sunt interesa\i. O b[tr`nic[ i-a spus unui
t`n[r pe un ton al m`ndriei c[ ]i pare a=a de bine c[ ea nu
p[c[tuie=te ca =i el. T`n[rul a recunoscut c[ ]ntr-adev[r ea nu
p[c[tuie=te ca =i el, ad[ug`nd: <Da, tu nu p[c[tuie=ti ca mine, ci
p[c[tuie=ti ca tine!> Faptul c[ fugi de p[cat te poate face nepopular ]ntre oameni, ]ns[ te va face faimos ]n cer. Po\i birui fiind ]narmat p`n[-n din\i cu sabia Cuv`ntului cu care a luptat =i St[p`nul
nostru. R[m`i ocupat cu ce este bun pentru sufletul t[u =i cu
ceea ce aduce c`=tig St[p`nului, c[ut`nd s[ fii pl[cut ]nt`i de toate
lui Dumnezeu.
C`nd descoperi c[ ai probleme, c[ ai puncte slabe =i te vezi
vulnerabil, atras spre momeal[, alege s[ ai de-a face cu acele
puncte de slab[ rezisten\[ ]naintea Domnului, unul c`te unu ]n
modul cel mai exigent, spre a st`rpi orice virus de p[cat =i orice
vl[star de am[r[ciune, altfel ele te vor r[pune. Cea\a este tot mai
deas[, chiar =i peste moralitatea lumii, =i ca un avion care se
ghideaz[ numai dup[ instrumente pentru c[ nu are vizibilitate =i
apoi aterizeaz[, condu-te dup[ Scripturi prin Duhul Domnului
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care a promis c[ ne va conduce ]n tot adev[rul. Petrece timp ]n
jurul fra\ilor credincio=i, s[n[to=i ]n credin\[, ]n care se vede
roada Duhului. Sunt multe drumuri, dar numai unul este numit
<drumul crucii>. Acesta duce la Casa Tat[lui unde cei viteji, care
s-au luptat cu p[catul, ]narma\i cu armele luminii, ajung =i
primesc o r[spl[tire ve=nic[, intr`nd la osp[\ul preg[tit celor ce
vor r[bda p`n[ la sf`r=it. Nu uita c[ =i dac[ ai face sau ai g`ndi
ceva r[u pentru care nu po\i fi arestat nu ]nseamn[ c[ nu vei fi
judecat de Dumnezeu.
Dac[ to\i din jur te-ar ]ncuraja s[ faci acel lucru r[u, nu uita c[
ceea ce conteaz[ p`n[ la urm[ este ceea ce spune Domnul despre
lucrul respectiv. Pofta rea poate lua multe forme. De aceea
Domnul Isus ne ]ndeamn[ ]n repetate r`nduri la veghere =i
rug[ciune. Postul nu este o grev[ a foamei prin care s[ for\[m
m`na lui Dumnezeu, ci este o smerire ]naintea Celui care ne poate
p[zi de orice c[dere. Postul este o bun[ metod[ de a aduce =i a
\ine ]n control firea cea veche care dore=te =i pofte=te lucruri contrare dorin\elor duhului. Rug[ciunea men\ine comunicarea cu
Domnul =i dup[ modul ]n care prin duhul g[se=ti calea spre tronul
harului prime=ti putere =i discern[m`nt asupra lucrurilor cu care
ai de-a face. Rug[ciunea dup[ c[ldura sau lipsa de c[ldur[ din ea
]\i va da temperatura duhovniceasc[ =i-\i va indica dac[ firea cea
veche sau dac[ omul nou este la putere ]n via\a ta.
Citind acest mesaj =tii sigur c`nd =i ]n ce fel ai fost provocat ]n
aceast[ lupt[ duhovniceasc[ ]n care unii biruiesc, iar al\ii sunt
birui\i. Ai renun\at la lucrurile ascunse =i ru=inoase din via\a ta?
<Ca unii, care am lep[dat me=te=ugurile ru=inoase =i ascunse, nu
umbl[m cu vicle=ug =i nu stric[m Cuv`ntul lui Dumnezeu. Ci,
prin ar[tarea adev[rului, ne facem vrednici s[ fim primi\i de orice
cuget omenesc, ]naintea lui Dumnezeu> (2 Corinteni 4:2). Pot fi
lucruri pe care dintr-un sim\ al m`ndriei personale nu le-ai l[sat
s[ ias[ la lumin[ spre a fi v[zute =i cunoscute de al\ii, g`ndindu-te c[ este u=or s[ le ascunzi. }ncep`nd de la g`nduri de dispre\
pentru semenii t[i, p`n[ la g`nduri de ur[ =i acte f[cute ]n ur[, pot
344

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

face parte din me=te=ugurile ru=inoase pe care le-ai motivat.
Bun[tatea lui Dumnezeu te ]ndeamn[ la poc[in\[ =i te sf[tuie=te
s[ renun\i la toate acestea p`n[ c`nd nu mai ai nimic de ascuns.
Leap[d[ ast[zi totul, pornind de la gelozie, invidie =i p`n[ la
g`nduri sexuale murdare, ca s[ nu te numeri printre vitejii c[zu\i
]n lupt[, care au luptat ]n zadar, pentru c[ nu au ajuns la locul
unde se prime=te cununa.
<...dup[ cum odinioar[ v-a\i f[cut m[dularele voastre roabe ale
necur[\iei =i f[r[delegii, a=a c[ s[v`r=ea\i f[r[delegea, tot a=a,
acum trebuie s[ v[ face\i m[dularele voastre roabe ale
neprih[nirii, ca s[ ajunge\i la sfin\irea voastr[!> (Romani 6:19).
Un proverb este o propozi\ie scurt[, ce are la baza o lung[
experien\[. Proverbele Scripturii au la baz[ nu numai experien\a
omului, ci =i ]n\elepciunea ce vine de sus. A le studia spre a fi
]nv[\at de ele ]nseamn[ a fi ]n\elept, deoarece a=a putem face fa\[
luptei ]n care ne g[sim. }ncrederea ]n adev[rul divin, care se
nume=te credin\[, ne poate ]narma atunci c`nd str`ngem Cuv`ntul
Scripturii ]n inima noastr[. Tema proverbelor este ]n\elepciunea
=i, pentru c[ noi nu tr[im ]ndeajuns ca s[ ]nv[\[m toate lucrurile
din experien\a noastr[, suntem avantaja\i dac[ alegem s[ ]nv[\[m
aceast[ ]n\elepciune din Cuv`ntul lui Dumnezeu, =tiind despre
cuno=tin\[ c[ se ]nva\[ privind ]n jur, ]ns[ ]n\elepciunea se
prime=te de sus.
Cartea Sf`nt[ ne ]nva\[ c[ vr[jma=ul ne provoac[, iar felul ]n
care putem birui este s[ nu intri pe podiumul de lupt[ cu p[cat,
crez`ndu-te tare. Dac[ urci acolo cu p[cat, chiar dac[ numai ]n
mintea ta, lup\i pe teritoriu inamic. De aceea nu uita c[ e=ti \[r`n[,
=i atunci c`nd te cheam[ s[ te lup\i ocole=te provocarea p[catului.
Vr[jma=ul ar vrea s[ te lup\i cu el cu mintea =i cu puterea ta, ]ns[
nu cu arma S`ngelui Sf`nt. Cel ]n\elept las[ mintea s[ se ]nf[=oare
]n jurul Cuv`ntului Scripturii =i astfel c`nd este provocat la lupt[
]nainteaz[ viteje=te, =tiind c[ depinde de ajutorul ce vine de sus.
Astfel de viteji ajung la starea mult dorit[ de a fi smeri\i cu inima.
Acest lucru ]nseamn[ a fi mul\umit cu ceea ce-L mul\ume=te pe
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Dumnezeu legat de lucrurile pe care le ]ng[duie ]n via\a mea. Nu
po\i ]nceta s[ exi=ti, dup[ cum El nu poate ]nceta s[ existe.
Aleg`nd s[ lupt[m lupta cea bun[ a credin\ei, alegem s[
exist[m ve=nic acolo unde este Dumnezeu. C`nd vii la Hristos
]nt`lne=ti lucruri care cer ascultare imediat[ =i total[. Acela=i
lucru este =i cu viciile, ]ns[ prin Har Dumnezeu d[ putere celui
sincer s[ scape din aceste lan\uri. Este natural ca firea omului
p[c[toas[ s[ cedeze ]n fa\a ispitei =i s[ p[c[tuiasc[, dar este tot
at`t de natural firii noi, n[scute din Dumnezeu, s[ se
]mpotriveasc[ diavolului p`n[ ce va fugi de la noi. Ne putem
]mpotrivi folosindu-ne de armele de ap[rare care sunt Scriptura =i
Meritul S`ngelui Mielului lui Dumnezeu. Cel ce caut[ sfin\irea
tr[ie=te ]n cur[\ie de inim[, av`ndu-L ca manager pe Duhul Sf`nt,
care a condus milioane de suflete spre destina\ia numit[ Cer. El
ne va conduce =i pe noi dac[ }l l[s[m s[ fac[ acest lucru ]n tot
adev[rul, nu numai ]n adev[rul care ne convine.
Privind la vitejii care au biruit vedem suflete ce au umblat cu
Dumnezeu datorit[ faptului c[ pentru ei Domnul Isus a fost real,
nu doar o persoan[ istoric[. Observ`nd felul lor de tr[ire vedem
c[ El le-a fost prieten, ]nv[\[tor =i iubit al inimii lor. De aceea nu
I-au tr[dat dragostea pentru nimic ]n lume! }n unele religii, unii ]i
urmeaz[ pe al\ii chiar dac[ sunt mor\i =i f[r[ nici o putere, ]ns[
noi }l urm[m pe Cel care a ]nviat =i este viu ]n vecii vecilor! El
este cu noi ]n toate zilele =i ne conduce spre un loc unde se merit[
s[ mergi. Este casa Tat[lui, unde Domnul ne-a preg[tit un loc ca
acolo unde este El s[ fie to\i vitejii care au luptat lupta cea bun[
=i au trecut ]n ve=nicie cu f[clia credin\ei arz`nd. <Iar tu, om al lui
Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, =i caut[ neprih[nirea, evlavia,
credin\a, dragostea, r[bdarea, bl`nde\ea. Lupt[-te lupta cea bun[
a credin\ei; apuc[ via\a ve=nic[ la care ai fost chemat…>
(1 Timotei 6:11-12). Fii credincios p`n[ la moarte! Se merit[!
Amin
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32
DESCOPERIRILE DUHULUI
<Dar, dup[ cum este scris: «Lucruri, pe care ochiul
nu le-a v[zut, urechea nu le-a auzit, =i la inima omului nu s-au suit, a=a sunt lucrurile, pe care le-a
preg[tit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.» Nou[
]ns[ Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S[u.
C[ci Duhul cerceteaz[ totul, chiar =i lucrurile ad`nci
ale lui Dumnezeu.> 1 Corinteni 2:9, 10

A

cest text ne spune c[ exist[ o categorie de oameni care
fac parte din cercul intim al lui Dumnezeu c[rora, prin
Duhul Sf`nt, El alege a le face de cunoscut lucruri
ascunse =i tainice. G[sim ]n Scriptur[ c[ Dumnezeu a avut mul\i
astfel de oameni numi\i uneori proroci, oameni precum Daniel,
c[ruia i-au fost f[cute de cunoscut multe din tainele sf`r=itului =i
acest om numit <Preaiubit de Dumnezeu> nu =i-a atribuit lui
vreun merit, ci a spus ]mp[ratului c[ exist[ un Dumnezeu care
descoper[ tainele. <Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic f[r[
s[-+i descopere taina Sa slujitorilor S[i proroci> (Amos 3:7).
C`nd a ajuns la putere ]n Egipt, Iosif a fost cunoscut cu numele
de <Descoperitor de taine> =i acest fel al lui Dumnezeu de a-+i
ar[ta bun[tatea fa\[ de om, prin a-i descoperi din tainele Lui, a
continuat =i ]n vremea Apostolului Pavel, c[ruia prin revela\ie
divin[ i-au fost descoperite lucrurile preg[tite de Dumnezeu
pentru cei care-L iubesc.
Nu tuturor, poate nici chiar multora, <dar nou[>, spune apostolul Pavel ]n textul citat, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul
S[u. Domnul Isus a amintit despre aceast[ categorie de oameni
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c[rora le-a fost dat s[ cunoasc[ taine. <Isus le-a r[spuns: «Pentru
c[ vou[ va fost dat s[ cunoa=te\i tainele }mp[r[\iei cerurilor, iar
lor nu le-a fost dat»> (Matei 13:11). Promisiunea Domnului Isus
pentru cei care cred ]n El a fost =i este =i ast[zi aceea c[ o dat[ ce
prin na=terea de sus omul se face p[rta= firii Dumnezeie=ti au cu
ei =i ]n ei c[l[uza Duhului Sf`nt. <C`nd va veni M`ng`ietorul,
Duhul adev[rului, are s[ v[ c[l[uzeasc[ ]n tot adev[rul; c[ci El nu
va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, =i v[ va descoperi
lucrurile viitoare. El M[ va prosl[vi, pentru c[ va lua din ce este
al Meu, =i v[ va descoperi> (Ioan 16:13-14). }n ce pozi\ie se
g[se=te sufletul t[u c`nd este vorba de a crede descoperirile
Duhului sau chiar de a le avea?
Dumnezeu vrea s[ includ[ =i sufletul t[u ]n acest cerc intim al
S[u, al celor care umbl[ prin credin\[, care vorbesc cu Dumnezeu.
}ns[ la fel ca =i uneltele sfin\ite =i consacrate spre a fi folosite ]n
templul din Ierusalim, se cere din partea noastr[ o umblare smerit[ =i sf`nt[, ]n care voia Sa ne este lege pe care o ascult[m cu
pl[cere. Vom privi ]n acest mesaj la cuv`ntul profetic dat de
Dumnezeu cu privire la viitorul unor oameni, cu scopul de a
observa felul ]n care acest cuv`nt s-a dus la ]ndeplinire prin
purtarea de grij[ a Celui care a dat acel cuv`nt profetic. <…«Ce
vezi, Ieremio?» Eu am r[spuns: «V[d un vegheator.» +i Domnul
mi-a zis: «Bine ai v[zut; c[ci Eu veghez asupra Cuv`ntului Meu,
ca s[-l ]mplinesc»> (Ieremia 1:11-12). Cuv`ntul rostit de
Dumnezeu, direct sau prin intermediul altor vase de lucru, Cuv`nt
ce nu se ]ntoarce f[r[ rod la Cel ce l-a dat, uneori se duce la
]ndeplinire imediat, dar de cele mai multe ori ]ncepe ]n via\a
credinciosului un proces care, dup[ planul trasat de Domnul,
determin[ sufletul celui credincios s[ urce sau s[ coboare trepte,
s[ parcurg[ un traseu ]n urma c[ruia s[ ajung[ s[ vad[ ]mplinirea
acelui cuv`nt profetic.
Cazul vindec[rii lui Naaman sirianul, amintit =i de Domnul
Isus, este un exemplu ]n care putem vedea felul cum un cuv`nt
profetic, dat prin prorocul Elisei, se ]mpline=te. Dac[ vom obser348
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va cu aten\ie, vom descoperi o serie de trepte de care a depins
]mplinirea lui. <Elisei a trimis s[-i spun[ printr-un sol: «Du-te, =i
scald[-te de =apte ori ]n Iordan; =i carnea \i se va face s[n[toas[,
=i vei fi curat»> (2 }mp[ra\i 5:10). Naaman a fost c[petenia o=tirii
]mp[ratului Siriei =i a ajuns s[ fie bolnav de lepr[. El a auzit c[ ]n
Israel exist[ un om al lui Dumnezeu prin care ar putea fi vindecat.
Naaman a recunoscut situa\ia disperat[ ]n care s-a aflat, de aceea
]nc[rcat cu mult aur =i cu felurite daruri a plecat ]n \ara lui Israel,
av`nd de asemenea ]n posesia lui o scrisoare de ]mputernicire de
la ]mp[rat.
Speriat =i cuprins de panic[, deoarece acest lucru i s-a p[rut a
fi o provocare, ]mp[ratul lui Israel, la ]ndemnul prorocului, ]l
trimite pe Naaman =i tot alaiul s[u la Elisei. Ajuns la Elisie, acesta nici m[car nu iese afar[ s[-l cerceteze, ci printr-un sol i-a
trimis un cuv`nt profetic cu privire la felul cum putea fi vindecat.
Naaman a fost grozav provocat at`t de gestul prorocului c`t =i de
cuv`nt profetic adresat, prin care i s-a prescris o cur[ de vindecare. Naaman ofensat =i chiar ru=inat de ceea ce i s-a p[rut a fi o
total[ lips[ de respect ar[tat[ de proroc a fost gata s[ plece acas[
nevindecat, ]ns[ a avut o slug[ bun[, care a insistat de el ca s[ nu
dispre\uiasc[ cuv`ntul profetic =i argument`nd c[ nu i s-a cerut un
lucru greu a reu=it s[-l conving[ s[ mearg[ la Iordan =i s[ se
scalde de =apte ori, ca apoi s[ devin[ deplin cur[\at de lepra lui.
Vindecarea lui Naaman a fost condi\ionat[ de ascultarea lui de
cuv`ntul profetic. Duhul lui Dumnezeu a descoperit ce trebuia s[
fac[ Naaman pentru a putea beneficia de vindecare. Duhul Sf`nt
a descoperit c[ Naaman trebuia s[-=i biruiasc[ arogan\a =i
m`ndria, smerindu-se =i sc[ld`ndu-se ]ntr-o ap[ pe care o
considera mult inferioar[ celor din \ara lui. C`nd prime=ti un
cuv`nt profetic, =tiind c[ lucrarea de profe\ie este de multe ori
imitat[ de vr[jma= ca s[ duc[ ]n r[t[cire, ascult[ acel cuv`nt cu
aten\ie ca s[ ajungi s[ ai ]n lumina Scripturii confirmarea nu
numai c[ este de la Dumnezeu, dar =i a faptului c[ vine dintr-un
izvor curat =i c[ este pentru tine.
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Oamenii, mai ales ]n absen\a darului deosebirilor duhurilor,
g[sesc tot felul de motive pentru a ignora un cuv`nt profetic, dac[
li se pare c[ ceva nu le convine sau nu ]n\eleg imediat, de=i
Scriptura ne spune s[ nu dispre\uim prorociile. <Nu stinge\i Duhul.
Nu dispre\ui\i prorociile. Ci cerceta\i toate lucrurile, =i p[stra\i ce
este bun. Feri\i-v[ de orice se pare r[u> (1 Tesaloniceni 5:19-22).
Cuv`ntul profetic adresat lui Naaman a fost bun, dar a fost condi\ionat de ascultare. Ea cerea o schimbare din partea lui Naaman.
Dac[ furtuna prin care trecem nu este una de corectare pentru vin[,
cuv`ntul profetic poate trasa pentru noi un drum pe care atunci
c`nd alegem s[-l urm[m, ]ncrez`ndu-ne ]n dorin\a de bine a lui
Dumnezeu, ne va duce la solu\ia stabilit[ de El prin acea profe\ie.
Dup[ ce avem ]ncredin\area c[ acel cuv`nt profetic este de la
Domnul =i c[ este pentru noi, se a=teapt[ de la noi s[ ne ]ncredem
]n ceea ce Tat[l nostru cel Ceresc ne spune, chiar dac[ ]nainte de a
vedea rezolvarea vom trece printr-o perioad[ de ]ncercare.
Iosif a primit un cuv`nt profetic printr-un vis ]n care i s-a f[cut
cunoscut c[ cei din casa lui se vor pleca ]naintea sa. Dup[ ce a
primit cuv`ntul profetic a fost nedrept[\it =i ur`t de fra\ii lui. A
fost v`ndut ca rob unor ismaeli\i care l-au dus ]ntr-o \ar[ unde nu
cuno=tea limba. Aici, dup[ un timp, a ajuns s[ fie aruncat pe
nedrept ]n ]nchisoare. Cuv`tul profetic a vestit ceva bun =i de
dorit ]n via\a lui Iosif, dar nu a fost urmat imediat de ]mplinirea
final[ a lui, ci mai ]nt`i, =i pentru mul\i ani, Iosif a suferit mult[
nedreptate. Cu toate acestea el s-a ]ncrezut ]n Dumnezeu =i a
r[mas curat. Ca urmare a atitudinii sale el s-a bucurat de
]mplinirea cuv`ntului profetic =i prin ]mprejur[ri controlate de
Dumnezeu a ajuns al doilea om ca putere ]n \ara Egiptului. Iosif
=i-a iertat fra\ii =i i-a asigurat c[ acele nepl[ceri pe care ei i le-au
cauzat au fost schimbate de Dumnezeu ]nspre bine, fiind parte din
]mplinirea cuv`ntului profetic.
Un alt caz este cel al lui David, un t`n[r ce p[=tea oile tat[lui
s[u pe c`mpiile din jurul Betleemului. }ntr-o zi, pe c`nd era la
c`mp, a fost c[utat de un slujitor, fiind anun\at c[ este chemat de
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urgen\[ acas[. Ajuns la ai s[i =i-a g[sit fra\ii alinia\i ]n fa\a prorocului Samuel =i pe tat[l s[u, care probabil c[ nu =tia ce s[
cread[. Samuel a luat cornul cu untdelemn =i conform Cuv`ntului
lui Dumnezeu, care prive=te la inim[ =i nu la fa\[ sau la statur[,
l-a uns pe David ca ]mp[rat al lui Israel. <…Domnul a zis lui
Samuel: «Scoal[-te =i unge-l, c[ci el este!»> (1Samuel 16:12). Cu
to\ii =tim c[ David nu a plecat imediat la palat ca s[ fie ]ncoronat
=i s[ i se dea vistieria \[rii, ci a urmat un drum lung =i anevoios
pentru via\a sa, de la primirea acelui cuv`nt =i p`n[ ]n ziua c`nd
a fost acceptat ca ]mp[rat al lui Israel.
Nu i s-a spus ]n acea zi c`nd a fost uns nimic despre faptul c[
avea s[ fug[ vreo zece ani de Saul care-l v`na ca pe o fiar[ sau cel
pu\in ca pe un r[u f[c[tor. Samuel nu i-a spus nimic despre faptul
c[ va ajunge s[ caute de lucru la filisteni sau c[ va trebui s[ fac[
pe nebunul ]n mijlocul acestora ca s[-=i p[streze via\a. De la
cuv`ntul profetic =i p`n[ la ziua ]ncoron[rii David a trecut prin
multe necazuri, dar a avut =i biruin\e, ca apoi acest om, care a avut
o inim[ dup[ inima sau dup[ gustul lui Dumnezeu, s[ ajung[ s[
vad[ cuv`ntul profetic rostit cu privire la el ]mplinit.
Dumnezeu i-a spus lui Moise c[ l-a ales s[ fie cel care va
scoate poporul Israel din robia Egiptean[. <Acum, vino, Eu te voi
trimite la Faraon, =i vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel> (Exodul 3:10). Moise a primit un cuv`nt profetic
direct de la Dumnezeu, dar p`n[ la ]mplinirea lui, c`nd Moise
ajunge s[ c`nte c`ntarea de laud[ dup[ trecerea M[rii Ro=ii, a trecut printr-o vreme de grea ]ncercare. A avut de-a face cu
g`ng[veala lui ]n vorbire, cu un Faraon c[ruia Dumnezeu i-a
]mpietrit inima, cu urgii care l-au f[cut a fi ur`t de egipteni =i apoi
chiar de poporul s[u care a ajuns s[ sufere =i mai mult din partea
egiptenilor, ]ns[ Moise a avut cuv`ntul profetic cu el =i acesta l-a
f[cut tare. Acest cuv`nt i-a spus: <Vei scoate din Egipt pe poporul
Meu> =i a=a a fost.
Ghedeon a fost un alt om care a primit un cuv`nt profetic
atunci c`nd i s-a spus: <…Domnul este cu tine, viteazule!>
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(Judec[tori 6:12). C`nd a primit acest cuv`nt profetic Ghedeon se
vedea pe sine a fi mai degrab[ un la= =i un fricos, pentru c[ ]n
acele momente }ngerul Domnului l-a g[sit b[t`nd ni=te gr`u ]n
teasc cu g`ndul s[-l ascund[ de madiani\i. Dup[ acel cuv`nt profetic au urmat schimb[ri pe care Dumnezeu le-a f[cut ]n via\a lui
Ghedeon =i a poporului pe care avea s[-l izb[veasc[. Aceste
schimb[ri le-a spulberat =i pu\ina confiden\[ ce o mai aveau ]n
puterile lor, ca astfel s[ ajung[ s[ depind[ cu totul de puterea lui
Dumnezeu. Domnul i-a redus num[rul lupt[torilor p`n[ a ajuns s[
fie un israelit la patru sute de madiani\i. Ca s[ ]nt[reasc[ cuv`ntul
profetic ]n inima lui Ghedeon, Dumnezeu l-a trimis ]n tab[ra
madiani\ilor =i din miile de corturi a ajuns l`ng[ acela ]n care era
un om ce a avut un vis care se pare c[ stric[ toate legile
interpret[rii, dar prin care ei au ]n\eles c[ sunt pierdu\i ]naintea
celor trei sute de oameni ai lui Ghedeon.
Dup[ aceast[ <expedi\ie> nocturn[ Ghedeon s-a ]ntors la
oamenii lui, le-a luat armele =i le-a dat ]n schimbul lor tr`mbi\e =i
ulcioare. Apoi, dup[ ce au spart ulcioarele, au sunat din tr`mbi\[
=i c`nd au scos strig[te de lupt[ au v[zut cum Dumnezeu a f[cut
ca madiani\ii s[ se lupte ]ntre ei. Ghedeon a avut o deplin[ biruin\[ =i a fost v[zut ca un viteaz, a=a cum i s-a spus prin cuv`ntul
profetic. Acesta a fost ]nc[ un exemplu prin care vedem c[
siguran\a =i ]mplinirea cuv`ntului profetic a devenit o realitate nu
prin ce =tie sau poate omul, ci prin a se schimba dup[ cerin\ele lui
Dumnezeu.
Un caz mai recent este cel al lui Laz[r, care a fost iubit de
Domnul Isus. Surorile lui Laz[r au trimis veste Domnului c[
fratele lor este bolnav, exprim`ndu-=i dorin\a ca El s[ vin[ =i s[-l
vindece, ]ns[ El nu a avut acest g`nd. }n acea vreme Domnul Isus,
care are ]n El Duhul prorocilor, a rostit un cuv`nt profetic.
<…Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu,
pentru ca Fiul lui Dumnezeu s[ fie prosl[vit prin ea> (Ioan 11:4).
Laz[r a ajuns s[ moar[ din cauza acelei boli, dar chiar dac[
oamenii au crezut c[ Domnul Isus a ajuns ]n Betania prea t`rziu,
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cuv`ntul profetic rostit de Cel care este }nvierea =i Via\a s-a dus
la ]ndeplinire, pentru c[ Domnul Isus L-a chemat pe Laz[r din
morm`nt =i acesta a ie=it afar[ viu. Dumnezeu are planul Lui
atunci c`nd d[ un cuv`nt profetic =i chiar dac[ va face ca =i ]n
acest caz ce pare a fi imposibil, El }=i va \ine cuv`ntul =i-l va duce
la ]ndeplinire.
Ai avut un cuv`nt profetic de bine pentru via\a ta, ca apoi el s[
ia o cotitur[ nea=teptat[ spre ceea ce noi oamenii uneori numim
r[u? Nu e=ti primul =i nici singurul! Continu[ s[ crezi =i s[ ascul\i,
pentru c[ ]mplinirea acelui cuv`nt, ca =i ]n cazul lui Iosif, este
condi\ionat[ de ascultare. C`nd ceva nepl[cut se ]nt`mpl[, omul
este tentat s[ spun[ c[ acel cuv`nt nu a fost de la Domnul, mai
ales dac[ uneori prezint[ o situa\ie imposibil[, dar Dumnezeu
vrea ca de la acel cuv`nt revelat nou[ s[ trecem uneori pe un drum
de testare ca s[ pre\uim =i s[ nu risipm ceea ce Domnul ne va da
atunci c`nd ajungem s[ vedem manifestarea =i ]mplinirea
cuv`ntului profetic primit. Acest drum ne va duce uneori pe unde
nu ne a=tept[m, printr-o perioad[ de confruntare =i trasformare =i
numai dup[ aceea s[ vedem ]mplinirea acelui cuv`nt profetic.
De multe ori cuv`ntul profetic nu ne spune pe unde vom trece,
cum vom fi schimba\i =i modela\i de Duhul Sf`nt, ci va face prin
noi ceea ce doar ne va spune, =i anume ceva despre destina\ia la
care uneori ajungem dup[ un sezon plin de confrunt[ri care au ca
scop a ne transforma spre a sem[na mai mult cu St[p`nul nostru.
Pe drumul numit via\[ vom fi de multe ori provoca\i cu scopul de
a dovedi c[ am fost schimba\i din oameni fire=ti ]n oameni
duhovnice=ti, care-L cred pe Domnul =i r[m`n integri chiar dac[
nu v[d cum s-ar mai putea ]mplini acel cuv`nt profetic, pentru c[
avem de-a face cu un Dumnezeu care nu m[soar[ a=a de mult
timpul c`t m[soar[ cre=terea noastr[ ]n omul cel nou.
Lucrarea Domnului ce se desf[=oar[ ]n via\a mea ]n aceast[
perioad[ este ]mplinirea unor serii de cuvinte profetice adresate
mie acum dou[zeci de ani =i unele chiar ]n urm[ cu treizeci de ani.
Aceste cuvinte profetice prin care Dumnezeu mi-a vorbit cuprind
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lucr[ri pe care atunci le-am v[zut a fi imposibile pentru via\a mea.
Putem l[sa adversit[\ile s[ provoace cuv`ntul profetic =i s[ ne clatine credin\a ca s[ deviem de la drumul trasat ce duce la
]mplinirea unei promisiuni condi\ionate de ascultare sau, tr[ind ]n
toat[ lumina primit[ de sus =i dup[ puterea dat[ nou[, putem
provoca =i birui adversit[\ile cu cuv`ntul profetic pe care l-am
primit de la Dumnezeu. Nu exist[ scurt[tur[ sau cale de a evita
lucrurile hot[r`te de Dumnezeu pentru via\a noastr[, lucruri prin
care El a r`nduit s[ cre=tem ]n credin\[. Uneori cuv`ntul profetic
se duce la ]ndeplinire ]ntr-un timp scurt, dar alteori Domnul
]ng[duie s[ treac[ ani ca s[ dovedim c[ ne ]ncredem ]n El, ]n
drumul pe care mergem, de la punctul unde am primit un cuv`nt
profetic =i p`n[ unde ]l vedem ]mplinit.
Pentru cei ce cred ]n Duhul Sf`nt, pe l`ng[ Cuv`ntul Scripturii
=i vestirea Evangheliei, care sunt c[i prin care putem primi un
cuv`nt profetic, Dumnezeu alege uneori s[ foloseasc[ ca o busol[
ce \ine seama de adev[rul =i direc\ia ar[tat[ de Scriptur[ cuv`ntul
profetic ce a fost un dar mult pre\uit de Biserica format[ la
Rusalii. Duhul Sf`nt descoper[ taine =i ast[zi, dar o face cu
]n\elepciune, dac[ se poate ]n m[sura ]n care omul vrea s[ asculte,
chiar =i ]n cazuri grave =i disperate, s[ nu se piard[ nimic din ce
este a Domnului. Un evanghelist proroc a fost invitat la o biseric[
unde nu-i cuno=tea pe cei credincio=i, =i ajuns acolo a avut ceea
ce el a numit o <vedenie deschis[>, adic[ ca pe un ecran aflat ]n
fa\a lui a v[zut desf[=urarea unei lucr[ri a=a cum noi am vedea o
pelicul[ de film.
}n acea vedenie l-a v[zut pe pastorul asistent c[ ]l ]mpungea pe
la spate pe pastorul bisericii =i Domnul i-a spus printr-un cuv`nt
de cuno=tin\[ =i descoperire c[ acel om era invidios pe pastorul
principal =i ori de c`te ori avea ocazia ]l ponegrea, vorbindu-l de
r[u. Aceast[ descoperire revelat[ de Duhul Domnului nu a fost
pentru biseric[ =i nici nu a fost dat[ pentru a fi spus[ acelui om
care se f[cea vinovat ]naintea Domnului. Dup[ cuv`ntul de
descoperire pentru proroc a urmat imediat cuv`ntul profetic rostit
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]n ]n\elepciunea ce vine de sus. Acest cuv`nt a fost rostit ]n fa\a
adun[rii alc[tuite din sute de persoane =i prin el Domnul i-a spus
acelui om, care avea o vin[ ascuns[, c[ cere de la el ca din acea
zi s[ fie un ap[r[tor al pastorului principal care ducea luptele
Domnului =i era des \inta atacurilor vr[jma=e. Acel om a izbucnit
]n pl`ns, fiind cople=it nu numai de un sim\ de vin[, ci =i de
bun[tatea Domnului care nu l-a dat pe fa\[, ci a ales s[-i dea un
cuv`nt profetic prin care s[-l scape din la\ul celui viclean. Acel
pastor asistent din momentul ]n care s-a c[it ]naintea Domnului
=i-a rededicat via\a Lui =i, ]n loc de o rupere dureroas[ a bisericii
din acel lor, biserica a fost zidit[ duhovnice=te ]n urma cuv`ntului profetic dat prin descoperirea f[cut[ de Duhul Sf`nt.
Dac[ ai primit un cuv`nt profetic este bine s[-l notezi ca s[
po\i cugeta la el, pentru c[ g[sim de mai multe ori c[ atunci c`nd
Domnul a dat un cuv`nt prin proroci a cerut ca acesta s[ fie scris.
Cuv`ntul profetic descoper[ nu numai tainele trecutului, cum a
fost ]n cazul lui Anania =i Safira, dar vorbe=te despre o posibilitate a desf[=ur[rii unui plan specific pentru via\a noastr[ care de
multe ori este condi\ionat =i de ascultarea de Dumnezeu, pentru c[
el, care face mai mult ca jertfele, deschide u=a binecuv`nt[rilor
Lui. Nu ai nevoie de un cuv`nt profetic ca s[-\i spun[ s[ fii sf`nt,
pentru c[ Scriptura deja ]\i spune aceasta precum =i lucruri de
acest fel, de=i uneori c`nd ne abatem de la drumul cel ]ngust, El
folose=te aceast[ metod[ ca s[ ne previn[ de pr[p[stiile aflate ]n
calea noastr[. Cuv`ntul profetic nu ne este dat ca s[ ]nlocuiasc[
vreodat[ Scriptura, ci s[ ne ]nt[reasc[ uneori spre a face fa\[ unor
situa\ii deosebite, a=a cum apostolului Pavel i s-a dat cuv`ntul
profetic c[ va fi legat =i va suferi pentru Evanghelie sau asemenea
bisericii din Smirna c[rei i s-a spus c[ va avea un necaz care va
dura zece zile.
Las[ Cuv`ntul Scripturii s[ stea la temelia credin\ei tale, dar ]n
acela=i timp fii sigur c[ e=ti deschis voii lui Dumnezeu care uneori alege s[ lucreze ]ntr-un fel nou, care nu se potrive=te cu
prejudec[\ile noastre. Mul\i ar vrea s[ vad[ o manifestare mai
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proasp[t[ =i mai vizibil[ a lucr[rii Duhului Sf`nt, ca ]n Scriptur[,
dar se opun prin aceea c[ aleg s[ peteceasc[ haina cea nou[ peste
hainele cele vechi. Domnul Isus ne ]nva\[ s[ nu punem un postav
nou la haine vechi, pun`nd ]nv[\[turile Bisericii Apostolice la un
standard ]n care am ales ce ne convine din legea levitic[ a
Vechiului Testament sau prin a ne face un tipar limitat de priceperea noastr[, a felului cum credem c[ Dumnezeu trebuie s[
lucreze. Ca =i ]n cazul celor care practic[ ceremonii ce nu sunt ]n
Noul Testament sau uneori nici chiar ]n Cel Vechi, unii \in cu t[rie
]ntr-o m`n[ ce-i vechi =i pe cealalt[ o ]ntinde ]ncerc`nd s[
primeasc[ ceea ce este nou.
Ascultarea par\ial[ ]nseamn[ neascultare =i uneori ce este bun
devine vr[jma=ul a ce este cel mai bun. Iosua ar fi putut s[ spun[
c[ era obi=nuit cu cuceririle cet[\ilor prin a le asedia, dar c`nd
Domnul i-a cerut s[ cucereasc[ Ierihonul a folosit un plan cu totul
diferit =i ascultarea de Dumnezeu le-a adus biruin\[. Principiile
dup[ care El lucreaz[ nu s-au schimbat =i nu se vor schimba niciodat[, dar felul ]n care Domnul lucreaz[ se schimb[ =i chiar ne
surprinde de multe ori. De aceea fii sigur c[ dac[ s-a mutat norul,
te-ai mutat =i tu. O dat[ cu ]nceperea dispensa\iei harului,
Dumnezeu a ales s[ lucreze cu omul prin descoperirea Duhului
Sf`nt ]ntr-un mod mai intim =i mai direct. }n Evanghelia dup[
Matei, la capitolul cinci, Domnul Isus a ar[tat aceast[ schimbare
produs[ de V`ntul cel Sf`nt, schimbare ce ridic[ standardul
sfin\eniei =i g[sim c[ a spus de mai multe ori expresii precum:
<S-a zis>, <Dar Eu v[ spun> sau <A\i auzit>.
Petru a fost obi=nuit s[-L vad[ pe Dumnezeu lucr`nd ]ntr-un
fel ]n ce prive=te neamurile, lucru care l-a pus ]n categoria unui
rasist, dar prin vedenia ce i s-a ar[tat de trei ori cu animalele necurate atunci c`nd era pe acoperi=ul unei case pe c`nd era la Iope a
trebuit s[ ]n\eleag[, el =i fra\ii din Ierusalim, c[ Dumnezeu face
ceva nou. Trebuie s[ fim siguri c[ nu suntem dintre cei tari la
cerbice, care se ]mpotrivesc lucr[rii Duhului Sf`nt, fie din cauz[
c[ nu se potrive=te cu vederile noastre (=i aceasta datorit[ lipsei
356

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

credin\ei noastre), sau pentru c[ nu se ]mpac[ cu ]nv[\[tura sau
tradi\ia pe care am primit-o de la unii pe care i-am crezut a fi mai
aproape de Dumnezeu sau pentru c[ deranjeaz[ nivelul nostru de
confort. Nu umblarea dup[ a vedea minuni, dup[ a primi un
cuv`nt profetic sau o alt[ manifestare a vreunui Dar dat prin
Duhul Sf`nt trebuie s[ fie prioritate ]n via\a noastr[, ci prioritar[
trebuie s[ fie dorin\a de a fi zi de zi mai mult ca =i Domnul Isus,
ca apoi dintr-o dragoste contagioas[ s[-l inspiri =i pe altul s[-L
iubeasc[ =i el pe acest Isus bun =i milos.
Chiar dac[ vezi pe cineva c[zut, nu te gr[bi s[-l acuzi, ci
g`nde=te-te c[ ai putea fi tu acel suflet =i ai avea nevoie de mil[.
Ca oameni de multe ori nu ne d[m seama c`t de important este
pentru Dumnezeu s[ vad[ c[ ne iubim =i c[ avem mil[ unii fa\[
de al\ii. Aproape oricine poate vorbi ceva din Scriptur[ sau poate
scrie c[r\i, dar nu oricine poate fi ca Isus. Nu te l[sa mai ]nt`i
impresionat de ungere sau de daruri, ci prive=te s[ vezi ]n tine =i
]n cei cu care te ]nso\e=ti caracterul Domnului Isus =i atunci
Duhul Sf`nt ]\i va descoperi din tainele Lui pentru via\a ta.
Atunci c`ntarea de prosl[vire nu-\i va lipsi de pe buze =i din
inim[, iar bucuria Domnului va fi t[ria ta.
Amin
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33
PRIETENII
<Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El,
=i leg[m`ntul f[cut cu El le d[ ]nv[\[tur[.>
Psalmul 25:14

T

o\i cei care deja am fost copii =tim ce ]nseamn[ s[ ai
prieteni la =coal[, ]ntre rudenii sau chiar dintre copiii
din cartier. Majoritatea =tim ce ]nseamn[ s[ ai unul sau
chiar mai mul\i prieteni, pe care s[-i nume=ti a fi cei mai buni
prieteni =i aceasta este posibil pentru c[ ]ntre astfel de prieteni
exist[ o potrivire de idei =i dorin\e. De aceea exist[ =i dorin\a de
a petrece timp ]mpreun[. Din acest motiv a ap[rut ]ntre oameni
vorba care zice: <Spune-mi cu cine te ]nso\e=ti ca s[-\i spun cine
e=ti!> }ntre prieteni exist[ acceptare =i chiar o amabilitate reciproc[. A avea o astfel de prietenie satisface una dintre nevoile
l[untrice ale fiin\ei noastre. O alt[ vorb[ veche spune: <Prietenul
bun la nevoie se cunoa=te.> Prietenul adev[rat este cel care vine
la tine c`nd to\i fug, atunci c`nd ai nevoie de ajutor. A avea un
astfel de prieten, dovedit a fi un prieten adev[rat, face parte din
ceea ce omul nume=te fericire pe p[m`nt.
Un prieten este cel care ne cunoa=te sl[biciunile =i calit[\ile =i
totu=i vrea s[ aib[ de-a face cu noi. Pentru om, printre cele mai
greu de pronun\at cuvinte sunt acestea: <Te iubesc>, <iart[-m[> =i
<ajut[-m[>, ]ns[ ]ntr-o prietenie sincer[ pronun\area acestor
cuvinte nu este o dificultate. O prietenie poate fi un mare bine sau
un mare r[u, depinz`nd de direc\ia ]n care se ]ndreapt[ ]n ce
prive=te ve=nicia sufletului. }n paginile Sfintei Scripturi g[sim
exemple de prietenii sincere, precum a lui David cu Ionatan, dar
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g[sim =i exemple de prietenii rele =i p[gubitoare; de exemplu cea
a lui Samson sau a lui Ahitofel. <Nu v[ ]n=ela\i: «Tov[r[=iile rele
stric[ obiceiurile bune»> (1 Corinteni 15:33). Este bine s[ fugi de
poftele tinere\ii =i de prieteniile rele, dar fi sigur c[ ocupi acel loc
=i timp din via\a ta cu ceva duhovnicesc, ce va face bine sufletului t[u. Caut[ nu neap[rat acceptarea celorlal\i, ci caut[ s[ vezi ce
vrea Domnul de la tine ca s[ nu-\i risipe=ti via\a.
Ca oameni avem nevoie unii de al\ii =i putem beneficia de
prietenia celor din jur, fiindc[ printr-o multiplicare de putere se
poate produce o multiplicare ]n munca produs[ =i mai mul\i ochi
=i mai multe min\i ]mpreun[ pot vedea =i g[si solu\ii la probleme
mai repede, aceasta fiind deosebit de profitabil mai ales c`nd este
vorba de lucrarea Domnului. <Mai bine doi dec`t unul, c[ci iau o
plat[ mai bun[ pentru munca lor. C[ci dac[ se ]nt`mpl[ s[ cad[,
se ridic[ unul pe altul; dar vai de cine este singur, =i cade, f[r[ s[
aib[ pe altul s[-l ridice! +i dac[ se scoal[ cineva asupra unuia, doi
pot s[-i stea ]mpotriv[; =i funia ]mpletit[ ]n trei nu se rupe u=or>
(Eclesiastul 9:9-10, 12).
Cartea Proverbelor vorbe=te ]ntr-un mod deosebit despre
prieteni, despre vr[jma=i, despre nebuni =i ne ]nva\[ c[ nu este
bine s[ ai mul\i prieteni. <Cine ]=i face mul\i prieteni, ]i face spre
nenorocirea lui, dar este un prieten care \ine mai mult la tine dec`t
un frate> (Proverbe 18:24). Poate c[ este pu\in dureros, dar
indiferent de c`t de popular te crezi a fi, trebuie s[ admi\i c[ nu ai
a=a de mul\i prieteni adev[ra\i cum s-ar vedea la suprafa\[. Unii
vor s[ fie prieteni pentru ce ai sau pentru ce po\i s[ faci pentru ei.
<Bog[\ia aduce un mare num[r de prieteni, dar s[racul este p[r[sit
de prietenul lui> (Proverbe 19:4). Al\ii vor s[-=i fac[ prieteni
pentru a face parte dintr-o anumit[ grupare de oameni socoti\i
poate importan\i sau cu succes ]n diferite domenii.
Pe panoul de afar[ al unui cazino din Las Vegas scria: <Noi
facem c`=tig[tori!> Era o reclam[ care ]n=ela, pentru c[ nu spunea
c[ pe l`ng[ adic\ia la jocurile de noroc ei, pentru fiecare dintre
c`=tig[tori, f[ceau ca sute =i sute de oameni s[ fie p[gubi\i,
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pierz`ndu-=i banii, av`nd doar un lic[r de n[dejde c[ se vor
]mbog[\i. }n acela=i fel =i oamenii pot fi ]n=el[tori. De aceea
dependen\a noastr[ trebuie s[ fie ]nt`i de toate =i de oricine de
Dumnezeu, despre care Scriptura spune c[ ]n El nu este umbr[ de
mutare. Vrei s[ ai un prieten? Fii prietenos. Vrei s[ ai un prieten
bun? Fii un prieten bun.
La sf`r=it de semestru, ]ntr-o clas[ de psihologie ]n care
studen\ii se cuno=teau destul de bine, profesorul le-a spus s[ scrie
pe o bucat[ de h`rtie ini\ialele numelui celor de care nu le place
din clas[, cu care nu ar dori s[ aib[ vreo leg[tur[ de prietenie. }n
acea clas[ de 30 de studen\i, num[rul ini\ialelor scrise pe h`rtii a
variat de la o persoan[ p`n[ la 14 persoane. C`nd h`rtiile au fost
verificate s-a aflat c[ persoana care scrisese cele mai multe nume,
adic[ 14 ini\iale, era ea ]ns[=i trecut[ pe cele mai multe dintre
listele celorlal\i studen\i. Ca s[ ai prieteni trebuie s[ fii prietenos.
Chiar de c`nd eram copii am ]nv[\at sau acum ca p[rin\i ]i
]nv[\[m pe copiii no=tri s[-=i dezvolte aceast[ abilitate =i chiar
virtute de a fi prieteno=i.
Ca p[rin\i =tim c[ prietenia ]ntre noi =i copiii no=tri se dezvolt[
pentru c[ ne cunosc =i ]i cunoa=tem ]ndeaproape. Aceast[ manifestare de prietenie include contactul ochilor, atunci c`nd vorbim
cu ei, faptul c[ ]i chem[m pe nume, vorbim despre subiectul care
le place =i despre ce este important pentru binele lor =i c[ut[m
s[-i ]ncuraj[m ori de c`te ori fac ceva bun. Dac[ dore=ti prieteni
nu dore=ti un lucru r[u, dar alege-\i prietenii cu grij[, pentru c[
de=i este bine s[ fim prieteno=i cu to\i, nu trebuie s[ fim prieteni
cu to\i. <Cel neprih[nit arat[ prietenului s[u calea cea bun[, dar
calea celor r[i ]i duce ]n r[t[cire> (Proverbe 12:26). Privind la
acest verset putem spune c[ dec`t s[ ai prieteni r[i, care te duc ]n
r[t[cire, este mai bine s[ nu ai prieteni deloc =i s[ r[m`i la
prietenia Celui care este mai aproape ca un frate, adic[ Domnul
Isus Hristos.
Nu este greu s[ g[sim exemple de prietenii rele, care i-au
schimbat pe unii din oameni pa=nici ]n oameni ce au ajuns la
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divor\ =i chiar la ]nchisoare, pentru c[ prietenia cu lumea este
vr[jm[=ie cu Dumnezeu. <Suflete preacurvare! Nu =ti\i c[
prietenia lumii este vr[jm[=ie cu Dumnezeu? A=a c[ cine vrea s[
fie prieten cu lumea se face vr[jma= cu Dumnezeu> (Iacov 4:4).
Un prieten adev[rat nu te lingu=e=te pentru ceea ce vrea de la tine,
ci este onest ]n ceea ce-\i spune ]n fa\[, chiar dac[ pe moment
nu-\i place =i este loial ca s[ nu te vorbeasc[ de r[u pe la spate.
<R[nile f[cute de un prieten dovedesc credincio=ia lui, dar
s[rut[rile unui vr[jma= sunt mincinoase> (Proverbe 27:6).
Iuda a fost numit de Domnul Isus <prietene>. Iuda L-a s[rutat,
dar acel s[rut nu avea nici o afec\iune de dragoste, ci era un s[rut
al tr[d[rii (vezi Matei 26:50). Fii milos chiar =i cu cei pe care
nu-i vrei de prieteni =i chiar =i cu cei care se poart[ ca vr[jma=i,
dar stai departe de prietenia lor, pentru c[ pu\in aluat dospe=te
toat[ pl[m[deala, adic[ pu\in p[cat poate m`nji haina sufletului
t[u =i poate strica mult bine care a luat mult timp ca s[ fie zidit.
Dac[ vei alege s[ r[m`i curat =i s[ stai cu adev[rul Scripturii
probabil c[ uneori, ]n diferite ]mprejur[ri, ai s[-\i faci mai
degrab[ vr[jma=i dec`t prieteni, dar continu[ s[ r[m`i credincios
adev[rului. Chiar dac[ cineva-\i face r[u nu te r[zbuna, pentru c[
aceasta poate fi singura m[rturie adev[rat[ pe care acea persoan[
o va vedea vreodat[, m[rturie a ceea ce ]nseamn[ s[ fii n[scut de
sus, =i apoi \ine cont de faptul c[ r[zbunarea nu este a noastr[, ci
a Domnului. <Nu zice: «}i voi ]ntoarce eu r[ul!» N[d[jduie=te ]n
Domnul, =i El te va ajuta> (Proverbe 20:22).
Urm`nd pilda lui Dumnezeu, ca ni=te copii prea iubi\i, suntem
chema\i la a face bine chiar =i celor care ne prigonesc. <…Dac[ ]i
este foame vr[jma=ul t[u, d[-i s[ m[n`nce, dac[-i este sete, d[-i
s[ bea; c[ci dac[ vei face astfel, vei gr[m[di c[rbuni aprin=i pe
capul lui> (Romani 12:20). C[rbunii aprin=i aminti\i nu ]nseamn[
s[-i aprinzi p[rul, ci are de-a face cu un obicei vechi de a duce
]ntr-o tigaie, pe cap, jar celor care nu au. C`nd ai o rela\ie bun[ pe
vertical[ vei avea o rela\ie bun[ =i potrivit[ =i pe orizontal[ cu
semenii t[i. Probabil c[ cea mai vulnerabil[ faz[ a vie\ii ]n care
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putem fi influen\a\i spre bine sau r[u este faza tinere\ii, c`nd vrem
s[ fim accepta\i, ]n\ele=i, perioad[ ]n care dorim ceea ce au cei
care au ajuns la v`rsta adult[.
Dac[ cineva crede c[ prietenia este un joc trebuie s[ =tie c[
]ntr-un joc ]ntotdeauna cineva trebuie s[ piard[ ca altcineva s[
c`=tige. De aceea alege-\i prieteni care au curajul s[ spun[ NU la
ceea ce Scriptura spune NU =i DA atunci c`nd Biblia spune DA,
altfel te vei g[si ]n situa\ii compromi\[toare, care-\i vor sl[bi
puterea de a refuza ofertele otr[vitoare ale p[catului. }ntr-o
asemenea situa\ie p`n[ la urm[ vei ceda ispitei, f[c`nd ceea ce nu
trebuie. O rela\ie de prietenie necesit[ timp, de aceea este bine s[
urm[m sfatul lui Solomon =i anume: s[ nu avem mul\i prieteni.
Caut[ s[-\i alegi prietenii cu grij[, ca s[ fii sigur c[ sunt dedica\i
acelora=i valori, ca de exemplu, cum este ]n cazul tinerilor,
p[strarea integrit[\ii =i a fecioriei. Dac[ ai un astfel de prieten sau
prieten[ care atunci c`nd alegi s[ r[m`i la standardul cur[\iei ]\i
spune: <Care-i problema cu tine?>, trebuie s[-i spui: <Nu! Care-i
problema cu tine? Nu =tii c[ a face cutare lucru este p[cat?> Dac[
spune: <Dac[ m-ai iubi ai fi de acord!> po\i s[-i r[spunzi astfel:
<Dac[ m-ai iubi nu mi-ai cere s[ m[ compromit!>
Romantismul este unul dintre lucrurile frumoase ale tinere\ii
atunci c`nd se ajunge la leg[m`ntul c[s[toriei nep[ta\i, dar este o
funda\ie slab[ pentru c[s[torie atunci c`nd s-a dat curs emo\iilor
]nainte de sosirea momentului lor. Caut[ s[ ai ca temelie Cuv`ntul
lui Dumnezeu. Este mai u=or s[ stai departe de p[cat atunci c`nd
ai prieteni care au acelea=i valori spirituale ca =i tine. Dac[ nu e=ti
]ntr-un loc gre=it =i nu e=ti ]n compania unor prieteni lume=ti,
probabil c[ nu vei face ceea ce =tii c[ este gre=it s[ faci. Dac[
mergi ]n locuri nepotrivite, crez`ndu-te tare ]n compania
prietenilor lume=ti probabil c[ dup[ un timp vei ceda =i te vei
compromite cu lucruri pe care ]nainte le socoteai p[cat.
Prieteniile rele sunt motivul pentru care mul\i ajung s[ fie expu=i
lichiorii care iau min\iile oamenilor =i nu pu\ini, o dat[ prin=i ]n
acest la\, nu mai pot sc[pa de el.
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Nu mul\i v[d o virtute ]n a face ceea ce au f[cut Recabi\ii, care
au ascultat porunca tat[lui lor de a nu bea vin. O reclam[ la
b[utur[ alcoolic[ prezenta o grupare de prieteni cu fe\e fericite,
fiecare dintre ei av`nd pahare cu b[utur[ ]n m`n[, iar dedesubt
scria: <Niciodat[ n-o s[ ne mearg[ mai bine!> Aceste cuvinte
ascund un adev[r, pentru c[ via\a celor care prin alcool dau controlul vie\ii lor Satanei au o via\[ care va merge din r[u spre mai
r[u. O organiza\ie cre=tin[ a angajat un om care a desenat =i pus
o alt[ reclam[ l`ng[ cea f[cut[ berii. Cea de-a doua reclam[ era
poza unui be\iv ce z[cea ]n =an\ cu m`na pe sticl[, ]nconjurat de
tot felul de gunoaie. Dedesubtul reclamei scria: <Produsul final!>
Diavolul a ruinat multe vie\i prin cei care au devenit agen\i ai lui
din momentul ]n care i-a ]n=elat, agen\i ce caut[ s[-i recruteze =i
pe al\ii s[ participe la lucr[rile ]ntunericului. Experien\a este un
bun ]nv[\[tor, dar nu atunci c`nd este vorba de p[cat, pentru c[
mul\i =i-au ales prietenii gre=ite, care cu timpul i-au f[cut s[ se
compromit[ =i astfel au primit r[ni de moarte pentru sufletele lor.
C`nd este vorba de p[cat, cu c`t =tii mai pu\in cu at`t mai bine.
Dac[ te duci ]n locuri alunecoase pentru suflet, gravita\ia p[catului, ce afecteaz[ firea cea veche, te va atrage =i ai =anse bune
s[-\i pierzi stabilitatea =i s[ cazi. Po\i alege s[ ai o atitudine ]n
care s[ spui c[ =tii c[ nu e=ti ]n controlul lumii, ci e=ti ]n controlul
g`ndurilor =i a voin\ei tale pe care dac[ vrei le po\i p[stra pentru
Dumnezeu, =tiind c[ ori de c`te ori refuzi p[catul aduci o
]nchinare sf`nt[ ]naintea Sa ca o jertf[ vie. Prietenii sunt cei care
pot pune o presiune asupra noastr[ ca s[ facem ceea ce nu vrem.
Pilat a spus c[ nu g[se=te nici o vin[ ]n Domnul Isus, dar ca
s[-i mul\umeasc[ pe cei care-i cereau r[stignirea a spus c[ va
pune s[-L bat[. Dac[ este f[r[ vin[, de ce L-a dat s[ fie b[tut? Din
cauza presiunii create de oamenii din jurul lui. <…Dac[ dai drumul omului acestuia, nu e=ti prieten cu Cezarul…> (Ioan 19:12).
Aceast[ presiune a crescut p`n[ c`nd a f[cut ceea ce =tia c[ este
gre=it s[ fac[ =i anume a dat un Om nevinovat s[ fie omor`t, pentru c[ a vrut s[ fie socotit prieten cu Cezarul. A=a cum automo363
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bilele au ceasuri, =i cei care vor s[-\i fie prieteni au ceasuri pe care
le po\i citi. Vorbesc prietenii t[i despre Domnul Isus? Ce interese
au? Se aprind ei iute la m`nie sau au un duh bl`nd =i lini=tit? Dac[
Dumnezeu nu este inclus ]n vorbele =i ]n planurile lor, rupe acea
prietenie p`n[ nu te p[gube=te.
Suntem chema\i la a face bine tuturor oamenilor, dar trebuie s[
existe o balan\[ =i chiar o limit[ ]n ceea ce facem ca s[-i
mul\umim pe al\ii. Nu l[sa ca prietenii s[ te influen\eze ]ntr-un
mod nepotrivit sau chiar s[ ia decizii pentru tine, deoarece noi, ca
suflete m`ntuite, c[ut[m ]nt`i de toate bun[voin\a Domnului =i nu
a prietenilor. <Caut eu oare, ]n clipa aceasta, s[ cap[t bun[voin\a
oamenilor, sau bun[voin\a lui Dumnezeu? Sau caut s[ plac oamenilor? Dac[ a= mai c[uta s[ plac oamenilor, n-a= fi robul lui
Hristos> (Galateni 1:10). Nu pu\ini sunt cei care, la fel ca unii
frunta=i ai Israelului, doresc prietenia oamenilor mai mult ca pe
cea a lui Dumnezeu =i iubesc slava muritorilor mai mult ca slava
Lui. <Totu=i, chiar dintre frunta=i, mul\i au crezut ]n El; dar de
frica Fariseilor, nu-L m[rturiseau pe fa\[, ca s[ nu fie da\i afar[
din sinagog[. C[ci au iubit mai mult slava oamenilor dec`t slava
lui Dumnezeu> (Ioan 12:42-43).
C`nd unii dintre ucenicii Domnului Isus L-au v[zut c[
procedeaz[ ]ntr-un mod ne]n\eles de ei =i neacceptat de mintea
lor, L-au p[r[sit. C`nd le-a spus c[ trupul Lui este o m`ncare =i
s`ngele S[u o b[utur[, f[r[ s[ mai cear[ explica\ii, nu au vrut
s[-I mai fie prieten. Al\ii c`nd au v[zut c[ Domnul Isus nu d[ o
solu\ie politic[, ci una spiritual[, au ]nlocuit cuv`ntul: <Osana!>
cu expresia: <R[stigne=te-L!> }n acela=i fel, mul\i dintre cei care
spun c[ vor s[-\i fie prieten te vor p[r[si dac[ nu urmezi agenda
intereselor lor, dar dac[ nu L-ai pierdut pe Domnul Isus ca
prieten nu ai pierdut nimic de valoare. Cine g[se=te un prieten bun
=i credincios, care ]ncurajeaz[ ]n tine ce este duhovnicesc =i descurajeaz[ =i chiar condamn[ ceea ce este lumesc, este un suflet
binecuv`ntat de Dumnezeu, =i un astfel de prieten trebuie pre\uit.
<Bucura\i-v[ cu cei ce se bucur[; pl`nge\i cu cei ce pl`ng. Ave\i
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acelea=i sim\[minte unii fa\[ de al\ii. Nu umbla\i dup[ lucrurile
]nalte, ci r[m`ne\i la cele smerite…> (Romani 12:15-16).
Este destul de u=or s[-i m`ng`i pe cei care sunt ]ntrista\i, dar
numai prietenii adev[ra\i, care au ca orizont lumea ce vine, se pot
bucura de binecuv`nt[rile altora, chiar dac[ acestea ]i fac mai
prosperi sau ]i ridic[ ]n vreun fel mai sus dec`t pe ei. O astfel de
prietenie a existat ]n Babilon ]ntre Hanania, Mi=ael, Azaria =i
Daniel, tineri care au fost adu=i ca robi din Ierusalim ]n Babilon.
}mp[ratul le-a schimbat \ara, casa, numele, portul, limba ce o
vorbeau ]n societate, dar nu le-a putut schimba credin\a ]n
Dumnezeul care i-a unit ]ntr-o prietenie sf`nt[. <Dumnezeu a dat
acestor patru tineri =tiin\[ =i pricepere pentru tot felul de scrieri,
=i ]n\elepciune….> (Daniel 1:17). Credincio=ia lor fa\[ de
Dumnezeu a fost testat[, iar prietenia lor, care i-a unit =i i-a f[cut
tari, s-a dovedit a le fi de mare folos atunci c`nd Nebucadne\ar a
avut un vis pe care, f[r[ s[-l descrie, le-a cerut ]n\elep\ilor s[ i-l
spun[ =i s[-l t[lm[ceasc[.
<Apoi Daniel s-a dus ]n casa lui, =i a spus despre lucrul acesta
tovar[=ilor s[i Hanania, Mi=ael =i Azaria, rug`ndu-i s[ cear[
]ndurarea Dumnezeului cerurilor pentru aceast[ tain[, ca s[ nu
piar[ Daniel =i tovar[=ii s[i o dat[ cu ceilal\i ]n\elep\i ai
Babilonului> (Daniel 2:17-18). Daniel a recurs la ajutorul prietenilor s[i ca ]mpreun[ s[ cear[ ]n rug[ciune ajutorul lui Dumnezeu
=i El le-a ascultat rug[ciunea. <Dup[ aceea i s-a descoperit lui
Daniel taina ]ntr-o vedenie ]n timpul nop\ii. +i Daniel a
binecuv`ntat pe Dumnezeul cerurilor> (Daniel 2:19). Daniel a
fost un om preaiubit de Dumnezeu, dar aceast[ dragoste a f[cut
din el =i din prietenii lui eroi pentru Domnul =i un exemplu pentru noi a ceea ce ]nseamn[ s[ stai ]n picioare pentru neprih[nire =i
integritate. Avem noi astfel de prieteni care ne ]ndeamn[ la
rug[ciune =i fapte bune? Suntem noi astfel de prieteni?
}mi aduc foarte bine aminte =i acum de un eveniment din via\a
mea care m-a afectat profund, ]nt`mplare ce a avut loc ]n urm[ cu
40 de ani ]n Rom`nia. Ca =i copil, c[l[toream ]n ma=ina tat[lui
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meu =i st[team pe bancheta din spate a unei ma=ini numit[
Pobeda, pe vremea c`nd ]nc[ nu erau Dacii. Pe nea=teptate, o
feti\[ mic[ a s[rit ]n fa\a ma=inii condus[ de tat[l meu, ca s[
prind[ mingea pe care o sc[pase pe =osea. Tat[l meu a pus o fr`n[
a=a c[ ]mpreun[ cu bancheta din spate am ajuns pe cea din fa\[.
Totu=i ma=ina a lovit acea feti\[, a=a c[ a str`mbat partea din
dreapta a aripei inclusiv farul, =i apoi roata ma=inii a trecut peste
ea. Aceast[ trecere a ro\ii peste copil a r[mas ]nregistrat[ ]n
mintea mea pentru totdeauna.
Feti\a a fost imediat transportat[ la spital =i mili\ia a f[cut probele de rigoare pentru ma=in[ =i =ofer. Apoi tat[l meu a aflat c[
acea feti\[ era copilul unuia dintre mai marii ora=ului =i organele
legii au primit instruc\iuni specifice cu privire la =ofer, chiar dac[
acesta nu ar fi g[sit vinovat. Tat[l meu era disperat =i imediat a
convocat cercul de rug[ciune la post =i rug[ciune ca s[ primeasc[
]ndurarea lui Dumnezeu. Ca =i copil am crescut ]ntr-o cas[ ]n care
]n mod regulat aveau loc seri de rug[ciune ]n una din zilele c`nd
nu era serviciu divin la biseric[. Minunea nu a ]nt`rziat =i ]n mai
pu\in de o s[pt[m`n[ feti\a se juca din nou cu mingea ]n
apropierea locului unde avusese loc accidentul, iar tat[lui meu nu
i s-a f[cut nici un r[u. Numai ma=ina a necesitat lovituri serioase
de ciocan spre a fi ]ndreptat[ acolo unde a venit ]n contact cu
trupul firav al feti\ei. Dumnezeu face minuni =i ast[zi, mai ales cu
cei ce se ]ncred ]n El.
Faraonul acestei lumi vrea s[ ne \in[ tot mai ocupa\i cu lucrul
=i goana dup[ a avea pu\in mai mult =i mai bun, dar mai important ca acestea este leg[tura prieteneasc[ =i fr[\easc[ a celor
care-L iubesc pe Domnul Isus, pentru c[ a=a cum ne ]nva\[
Scriptura: <mare putere are rug[ciunea celui neprih[nit.> Nu este
gre=it s[ ai lucruri care s[-\i fac[ via\a mai u=oar[, dar este gre=it
c`nd ele te au pe tine =i nu mai au timp de p[rt[=ie fr[\easc[ =i nici
pentru lucrarea Domnului. Ai tu astfel de prieteni care-L iubesc pe
Domnul Isus =i simt cu cei care sunt ]n necaz? Ai tu prieteni a
c[ror rug[ciune se aude ]n cer =i ob\in r[spuns la ea? Sau ai
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prieteni care te cheam[ doar la afaceri sau =i mai r[u te cheam[ la
filme =i petreceri destr[b[late? Orice prieteni ai avea, dac[
petreci timp cu ei te vor influen\a; de aceea alege, dar f[-o cu
aten\ie! Ca s[ po\i deosebi prietenii buni de cei r[i trebuie s[
cuno=ti ce nume=te Scriptura bun =i ce nume=te r[u.
Cuv`ntul Scripturii este asem[nat cu lucruri necesare pentru
trup precum: gr`u, p`ine, lapte, miere sau ap[, =i aceasta ca s[
]n\elegem c[ nu trebuie doar citit, ci consumat =i asimilat. Primii
cre=tini nu s-au dus mai ]nt`i ]n misiune, ci ]i g[sim c[ st[ruiau ]n
]nv[\[tura apostolilor, pentru c[ numai a=a aveau s[ =tie cum s[ ia
decizii bune. Abia dup[ ce cuno=ti Cuv`ntul po\i s[ =ti ce este
vrednic de a iubi =i pentru ce se merit[ s[ sacrifici, a=a cum sunt
lucrurile ce r[m`n ve=nic. Nu numai omului ]i place s[ aib[
prieteni, ci =i lui Dumnezeu, =i cred c[ acesta este scopul pentru
care a fost creat omul. <«…Avraam a crezut pe Dumnezeu, =i i
s-a socotit ca neprih[nire»; =i el a fost numit «prietenul lui
Dumnezeu»> (Iacov 2:23). Prietenii lui Dumnezeu au umblat cu
El ca =i Enoh =i au vorbit cu Domnul ca =i Moise. <Domnul
vorbea cu Moise fa\[ ]n fa\[, cum vorbe=te un om cu prietenul
lui…> (Exodul 33:11).
Domnul Isus vorbind cu ucenicii Lui despre Laz[r l-a numit
pe acesta <prietenul nostru.> Ceea ce este deosebit de ]ncurajator
este faptul c[ Domnul Isus accept[ =i chiar vrea prietenia noastr[.
<Voi sunte\i prietenii Mei, dac[ face\i ce v[ poruncesc Eu>
(Ioan 15:14). El deja =i-a dovedit dragostea pentru noi prin aceea
c[ +i-a dat via\a pentru ca noi s[ ajungem ]n aceast[ stare
binecuv`ntat[ de a-i fi fra\i, dar =i prieteni, pentru c[ fra\ii nu
]ntotdeauna sunt prieteni. <Nu este dragoste mai mare dec`t s[-=i
dea cineva via\a pentru prietenii s[i> (Ioan 15:13). Poate Domnul
Isus s[ te considere prietenul Lui? Unui prieten adev[rat ]i
dest[inui cele mai ad`nci taine f[r[ s[-\i fie fric[ c[ va divulga
aceste secrete. Un astfel de prieten adev[rat este Domnul Isus.
El a iubit =i iube=te omul a=a de mult ]nc`t Cel care este Sf`nt
=i nu se ]ntin[ c`nd este ]n prezen\a celor p[c[to=i a petrecut timp
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cu p[c[to=ii =i a fost numit <prieten al vame=ilor =i al p[c[to=ilor.>
Vame=ii erau cei mai dispre\ui\i ]n Israel pentru c[ erau uneltele
Romei, prin care se colectau taxe pentru Roma, dar Domnul Isus
nu a ezitat s[ aib[ mil[ de astfel de oameni, a=a cum a fost Matei
=i Zacheu. Oricine ai fi, Domnul Isus vrea s[ fie prietenul t[u =i
ca s[-\i poat[ oferi aceast[ prietenie a pl[tit cu s`ngele Lui pe
cruce, pe dealul numit Golgota. <Prietenia Domnului este pentru
cei ce se tem de El, =i leg[m`ntul f[cut cu El le d[ ]nv[\[tur[>
(Psalmul 25:14). C`nd }l ai pe El ca Prieten ai de partea ta cea mai
puternic[ fiin\[ din Univers, care poate =i vrea s[ te ajute indiferent de situa\ie, dac[-I deschizi atunci c`nd bate la u=a inimii tale.
<Iat[ Eu stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i
deschide u=a, voi intra la el, voi cina cu el, =i el cu Mine>
(Apocalipsa 3:20).
C`nd accep\i prietenia Domnului ajungi s[ ai milioane de
prieteni cu care e=ti ]nfr[\it prin jertfa Sa =i atunci vei spune ca
psalmistul: <Sfin\ii, care sunt ]n \ar[, oamenii evlavio=i, sunt toat[
pl[cerea mea> (Psalmul 16:3). Ce vei face c`nd cineva ]\i arat[
a=a bun[tate? O vei primi sau o vei refuza? O vei primi
recunosc`nd c[ e=ti un p[c[tos care ai nevoie de meritul creat de
Domnul Isus la Golgota, ori }l vei refuza am`n`nd sau c[ut`nd
zadarnic alte mijloace prin care s[ fii m`ntuit? Dac[-L prime=ti,
El va fi prietenul t[u, apoi va fi ]nv[\[torul t[u =i ]n cele din urm[
va deveni Iubitul inimii tale, care va umbla cu tine aici pe p[m`nt
=i sus ]n ceruri, unde a preg[tit un loc =i o cunun[ pentru to\i cei
care nu s-au ru=inat de El, ci I-au acceptat prietenia. Prime=te
prietenia Domnului =i apoi p[streaz[-o ca pe cea mai mare comoar[, ca ]ntr-o zi sufletul t[u s[ fie socotit de El a fi comoara Sa.
Amin
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34
CREDINÞA
<C[ci ]ntrist[rile noastre u=oare de o clip[ lucreaz[
pentru noi tot mai mult o greutate ve=nic[ de slav[.
Pentru c[ noi nu ne uit[m la lucrurile care se v[d, ci
la cele ce nu se v[d; c[ci lucrurile care se v[d, sunt
trec[toare, pe c`nd cele ce nu se v[d, sunt ve=nice.>
2 Corinteni 4:17-18

L

umea spune c[ ceea ce vezi este <ceea ce este>, =i informa\iile ce le po\i culege cu cele cinci sim\uri, cu care
Dumnezeu l-a ]nzestrat pe om, este <tot ce exist[>.
Apostolul Pavel nume=te lucrurile de care te po\i bucura cu aceste cinci sim\uri a fi lucruri trec[toare chiar dac[ se v[d, pe c`nd
cele ce se v[d cu ochii inimii, adic[ prin credin\[, sunt lucrurile
ce vor r[m`ne ve=nic. Trebuie s[ ai o vedere deosebit[, numit[
vedere spiritual[, ca s[ vezi lucrurile ce nu se v[d cu ochii de
carne =i s[ tr[ie=ti nu prin vedere, ci prin credin\[. Oamenii spun
c[ lucrurile ce se v[d =i pe care le po\i atinge sunt reale, ]ns[
Sf`nta Scriptur[ afirm[ c[ mai exist[ o lume real[ care, spre
deosebire de lumea noastr[, va d[inui ve=nic.
Apostolul Pavel spune c[ ]ntrist[rile de care a avut parte ]n
lucrarea lui de apostol al neamurilor lucreaz[ o greutate de slav[
ve=nic[ pentru lumea care nu se vede cu ochii de carne. Cel ce
vrea s[ tr[iasc[ prin credin\[ ]nva\[ despre lumea nev[zut[ =i, prin
credin\[, deja tr[ie=te ]n ea, ]n prezen\a Domnului =i a sfin\ilor
]ngeri, care sunt pu=i ]n jurul nostru pentru a ne p[zi. Tr[irea apostolului Pavel ]ntr-o astfel de lume =i pentru o astfel de lume l-a
determinat pe Agripa s[-l numeasc[ nebun, dar de fapt cel nebun
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este cel care nu se ]mbog[\e=te fa\[ de Dumnezeu, ci ]=i str`nge
comorile aici jos, pe p[m`nt, comori pe care va trebui s[ le
p[r[seasc[. Lumea v[zut[ de oameni cu ochii de carne =i lumea
spiritual[ le ]nt`lnim ]mpreun[ ]n acela=i timp. Lumea ]n care noi
tr[im acum face posibil ca planul lui Dumnezeu s[ fie dus la
]ndeplinire prin care, prin poc[in\[ =i na=tere din nou, ne ]nfiaz[
ca =i copii ai Lui pentru lumea spiritual[.
Mul\i spun c[ nu v[d o alt[ lume, deci nu cred ]n ea. Un orb
poate spune la fel despre culorile din lumea noastr[, ]ns[ ele tot
exist[. Chiar dac[ un orb nu vede soarele, ]i poate sim\i c[ldura.
La fel sufletul m`ntuit simte c[ldura =i prezen\a Duhului Sf`nt
chiar dac[ acest fapt apar\ine domeniului spiritual. Aparen\ele =i
uneori chiar emo\iile pot fi vr[jma=e credin\ei care poate ceea ce
ra\iunea =i logica nu pot. Dac[ i-ai fi spus unui om acum 1.000 de
ani c[ va veni o vreme c`nd oamenii vor comunica prin telefoane
pe c[ile aerului, prin satelit ]ntre distan\e uria=e, c[ vor conduce
c[ru\e cu ro\i de gum[, care vor circula de multe ori mai repede
ca viteza calului, c[ oamenii vor lumina noaptea ca ziua folosindu-se de ni=te baloane de sticl[ numite becuri, ar fi spus c[ sunt
]nchipuiri =i chiar minciuni, fiindc[ li s-ar fi p[rut imposibil a=a
ceva. Datorit[ =tiin\ei care a avansat, aceste lucruri sunt ast[zi o
realitate =i nimeni nu se mai mir[ de ele, pe c`nd ]n urm[ cu 1.000
de ani astfel de lucruri p[reau pove=ti.
Chiar dac[ nu vedem lucrurile spirituale ce ne ]nconjoar[, ele
tot sunt reale =i ceea ce nu vedem este de fapt chiar mai trainic
dec`t lucrurile pe care le vedem, deoarece totul a fost f[cut din
lumea pe care nu o observ[m. <Prin credin\[ pricepem c[ lumea
a fost f[cut[ prin Cuv`ntul lui Dumnezeu, a=a c[ tot ce se vede
n-a fost f[cut din lucruri care se v[d> (Evrei 11:3). Acest verset
confirm[ din nou c[ lumea spiritual[ ]nghite, undeva ]n timp,
lumea noastr[ =i c[ cea pe care o vedem a fost creat[ din ceea ce
nu se vede, fiind doar o extindere a lumii spirituale de un alt
domeniu, despre care noi deocamdat[ cunoa=tem ]n parte.
Credin\a spune c[ exist[ o lume nev[zut[ de ochii de carne =i
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credin\a adev[rat[, care ne face pl[cu\i lui Dumnezeu, este o
]ncredere neclintit[ ]n acea lume care este spiritual[ =i ve=nic[.
Oamenii care L-au crezut pe Dumnezeu cu privire la aceast[ lume
spiritual[ s-au eviden\iat ]n mod deosebit ]naintea Sa =i au devenit
pl[cu\i Lui, Celui care vrea ca omul s[ cread[ c[ El este =i c[
r[spl[te=te pe cel ce-L caut[.
Credin\a vorbe=te atunci c`nd ra\iunea afirm[ c[ nu mai =tie ce
s[ spun[. Ochii credin\ei v[d chiar =i atunci c`nd logica nu mai
g[se=te o sc[pare, =i aceast[ credin\[ se bazeaz[ pe Cuv`ntul lui
Dumnezeu. Puterea de creere a Cuv`ntului lui Dumnezeu a
chemat lumea noastr[ la existen\[, =i astfel planeta Terra, cu
condi\ii prielnice pentru a ]ntre\ine via\a ]n fiin\a uman[, a
devenit o realitate. Lumea vizibil[ a fost creat[ din lumea invizibil[ nou[ =i lucruri care pot fi v[zute au fost f[cute din lucruri
ce nu pot fi v[zute. Laboratoarele dotate cu tot ce poate concepe
omul, ]n ce prive=te =tiin\a, nu sunt ]n stare s[ creeze <via\a> ]n
eprubet[, ci doar descoper[ legile puse ]n vigoare de Dumnezeu,
Creatorul a toate.
Lumea nev[zut[, care este ve=nic[, a fost aici ]nainte de cea
vizibil[ =i va d[inui ve=nic. De aceea, cel ce tr[ie=te pentru lumea
aceasta investe=te ]ntr-o lume care va trece =i se aseam[n[ cu un
om ce-=i trimite averea pe un vapor care cu siguran\[ se va scufunda. De unde =tim c[ lumea spiritual[ o include pe a noastr[?
Pentru c[ Dumnezeu a spus c[ este a=a. Din lumea care nu se vede
primim resurse =i ]mprosp[tare de putere pentru sufletul, duhul =i
chiar =i pentru trupul nostru. Nu to\i v[d aceast[ lume, dar cei care
}l caut[ cu toat[ inima pe Dumnezeu au promisiunea c[ El se va
l[sa g[sit de ei. <+i dac[ Evanghelia noastr[ este acoperit[, este
acoperit[ pentru cei ce sunt pe calea pierz[rii, a c[ror minte
necredincioas[ a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca s[ nu
vad[ str[lucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu> (2 Corinteni 4:3-4). S[ observ[m c[ ]n versetul de mai sus este vorba despre un dumnezeu cu <d> mic care
are puterea s[ orbeasc[ mintea necredincioas[ folosindu-se de
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lucrurile ce se v[d. Noi tr[im ]n lumea care va trece, dar purt[m
o comoar[ ]n trupul nostru, ca ]ntr-un vas de lut, =i aceast[
comoar[ este sufletul =i duhul nostru care va fi parte din lumea
spiritual[ ce nu va trece.
Trupul, care de obicei prime=te cea mai mult[ aten\ie =i ]ngrijire, face parte din lume temporar, c[ci va trece =i el, fiind doar un
vehicol pentru sufletul =i duhul nostru care, dup[ ce ne-am
dovedit a fi credincio=i, vor fi transferate prin poarta mor\ii sau
prin evenimentul r[pirii ]n lumea spiritual[ care este ve=nic[. }n
vreme de necaz, c`nd privind la evenimentele ce au loc ]n lume,
te po\i ]nfrica, ]ns[ este bine =i de folos s[ vezi lumea nev[zut[ cu
ochii spirituali, lume unde va fi o ve=nic[ pace, neprih[nire =i
bucurie ]n Duhul Sf`nt. C`nd lumea ce se vede cu ochii vrea s[
ne ]nsp[im`nte sau s[ ne intimideze, s[ nu uit[m c[ suntem p[zi\i
de fiin\e nev[zute de ochii no=tri, la fel cum Elisei era p[zit
atunci c`nd ]mp[ratul Siriei =i-a trimis armatele ca s[-l prind[,
pentru c[ acesta era conectat cu lumea ce nu se vede cu ochii
fire=ti =i ob\inea astfel informa\ii despre strategia =i planurile
acelui ]mp[rat.
Dac[ ai ]ncheiat leg[m`nt cu Domnul =i e=ti n[scut de sus ai
devenit proprietatea Lui =i nimic =i nimeni nu ajunge la tine f[r[
a fi ]ng[duit de Dumnezeu. <}ngerul Domnului t[b[r[=te ]n jurul
celor ce se tem de El, =i-i scap[ din primejdie> (Psalmul 34:7).
Credin\a dep[=e=te n[dejdea =i anticipeaz[ participarea =i ajutorul
puterii lui Dumnezeu ]n fiecare eveniment al vie\ii, bazat[ fiind
pe Cuv`ntul Domnului. Dac[ st[m de vorb[ doar cu ra\iunea
noastr[ vom dori s[ vedem =i s[ atingem ]nainte de a crede,
asemenea lui Toma, ucenicul Domnului, care a refuzat s[ tr[iasc[
deasupra nivelului a ceea ce se vede cu ochii fire=ti. C`nd tr[im
prin credin\[ nu depindem doar de ce ne spun cele cinci sim\uri,
ci baza\i pe Cuv`nt credem realitatea =i eviden\a lucrurilor
nev[zute, iar prin intermediul rug[ciunii ne conect[m la sursa de
putere care confirm[ ]n[untrul nostru adev[rul Scripturii.
Dumnezeu }=i face lucrarea cea mai ad`nc[ =i cea mai important[
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]n duhul nostru, iar c`nd acesta simte prezen\a Lui, acea plin[tate
se revars[ ]n vasul care con\ine duhul nostru, vas care este de fapt
propriul suflet, prin emo\ii de bucurie =i fericire.
Toate promisiunile lui Dumnezeu pentru oameni sunt primite
de noi prin credin\[. Ascultarea ne calific[ s[ le primim, ]ns[
credin\a este cea care ]ntinde m`na s[ le primeasc[. Credin\a cere,
crede, m[rturise=te, demonstreaz[, a=teapt[ =i prime=te ceea ce
Dumnezeu are pentru noi. Mul\i oameni se pl`ng de credin\a lor
pentru c[ rareori este una mare; de cele mai multe ori ea este slab[
=i sunt cuprin=i de ]ngrijor[ri sau chiar de fric[. Solu\ia la acest fel
de problem[ st[ ]n a fi plin p`n[ la saturare de Cuv`ntul lui
Dumnezeu, ca un pahar care d[ peste el, astfel ]nc`t nici o
]ndoial[ s[ nu mai aib[ loc. Atunci, vorbind din prisosul inimii
pline de Cuv`ntul Domnului, putem s[ rostim =i s[ ne rezem[m
pe promisiunile Sale, =tiind c[ ne vor sus\ine.
C`nd suntem plini p`n[ la satura\ie de Cuv`ntul Domnului, ca
un burete care nu doar con\ine ceva ap[, ci ca unul ce se afl[
]ntr-o c[ldare cu ap[ devenim de neclintit ]n credin\a noastr[
despre lumea spiritual[ spre care suntem ]ndrepta\i =i care este
ve=nic[. Un astfel de suflet nu a=teapt[ p`n[ duminic[ ca s[ dea
ceva m`ncare sufletului s[u, ci zi de zi =i-l hr[ne=te cu Cuv`ntul
Vie\ii =i ]n prezen\a Duhului Sf`nt face altare pe care se ridic[
jertfa buzelor prin diferite rug[ciuni pentru toat[ lumea. Atunci
ajungi s[ te cuno=ti mai bine =i pentru c[ ai prins r[d[cini ]n
Cuv`nt c`nd vine furtuna casa ta r[m`ne ]n picioare. Credin\a
adev[rat[ te face s[ vrei s[ atragi aten\ia lui Dumnezeu, nu a
oamenilor. Ea te determin[ s[ cau\i prietenia Lui =i m`ng`ierile pe
care El le d[ prin Duhul Sf`nt mai mult dec`t toate cuvintele frumoase pe care ar avea cineva s[ \i le spun[.
Credin\a te ridic[ s[ vezi planul lui Dumnezeu, te face s[
prime=ti trecere ]naintea }mp[ratului, te conduce ]n ]n\elepciune
=i dac[ Domnul alege, te duce pe c[r[ri unde vezi minunile Sale.
O astfel de credin\[ te face statornic, d`ndu-\i putere s[ rezi=ti
furtunilor vie\ii =i s[ r[m`i ]n picioare prin harul lui Dumnezeu.
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Ea nu ne spune doar c[ exist[ cer =i m`ntuire, ci arat[ =i demonstreaz[ prin fapte aceast[ ]ncredere ]n lumea care vine. Credin\a,
pe l`ng[ faptul c[ investe=te ]n lumea spiritual[ dup[ planul
Scripturii, spune altora cum se poate ajunge acolo printr-o
umblare cu Dumnezeu pe p[m`nt. Un om a umblat ]n jurul lumii
pe jos ]n timp de patru ani =i a parcurs o distan\[ de peste 24 de
mii de km. Noi avem ocazia s[ umbl[m cu Dumnezeu prin
credin\[ c`\iva zeci de ani dup[ care vom ajunge acas[, acolo
unde avem cet[\enia, prin harul S[u. <Astfel dar, dup[ cum a\i
primit pe Hristos Isus, Domnul, a=a s[ =i umbla\i ]n El, fiind
]nr[d[cina\i =i zidi\i ]n El, ]nt[ri\i prin credin\[, dup[ ]nv[\[turile
care v-au fost date, =i sporind ]n ea cu mul\umiri c[tre
Dumnezeu> (Coloseni 2:6-7).
Noi L-am primit pe Domnul Isus prin credin\[ =i tot prin ea
umbl[m ]n El, av`nd r[d[cini ]n ]nv[\[turile Sale. Faptul c[ am
<primit pe Hristos Isus, Domnul> ne spune c[ noi nu am avut nici
un merit, ci este darul lui Dumnezeu. Dac[ ar fi meritul nostru ar
]nsemna c[ noi am pl[tit ca s[-L putem primi pentru a umbla cu
El, ]ns[ omul nu ar fi putut niciodat[ pl[ti pentru vina sa, astfel c[
Domnul a ales s[ ne dea m`ntuirea ]n dar, f[r[ plat[. Dup[ cum
p[m`ntul ]nsetat bea apa ploii, iar m[rile primesc apa r`urilor =i
noi printr-un aranjament minunat, numit har, }l primim pe
Domnul Isus ]n via\a noastr[ =i umbl[m cu El prin credin\[.
Faptul c[ L-am primit ne spune c[ este vorba despre ceva real, nu
doar despre o umbr[, un vis sau o ]nchipuire. Pentru cel f[r[
credin\[ Domnul Isus este doar un nume, ]ns[ pentru cei ce cred
]n El este fratele lor mai mare, este real, din carne =i oase, a=a cum
a fost atunci c`nd a m`ncat cu ucenicii dup[ }nviere; este
Prietenul, }nv[\[torul =i Iubitul inimii lor.
C`nd primim ceva ca dar, acel lucru este al nostru, =i acest fapt
se ]nt`mpl[ =i cu cele spirituale: ]n momentul ]n care L-am
primit pe Domnul Isus prin credin\[, El este al nostru. S`ngele
Lui a sp[lat p[catul meu, m-a ]mbr[cat cu neprih[nirea Sa =i m-a
f[cut p[rta= Duhului Sf`nt, umpl`ndu-mi vasul cu untdelemnul
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cel sf`nt. Prin credin\[ am primit toate aceste binecuv`nt[ri ce
devin mai reale dec`t lucrurile pe care le vedem cu ochii =i despre
care =tim c[ vor trece. Tot prin credin\[ promisiunile Sale devin
reale =i privind spre lumea care nu va sf`r=i ne ajut[ s[ trecem mai
u=or prin necazurile servite de lumea ]n care suntem acum. Prin
credin\[ Il numesc M`ntuitorul meu, care S-a dat pe Sine la
moarte pentru mine =i m[ plec ]n fa\a Lui, aduc`ndu-I ]nchinare
=i prosl[vire. Credin\a }l face pe Domnul Isus s[ fie al meu.
Credin\a, care a primit darul, m[ determin[ s[ m[ bucur, ]nc[ de
aici, de locul pe care El l-a preg[tit ]n casa Tat[lui de sus.
Prin credin\[ am primit m`ntuirea =i, ca unui orb c[ruia i s-au
deschis ochii, ne bucur[m de frumuse\ea Domnului =i de tot ce El
are pentru noi. Privind spre acele \[rmuri, apostolul Pavel a spus
]n cuv`ntul citat la ]nceput c[ ]ntrist[rile u=oare de o clip[
lucreaz[ o greutate ve=nic[ de slav[. El privea la aceast[ via\[ ca
la ceva ce dureaz[ o clip[, pentru c[ via\a omului, oric`t de bine
s-ar \ine el, este doar o secund[ ]n compara\ie cu ve=nicia ce nu
are sf`r=it. Cei care L-au primit pe Domnul Isus Hristos umbl[ ]n
El, spune apostolul Pavel. Aceast[ umblare define=te o ac\iune =i
nu este doar ceva ]n mintea noastr[. De aceea c`nd spunem c[
L-am primit pe Domnul prin credin\[ trebuie s[ ac\ion[m, ar[t`nd
c[ }l avem.
C`nd un om s[rac mo=tene=te o mare bog[\ie, el nu mai
r[m`ne ]n s[r[cia ]n care a tr[it, ci se bucur[ de felul cum acea
bog[\ie ]i poate schimba via\a. Bog[\ia harului S[u aduce ]n noi
din tezaurul cerului bucuria m`ntuirii care ne determin[ s[
umbl[m ]n Domnul Isus Hristos nu din c`nd ]n c`nd, ci
nedesp[r\i\i. L-ai primit tu pe Domnul Isus prin credin\[? Dac[
da, umbli ]n El? Orice altceva nu este ]ndeajuns. Orice altceva
este o investi\ie risipit[, pentru c[ lumea aceasta va trece =i o dat[
cu ea va lua tot ceea ce oamenii au investit, dar cel care L-a
primit pe Hristos ca Domn =i a umblat ]n El tr[ie=te, chiar dac[
este ]ntristat c`teodat[ de necazuri. A umbla ]n Hristos ]nseamn[
a l[sa felul Lui de a vorbi =i ac\iona s[ devin[ felul nostru de a ne
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manifesta prin vorbire =i purtare. C`nd umbl[m ]n El prin credin\[
nu mai domin[m =i nu mai ie=im noi la suprafa\[, ci Domnul Isus
Hristos. Umbl`nd ]n El po\i s[-\i duci crucea ar[t`nd dragoste
pentru Dumnezeu =i pentru semeni.
Cartea Faptele Apostolilor este o nara\iune a ini\ierii =i
form[rii primei biserici ca apoi s[ conclud[ cu faptele acestor
apostoli minuna\i, ]n special cu via\a apostolului Pavel. Privind la
perseveren\a lor, ]n care =i prin care Duhul Sf`nt a ]nf[ptuit fapte,
putem vedea ce ]nseamn[ s[ umbli ]n Hristos. Credin\a lor ]ntr-un
Isus Hristos ]nviat a fost a=a de mare ]nc`t se bucurau c`nd erau
]nvrednici\i s[ sufere pentru ea, =tiind c[ =i aceasta lucreaz[ o
greutate de slav[. Majoritatea =i-au dat via\a =i nu s-au lep[dat de
Domnul. Tr[irea, sacrificiul, dedicarea =i sf`r=itul lor ne spun cum
ac\ioneaz[ credin\a adev[rat[ care crede ]n lumea spiritual[, care
este ve=nic[. Din aceast[ lume spiritual[ Dumnezeu a creat-o pe
cea pe care noi o vedem =i ]n care tr[im ]n acest trup. Din aceast[
lume nev[zut[ de oameni El z[d[rnice=te planurile celui viclean
=i pl[nuie=te lucruri bune pentru noi.
<Eu strig c[tre Dumnezeu, c[tre Cel Prea]nalt, c[tre
Dumnezeu, care lucreaz[ pentru mine> (Psalmul 57:2). David,
care de copil umbla cu Dumnezeu, a scris aceste r`nduri c`nd era
ascuns de frica lui Saul ]n pe=tera Adulam. }n momentul ]n care
situa\ia p[rea disperat[, credin\a a spus: <Dumnezeu lucreaz[
pentru mine!> }ntr-o lume nev[zut[ de ochii no=tri, ]n care sunt
]ngerii c[zu\i =i ]ngerii puternici ai lui Dumnezeu, El lucreaz[
pentru noi. O carte spune c[ Dumnezeu a trimis paianjenii care au
\esut ]n grab[ p`nze la intrarea pe=terii, a=a c[ Saul nu s-a g`ndit
s[-l caute pe David ]n[untru. Nu =tim exact cum, ]ns[ =tim c[ El
a lucrat pentru David. Ca =i credincio=i nu facem nici o lucrare ]n
care s[ nu ]ndr[znim s[-L chem[m pe Domnul ]n ajutor, pentru c[
tot ce avem este dedicat Lui.
David a recunoscut c[ el nu mai poate face nimic ]n acea
situa\ie, ]ns[ credin\a lui ]ntr-un Dumnezeu mare l-a f[cut s[
anticipeze ajutorul de sus. Promisiunile Sale pentru noi, copiii
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S[i, nu sunt ca ni=te tablouri f[r[ via\[, at`rnate pe perete, ci
credin\a atrage asupra noastr[ ]mplinirea promisiunilor Lui.
Destinul vie\ii lui David a fost trasat de Dumnezeu =i a ajuns
]mp[rat peste tot Israelul, dar mai ]nt`i, cu toate c[ era deja uns ca
]mp[rat, a avut de biruit ]mpotrivirile lumii v[zute =i a celei
nev[zute, crez`nd =i ]mb[rb[t`ndu-se ]n Domnul, ]ntreb`ndu-L =i
depinz`nd de bun[tatea Sa.
Pentru vederea omeneasc[ pe=tera din Adulam nu p[rea a fi
drumul spre coroana =i sceptrul \[rii, ]ns[ at`t pentru David c`t =i
pentru noi drumul spre destinul final duce prin locuri unde
credin\a ne va fi ]ncercat[. Aceast[ credin\[ cu care umbl[m ]n
Hristos merge cresc`nd pe m[sur[ ce trecem biruitori peste
]ntrist[rile acestei vie\i, biruin\[ care lucreaz[ ]n noi tot mai mult
o greutate ve=nic[ de slav[. <Trebuie s[ mul\umim totdeauna lui
Dumnezeu pentru voi, fra\ilor, cum se =i cuvine, pentru c[ credin\a
voastr[ merge mereu cresc`nd, =i dragostea fiec[ruia din voi to\i
fa\[ de ceilal\i, se m[re=te tot mai mult> (2 Tesaloniceni 1:3).
Fiecare dintre noi, care suntem de un timp pe calea Domnului, am
putut s[ vedem persoane a c[ror credin\[ merge cresc`nd =i care
sunt o binecuv`ntare pentru poporul lui Dumnezeu.
Un pastor american a fost chemat s[ oficieze un serviciu de
]nmorm`ntare =i se g`ndea s[-=i aleag[ cuvinte potrivite cu care
s[ m`ng`ie familia ]ndurerat[, ]ns[ c`nd a ajuns acolo a g[sit
familia ]nconjurat[ de prieteni care c`ntau c`nt[ri de prosl[vire
lui Dumnezeu. Pastorul a spus c[ acei oameni ori =i-au pierdut
min\ile ori }l cunosc pe Domnul ]ntr-un fel deosebit =i ]ntr-o
dimensiune necunoscut[ lui p`n[ ]n acea zi. }n loc ca el s[ fie
nevoit s[ ]mb[rb[teze familia, a fost ]mb[rb[tat el de credin\a lor,
credin\[ ce s[rb[torea biruin\a unui suflet care =i-a sf`r=it alergarea cu bine =i a ajuns ]n lumea care nu se vede cu ochii de carne,
dar care este ve=nic[. Ceea ce acel p[stor a v[zut a fost o
demonstra\ie a unei credin\e neclintite ]n Dumnezeu =i ]n lumea
spiritual[ care este ve=nic[. Credin\a nu se bazeaz[ a=a de mult pe
ceea ce simte c`t se bazeaz[ pe ceea ce a spus Dumnezeu. Ea,
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av`nd cuno=tin\[ despre Domnul, anticipeaz[ ceva bun de la El =i
arunc[ ancora, leg`ndu-se pentru totdeauna de lumea ]n care este
Dumnezeu. Credin\a la ]nceput este mic[, dar pe m[sur[ ce are
condi\ii prielnice =i hran[ merge cresc`nd, =i pun`ndu-se la dispozi\ia lui Dumnezeu ea lucreaz[ la zidirea Bisericii Sale.
O credin\[ mic[ vede lucrurile ca prin cea\[ =i se ]nfric[ mai
u=or, pe c`nd o credin\[ mare spune ca apostolul Pavel: <Pot totul
]n Hristos, care m[ ]nt[re=te!> (Filipeni 4:13). Credin\a mic[ duce
o lupt[ mai grea =i mai istovitoare ]n a se ]mpotrivi ofertelor celui
viclean, pe c`nd o credin\[ mare prive=te dincolo de ofertele
vr[jma=ului =i vede |ara promis[ celor ce vor r[bda p`n[ la
sf`r=it. Ea spune un <nu> clar =i hot[r`t p[catului ]mbietor. Pentru
cel cu credin\[ mare ]ntrist[rile de o clip[ din aceast[ lume ]l fac
s[ doreasc[ =i mai mult Patria cereasc[, unde ]l a=teapt[ o cunun[
ce nu se ve=teje=te. Dac[ vrei s[ ai credin\[ mare trebuie s[ o
hr[ne=ti nu cu lucrurile ce se v[d, ci cu cele n[d[jduite, care sunt
ve=nice. O credin\[ merge mereu cresc`nd pe m[sur[ ce
dovede=te promisiunile Domnului ca fiind adev[rate.
O promisiune cu care poate ]ncepe oricine este aceasta: <Supune\i-v[ dar lui Dumnezeu. }mpotrivi\i-v[ diavolului, =i el va fugi
de la voi!> (Iacov 4:7). Ceea ce l-a f[cut pe Iosif s[ refuze pl[cerea
p[catului a fost faptul c[ el }l cuno=tea pe Dumnezeu. A fost
cuno=tin\a despre un Dumnezeu care vede =i r[spl[te=te, =i prin
credin\[ a spus <nu> p[catului. Credin\a are cuno=tin\[ despre un
Dumnezeu real pe care-L iube=te ca pe cel mai mare binef[c[tor,
cu o c[ldur[ ce exist[ numai ]ntre un copil =i un p[rinte. Asemenea mu=chilor atle\ilor care pe m[sur[ ce sunt mai folosi\i devin
mai tari, tot a=a credin\a, pe m[sur[ ce o folosim, devine ]n noi tot
mai mare. Prin credin\[ te legi de Dumnezeul cel Nev[zut =i
reu=e=ti imposibilul pentru c[-L ai de partea ta pe Cel ce poate
totul. Atunci umbli =i ai p[rt[=ie cu Hristos oriunde ai fi, te rogi
necurmat pentru c[-L ai ]naintea ta, }i ]nal\i Numele ]n c`nt[ri de
prosl[vire, pentru c[ =tii c[ El prime=te lauda ta =i c[ ]ntr-o zi ochii
t[i }l vor vedea fa\[ ]n fa\[ =i El ]\i va fi binevoitor.
Amin.
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35
FIREA
<Atunci v[ ve\i aduce aminte de purtarea voastr[ cea
rea, =i de faptele voastre, care nu erau bune; v[ va fi
sc`rb[ de voi ]n=iv[, din pricina nelegiuirilor =i
ur`ciunile voastre.> Ezechiel 36:31

C

um mul\i ani ]n urm[ o companie a deschis o mic[
firm[ ]n apropierea unei jungle ca s[ exploateze
resursele medicinale ale naturii. A angajat pentru
aceast[ slujb[ oameni locali, care cuno=teau unde sunt plantele
c[utate, lucru care a adus un profit foarte bun p`n[ c`nd ace=tia
=i-au primit plata la sf`r=it de lun[ lucrat[. A doua zi, dup[ ce s-a
dat salariul, nu a mai venit nimeni la lucru. A treia =i a patra zi la
fel. Atunci l-au c[utat pe =eful de trib =i l-au ]ntrebat de ce nu mai
vin oamenii lui la munc[. La aceast[ ]ntrebare =eful a spus:
<Pentru c[ acum avem tot ce ne trebuie. De ce s[ mai lucr[m?>
Cu banii c`=tiga\i oamenii =i-au cump[rat ce aveau nevoie =i erau
mul\umi\i. Dup[ mult[ g`ndire, =eful noii compani, ale c[rui
visuri de ]mbog[\ire s-au ]ntrerupt brusc, a venit cu o idee. }n acea
lume a Africii, f[r[ radio, televizoare sau magazine mari, a adus
tot felul de reviste cu lucruri de v`nzare pe care le-a dat gratis
fo=tilor lucr[tori. Dup[ aceea nu a mai avut probleme ]n a \ine
lucr[tori, deoarece oamenii au vrut mereu s[ comande lucruri noi
pe care le-au v[zut prin reviste.
Povestirile au un fel unic de a capta aten\ia noastr[ mereu doritoare de nou =i diferit. Ele ilustreaz[ principii biblice =i pot fi
folosite spre a face mai bine ]n\eles un adev[r. Ca ucenici ai
Domnului Isus facem aceasta =tiind c[ =i El a folosit pilde =i
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metafore atunci c`nd ]nv[\a noroadele. Felul ]n care acel =ef de
companie a reu=it s[-=i ating[ scopul a fost prin a face exact ceea
ce Cuv`ntul Domnului ne spune nou[ s[ nu facem. G[sind ]n firea
omului un aliat, le-a trezit poftele firii p[m`nte=ti prin a le ar[ta
lucruri ce p[reau pl[cute la vedere =i de dorit. <…ci ]mbr[ca\i-v[
]n Domnul Isus Hristos, =i nu purta\i grij[ de firea p[m`nteasc[,
pentru ca s[-i trezi\i poftele> (Romani 13:14).
Vom urm[ri ]n acest text firea veche a omului cu scopul de a
vedea ce merit[ ea =i cum trebuie tratat[. Putem ]nv[\a chiar de la
apostolul Pavel c[ nu-i de joac[ cu firea noastr[, care atunci c`nd
este hr[nit[ are poten\ialul de a ne ruina spiritual. <…m[ port
aspru cu trupul meu, =i-l \in ]n st[p`nire, ca nu cumva, dup[ ce am
propov[duit altora, eu ]nsumi s[ fiu lep[dat> (1 Corinteni 9:27).
Potrivnicul nu ne poate face s[ p[c[tuim, pentru c[ atunci nu am
fi vinova\i de acel p[cat, ]ns[ omul se face vinovat atunci c`nd ]i
accept[ ofertele ce ]ncep ]n g`nd, ca apoi odat[ z[mislite s[ duc[
la ]nf[ptuirea p[catului.
Textul citat la ]nceput ne spune c[ atunci c`nd Israelul va fi
iertat pentru anii de necredincio=ie fa\[ de Dumnezeu va sim\i
mila Lui care-i va face s[ se smereasc[, s[ se sc`rbeasc[ ]n
dezgust, c`nd vor privi la felul ]n care au tr[it ]n rebeliunea
p[catului. Ceva foarte asem[n[tor s-a ]nt`mplat =i ]n via\a noastr[ dac[ am avut o poc[in\[ adev[rat[. C`nd am fost chema\i la
m`ntuire, ]ntr-o deplin[ smerenie, ne-am poc[it de felul cum am
slujit vechiului st[p`n, =i o dat[ ce prin credin\[ am primit
neprih[nirea ce ni s-a dat ca o hain[ alb[ de nunt[ am privit cu
sc`rb[ la p[catele din trecut. <...cum de la idoli v-a\i ]ntors la
Dumnezeu, ca s[ sluji\i Dumnezeului celui viu =i adev[rat>
(1 Tesaloniceni 1:9). Am v[zut ]n acel fel de tr[ire condus[ de
firea noastr[ cea vechea, ce rodea roada firii p[m`nte=ti, un mare
r[u, care ne-a p[gubit =i din momentul ]n care am sim\it ]n noi
puls`nd via\a omului nou, privind cu dezgust la p[catele pe care
c`ndva le credeam de dorit, ne-am hot[r`t s[ t[iem drepturile firii
vechi =i s[ ne punem sub c`rmuirea Duhului Sf`nt care s[
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rodeasc[ ]n noi Roada Duhului. Ar fi a=a de bine dac[ am
r[m`ne la aceast[ stare, ]n dragostea dint`i c`nd ne ferim de
orice ni se pare r[u, ]ns[ problema cu noi, oamenii, este c[
suntem schimb[tori.
Poate este iarn[ acum (=i e bun[ c[ mai mor microbii), dar
parc[ ]mi place mai mult prim[vara c`nd natura parc[ se treze=te
la via\[, pomii ]nmuguresc =i florile ]ncep s[ ]mpodobeasc[
c`mpul. Este frumoas[ prim[vara, dar parc[ vara e =i mai
frumoas[ pentru c[ nu ai probleme cu frigul, iar ziua este mai
lung[. }mi place vara, dar parc[ totu=i a= vrea s[ vin[ toamna cu
roada-i bogat[ =i cu schimbarea culorii frunzelor care ]nc`nt[
ochii. Este frumoas[ toamna, dar ]mi place =i iarna cu s[rb[torile
ei =i cu z[pada ce parc[ ]mbrac[ natura cu o plapum[ alb[. Omul
este schimb[tor =i chiar =i atunci c`nd are ceea ce a vrut, ]n loc s[
fie mul\umit, vrea altceva. Un om spunea c[ atunci c`nd era copil
]=i dorea tare mult s[ fie de 20 de ani, ca s[ fie =i el matur, dar
c`nd a ajuns la v`rsta de 20 de ani =i-a dorit s[ fie de 30 de ani
pentru a fii =i el c[s[torit, om cu familie. A ajuns =i la 30 de ani
=i a spus c[ =i-a dorit s[ fie de o v`rst[ medie, ]n jur de 40 de
ani ca s[ fie mai a=ezat, =i chiar mai respectat. A ajuns, spunea el,
la v`rsta de 45 de ani =i atunci =i-a dorit s[ fie din nou de 30 de
ani, dar ]n schimb parc[ dintr-o dat[ s-a aflat c[ este la 70 de ani
c`nd tare =i-ar fi dorit s[ mai fie de 45 de ani. Atunci =i-a dat
seama c[ totdeauna a vrut altceva dec`t ce a avut =i c[ a fost toat[
via\a nemul\umit.
Starea aceasta de continu[ nemul\umire se datoreaz[ firii noastre cele vechi care-l poate fura pe om de fericire, dar pentru cel
duhovnicesc viitorul este str[lucitor, fiindc[ =tie c[ fiecare zi ]l
apropie mai mult de ziua c`nd }l va vedea pe Domnul =i ]mbr[cat
]ntr-un trup ce nu va mai ]mb[tr`ni va intra ]n r[spl[tirile lui
Dumnezeu. Mai grav dec`t faptul de a fi nemul\umit de anotimp
sau de v`rst[ este acela de a fi nemul\umit cu voia lui Dumnezeu
pentru via\a noastr[, pentru c[ firea noastr[ cea veche folose=te
astfel de ocazii ca oportunit[\i de a c[uta =i deschide, sub numele
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de slobozenie, u=i c[tre p[cat. Am fost chema\i la o slobozenie
fa\[ de vechiul st[p`n =i fa\[ de slujirea lui, la a fi slobozi s[
slujim Domnului Isus ]n m[sura ]n care punem pre\ pe ce este
duhovnicesc =i netrec[tor. <Fra\ilor, voi a\i fost chema\i la
slobozenie. Numai, nu face\i din slobozenie o pricin[ ca s[ tr[i\i
pentru firea p[m`nteasc[, ci sluji\i-v[ unii altora ]n dragoste>
(Galateni 5:13). Ca suflete m`ntuite, noi suntem lucrarea m`inii
Sale, a=a cum o pictur[ este lucrarea m`inii unui pictor. <C[ci noi
suntem lucrarea Lui, =i am fost zidi\i ]n Hristos Isus pentru faptele
bune, pe care le-a preg[tit Dumnezeu mai dinainte, ca s[ umbl[m
]n ele> (Efeseni 2:10).
Degeaba ar pune cineva vopsea de ulei pe o p`nz[ de tablou,
pentru c[ este nevoie de o m`n[ de maestru ca s[ ias[ o lucrare
de valoare. Firea noastr[ vrea =i este ]n stare s[ fac[ o m`zg[leal[
din tabloul vie\ii noastre, ca apoi, c`nd ochii inimii ne sunt
deschi=i =i privim la aceste fapte, s[ ne fie ru=ine =i chiar sc`rb[
de ele. Din momentul ]n care devenim f[pturi noi ]n Hristos, ]n
m[sura ]n care t[iem drepturile firii vechi, ale eului, suntem un
proiect de succes a lucr[rii Duhului Sf`nt ]n noi, care vrea s[ fac[
din noi trofee pentru cer. C`nd mi-am ]nv[\at copiii s[ conduc[,
primul lucru pe care i-am ]nv[\at a fost importan\a fr`nei. Dac[ ei
mi-ar fi spus c[ nu sunt interesa\i dec`t de pedala de accelera\ie,
lec\ia de conducere auto s-ar fi terminat imediat. }n umblarea
noastr[ pe calea m`ntuirii printre primele lucruri pe care Duhul
Sf`nt vrea s[ le dezvolte ]n noi ca road[ este ]nfr`narea poftelor,
pentru c[ firea cea veche, chiar dac[ i-am spus c[ nu are drepturi
de c`rmuire, nu va ]nceta s[ ne provoace la neascultare =i chiar ]=i
va cere drepturile ]napoi.
C`nd ne poc[im spunem ca David care =i-a sim\it povara
p[catul: <}mpotriva Ta, numai ]mpotriva Ta, am p[c[tuit =i am
f[cut ce este r[u ]naintea Ta; a=a c[ vei fi drept ]n hot[r`rea Ta =i
f[r[ vin[ ]n judecata Ta> (Psalmul 51:4). La fel ca =i ]n versetul
citat la ]nceput, adev[rata poc[in\[ ]l determin[ pe om s[ se
ru=ineze de faptele lui vechi, s[ fie dezgustat =i chiar s[-i fie
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sc`rb[ de ele. <+i ce roade aducea\i atunci? Roade, de care acum
v[ este ru=ine: pentru c[ sf`r=itul acestor lucruri este moartea>
(Romani 6:21). Dac[ firea veche a f[cut astfel de fapte ]n noi, =i
a f[cut ]n mod sigur, oare care trebuie s[ fie atitudinea noastr[ fa\[
de ea? Dac[ ne iubim sufletul, atitudinea noastr[ nu va fi nicidecum una de protec\ie sau de dezvinov[\ire, ci este nevoie de a
exercita precau\ie =i vigilen\[. <...orice g`nd ]l facem rob
ascult[rii de Hristos> (2 Corinteni 10:5).
C`nd starea noastr[ este bun[ ne aducem aminte de felul nostru vechi de tr[ire av`nd lacrimi ]n ochi, pentru c[ ]n\elegem de
unde ne-a scos Dumnezeu =i nicidecum nu mai dorim acele
lucruri. Astfel nu ne asem[n[m cu Israelul care atunci c`nd a fost
]n pustie a t`njit dup[ hrana pe care a avut-o ]n Egipt. Felul ]n care
firul g`ndirii noastre condamn[ sau dore=te felul vechi de tr[ire
este un indiciu al st[rii de s[n[tate a sufletului nostru. <C[ci firea
p[m`nteasc[ pofte=te ]mpotriva Duhului, =i Duhul ]mpotriva firii
p[m`nte=ti; sunt lucruri potrivnice unele altora, a=a c[ nu pute\i
face tot ce voi\i> (Galateni 5:17).
Un om firesc nu vede ca fiind ceva grav faptul de a glumi cu
p[catul =i chiar se laud[ cu felul ]n care p[c[tuia c`ndva, pe c`nd
cel duhovnicesc prive=te cu m`hnire la timpul irosit =i pre\uie=te
=i mai mult iertarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a privit cu o
astfel de m`hnire atunci c`nd s-a uitat la trecutul s[u, la felul ]n
care a prigonit Biserica lui Dumnezeu. <C[ci eu sunt cel mai
ne]nsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic s[ port numele de
apostol, fiindc[ am prigonit Biserica lui Dumnezeu>
(1 Corinteni 15:9). C`nd st[m la masa Domnului, ]ntr-un mod
deosebit, a=a cum spune textul citat la ]nceput, ne aducem
aminte de purtarea noastr[ cea rea, de faptele noastre care nu
erau bune =i ne este sc`rb[ de ele, fiindc[ =tim c[ L-au r[stignit
pe Domnul Vie\ii, ]ns[ prin moartea Lui sufletul nostru prime=te
din nou nevinov[\ia.
<Pe voi, care era\i mor\i ]n gre=elile voastre =i ]n firea voastr[
p[m`nteasc[ net[iat[ ]mprejur, Dumnezeu v-a adus la via\[
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]mpreun[ cu El, dup[ ce ne-a iertat toate gre=elile> (Coloseni
2:13). Privind la firea sau natura cea veche, precum =i la faptele
ei de ru=ine, putem lua hot[r`rea de a hr[ni omul cel nou c[ruia ]i
place s[ p[streze haina sufletului curat[, iar aceasta este imposibil pentru omul de r`nd, nen[scut din nou. Studiul Scripturii,
p[rt[=ia fra\ilor =i lucrarea Domnului sunt c[i prin care Duhul
Sf`nt ]nt[re=te omul cel nou =i prin acest fel de punere de o parte
=i separare de felul vechi, numit[ =i sfin\enie, ]i d[ o frumuse\e de
care }mp[ratul se bucur[. }n acest fel, fiul risipitor din momentul
c`nd =i-a venit ]n fire =i s-a ]ntors ]n casa tat[lui s[u nu mai vede
]n restric\iile Tat[lui asprime, ci leg[turi ale dragostei prin care
p[rintele vrea s[-l ocroteasc[ =i s[-l p[streze ]n binecuv`ntare.
Un astfel de fiu se uit[ la vremea pierdut[ ]n destr[b[l[ri =i ]i
este sc`rb[ =i ru=ine. De aceea ]l iube=te =i mai mult pe tat[l care
i-a dat o hain[ curat[, l-a ]nc[l\at =i i-a pus pe deget inelul ce ]i d[
acces la bog[\iile p[rintelui s[u. Un astfel de suflet nu se mai ]ncrede ]n el, ci =tiind c[ firea ]l poate ]n=ela ]=i pune str[ji severe la
por\ile cet[\ii inimii sale, ca nici o marf[ a celui r[u s[ nu p[trund[
pe poarta ochilor sau a urechilor. Un astfel de suflet care prive=te
cu dezgust la ce a f[cut firea ]n via\a sa ]nainte de a se poc[i
depinde de c`rmuirea Duhului =i ]i cere sfatul ]n orice decizie ca
s[ poat[ rodi c`t mai mult. <Cine seam[n[ ]n firea lui p[m`nteasc[,
va secera din firea p[m`nteasc[ putrezirea; dar cine seam[n[ ]n
Duhul, va secera din Duhul via\a ve=nic[> (Galateni 6:8).
Privind ]n trecut la lucrarea firii p[m`nte=ti, care ne-a p[gubit,
}l pre\uim =i iubim tot mai mult pe Domnul Isus, depinz`nd de
paza Lui, =i ur`m p[catul cu o ur[ neprih[nit[. <Ur`\i r[ul, cei ce
iubi\i pe Domnul! El p[ze=te sufletele credincio=ilor Lui, =i-i
izb[ve=te din m`na celor r[i> (Psalmul 97:10). Fiecare suflet, prin
ceea ce face, alege ]ntre a tolera sau chiar a iubi lucrarea firii sau
a-L iubi pe Domnul Isus =i lucrarea Duhului Sf`nt ]n via\a sa.
Oamenii ]mpart =i privesc la semenii lor ]n func\ie de p[turi sau
clase sociale, ]ns[ Cerul ne prive=te ca fiind oameni fire=ti sau
duhovnice=ti. <Dar omul firesc nu prime=te lucrurile Duhului lui
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Dumnezeu, c[ci, pentru el, sunt o nebunie; =i nici nu le poate
]n\elege, pentru c[ trebuiesc judecate duhovnice=te. Omul
duhovnicesc, dimpotriv[, poate s[ judece totul, =i el ]nsu=i nu
poate fi judecat de nimeni> (1 Corinteni 2:14-15).
Apostolul Pavel se mai adreseaz[ celei de-a treia categorii de
oameni pe care ]i nume=te fra\i =i prunci ]n Hristos, dar pe care
datorit[ faptului c[ nu au crescut ]n omul din l[untru ]i nume=te
oameni lume=ti. <C`t despre mine, fra\ilor, nu v-am putut vorbi ca
unor oameni duhovnice=ti, ci a trebuit s[ v[ vorbesc ca unor
oameni lume=ti, ca unor prunci ]n Hristos> (1 Corinteni 3:1).
Fiecare dintre noi, dup[ felul ]n care avem de-a face cu firea noastr[, facem parte din una dintre aceste trei categorii. A=a cum
Dumnezeu l-a ]ntrebat pe Adam unde este, nu pentru c[ El nu =tia,
ci pentru ca Adam s[ vad[ unde a ajuns, tot a=a Domnul m[
]ntreab[ pe mine =i te ]ntreab[ pe tine unde e=ti =i din care dintre
cele trei categorii faci parte?
A fi firesc ]nseamn[ a face ceea ce vine ]n mod natural, din
natura mo=tenit[ din Adam, dup[ mersul lumii acesteia (vezi
Efeseni 3:2). Ne na=tem ]n aceast[ stare fireasc[, ]ntr-un mod
natural, cu o inim[ din care mai t`rziu iese tot ce este mai r[u. Nu
trebuie s[ ]nve\i un copil s[ spun[ minciuni sau s[ fac[ ce este
r[u, pentru c[ aceste st[ri vin programate ]n firea veche. Aceasta
este partea despre care apostolul Pavel s-a pl`ns, spun`nd c[ nu
are nimic bun ]n ea, fiindc[ este compromis[ din Eden =i de aceea
nu are cum s[-L mul\umeasc[ ]n vreun fel pe Dumnezeu. <+tiu, ]n
adev[r, c[ nimic bun nu locuie=te ]n mine, adic[ ]n firea mea
p[m`nteasc[, pentru c[, ce-i drept, am voin\a s[ fac binele, dar
n-am puterea s[-l fac> (Romani 7:18).
Omul firesc se folose=te de ra\iune, emo\ii =i voin\[, dar nu
]n\elege =i r[m`ne rece c`nd aude pe cineva exclam`nd cuvinte
precum: <Aleluia! Sl[vit s[ fie Domnul Isus!> Despre omul firesc
se poate spune c[ =tie cuvintele Scripturii, dar nu le va ]n\elege
niciodat[ pentru c[ nu poate, fiindc[ este legat de lumea fireasc[
=i este orb fa\[ de cea duhovniceasc[. Chiar dac[ ar dori, cei
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fire=ti tr[iesc doar prin vedere =i nu au capacitatea de a ]n\elege
ce este duhovnicesc p`n[ c`nd Duhul Sf`nt nu ]i schimb[. Pentru
ca cineva s[ poat[ ]ncepe s[ ]n\eleag[ voia =i planurile lui
Dumnezeu trebuie s[ se nasc[ din nou prin poc[in\[ =i p[r[sind
felul lumii s[ poat[ astfel face parte din categoria celor care s-au
f[cut p[rta=i firii Dumnezeie=ti, pentru c[ f[r[ Duhul Sf`nt omul
nu poate fi duhovnicesc. Dac[ omul firesc face ceea ce este firesc
sau natural felului cu care s-a n[scut, persoana duhovniceasc[
face ce este supranatural.
Omul duhovnicesc este n[scut de dou[ ori =i tr[ie=te dup[
]ndemnurile Duhului. Firescul este tot ]n el, dar cel nou, adic[
duhovnicescul nu numai c[ este trezit la via\[, dar aceast[ via\[ ]i
este condus[ de Duhul Sf`nt. Cel duhovnicesc, fiind c`rmuit de
Domnul, se examineaz[ ]n lumina Scripturii pentru a primi
g`ndul lui Hristos =i a=a s[ deosebeasc[ binele =i r[ul (vezi
Efeseni 3:16). Omul duhovnicesc judec[ dup[ sistemul ceresc ce
are la orizont nu doar sf`r=itul vie\ii, ci ve=nicia. E=ti firesc sau
duhovnicesc? Sau faci parte din cea de-a treia categorie ce este a
celor lume=ti care nu sunt pe deplin nici cu lumea, dar nici cu
Dumnezeu, ci se str[duiesc s[ fac[ imposibilul, adic[ s[
mul\umeasc[ doi st[p`ni. Semnele din via\a celui lumesc sunt
cele ale unui cre=tin biruit, care nu are putere, nu poate lucra sau
lupta duhovnice=te, pentru c[ depinde de puterea sa fireasc[.
<V-am hr[nit cu lapte, nu cu bucate tari, c[ci nu le putea\i suferi;
=i nici acum chiar nu le pute\i suferi, pentru c[ tot lume=ti sunte\i.
}n adev[r, c`nd ]ntre voi sunt zavistii, certuri =i dezbin[ri, nu
sunte\i voi lume=ti =i nu tr[i\i voi ]n felul celorlal\i oameni?>
(1 Corinteni 3:2-3).
A fost un timp c`nd un astfel de suflet a fost prunc ]n Hristos
=i aceasta a fost o stare potrivit[ pentru ]nceput, dar nu a crescut
=i din nefericire aceast[ stare este recunoscut[ ast[zi sub
emblema de a fi cre=tin, pe c`nd cel duhovnicesc este privit ca
fiind extremist. Cre=tinul lumesc este omul care nu prezint[ nici
un pericol pentru ]ntuneric fiindc[ nu are lumin[, fiindc[ la fel ca
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fecioarele ne]n\elepte a ]nceput s[ i se sting[ candela. Sufletul
care de mult =i-a p[r[sit dragostea dint`i =i care a l[sat firea s[-i
prezinte ofertele lumii din nou este cre=tinul lumesc, care totu=i
nu pleac[ cu totul ]n lume fiindc[ ]i este fric[ de iad. Purtarea
celor lume=ti este ca aceea a unui spion, pentru c[ dup[ felul de
comportare, ]mbr[c[minte =i vorbire, nimeni nu ar spune c[ este
un cre=tin. Astfel de oameni care ]ncep ]n duhul, dar sf`r=esc ]n
firea, sunt cre=tinii lume=ti aminti\i la Evrei 5 de la vesetul 11 =i
12 <...fiindc[ v-a\i f[cut greoi la pricepere. }n adev[r, voi care de
mult trebuia s[ fi\i ]nv[\[tori, ave\i iar[=i trebuin\[ de cineva s[ v[
]nve\e cele dint`i adev[ruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, =i a\i
ajuns s[ ave\i nevoie de lapte, nu de hran[ tare.>
Aceasta este starea la care ne poate aduce firea noastr[ cea
veche. De aceea s[-i privim orice propunere cu suspiciune pentru
c[ vrea s[ ne duc[ din nou la faptele vechi =i rele de care ne-am
ru=inat atunci c`nd ne-am ]ntors la Dumnezeu. <Cei ce sunt ai lui
Hristos Isus, =i-au r[stignit firea p[m`nteasc[ ]mpreun[ cu patimile =i poftele ei> (Galateni 5:24). Aceast[ r[stignire nu ]nseamn[
c[ ne r[stignim fizic sau c[ producem durere trupului, ci const[ ]n
a \ine acest trup la rang de slug[ prin a-i supune duhului toate
poftele =i dorin\ele vechi. Ca s[ nu ajungem lume=ti trebuie s[
\inem firea r[stignit[, cercet`nd dorin\ele =i inten\iile cu care
facem ceea ce facem =i renun\`nd la felul nostru, fiind ]mbr[ca\i
cu Hristos, s[ adopt[m felul S[u, ca apoi s[ recunoa=tem ca fiind
meritul Lui pentru orice este bun ]n via\a noastr[.
Firea ar vrea s[-L pun[ pe Dumnezeu ca ]ntr-o cutie, pentru
a-I cere ajutorul c`nd vrea, ]ns[ totu=i s[ nu-I dea voie s[ se
amestece ]n restul planurilor pe care le face. C`nd privim la
trecutul nostru =i vedem faptele ru=inoase, ce putem spune c[
merit[ firea cea veche? Ea merit[ s[ fie privit[ ca un vr[jma= al
firii noi, dumnezeie=ti, care este lucrarea lui Dumnezeu ]n noi.
Scorpionii m[n`nc[ insecte, ]ns[ se m[n`nc[ =i ]ntre ei. }ntr-un
experiment, ]ntr-o sticl[ mare au fost pu=i 100 de scorpioni =i
dup[ dou[ s[pt[m`ni nu au mai fost dec`t 14 scorpioni vii. S-a
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observat cum o mam[ scorpion =i-a omor`t puiul, ca apoi mai
t`rziu un alt pui al aceleia=i mame s[ se urce pe spatele acesteia,
s[ o ]n\epe cu venin =i aceasta s[ moar[. Este ]n firea lor ceva care
nu se poate controla =i acest instinct ]i ]mpinge la a omor].
A=a este =i firea noastr[ cea veche ce are dorin\e care sunt
]mpotriva duhului, pentru c[ oric`t ai ]mbl`nzi-o prin =coli sau
prin a urma coduri morale, mai devreme sau mai t`rziu, dac[ are
oportunitatea, ]nvenineaz[ =i omoar[. De aceea trebuie ca omul s[
fie n[scut din nou, apoi s[ r[m`n[ ]n p[rt[=ia copiilor lui
Dumnezeu, ca s[ nu fie ]n=elat de firea cea veche care oric`t de
moral[ =i ]mbl`nzit[ ar p[rea p`n[ la urm[ c`rmuie=te spre fapte
ru=inoase. }n schimb firea omului nou }l iube=te pe Dumnezeu =i
tot ce iube=te El. Fiecare dintre noi putem alege s[ ne ru=in[m de
trecutul nostru vechi =i primind darul iert[rii s[ fim cur[\a\i de
vechile noastre p[cate, sau putem alege s[ avem parte de o ru=ine
ve=nic[ datorit[ acestor fapte ale firii noastre p[m`nte=ti ]n ziua
ve=niciei. <Mul\i din cei ce dorm ]n \[r`na p[m`ntului se vor
scula: unii pentru via\[ ve=nic[, =i al\ii pentru ocar[ =i ru=ine
ve=nic[> (Daniel 12:2).
Dac[ citind acest mesaj ai descoperit c[ e=ti condus de firea
p[m`nteasc[ care a m`zg[lit lucrarea vie\ii tale astfel ]nc`t
Dumnezeu nu are nici un folos din ea, ast[zi ]nc[ mai po\i s[ faci
schimb[ri care s[ te aduc[ ]n starea de a fi un suflet duhovnicesc.
Pentru ca un om s[ accepte o cur[ sau s[ primeasc[ =i s[ urmeze
o prescrip\ie medical[ trebuie s[ simt[ simptomele unei boli.
C`nd suntem fire=ti suntem =i m`ndri, iar printre simptomele bolii
suflete=ti se num[r[ =i aceea c[ umbl[m dup[ lucrurile de jos =i
nici nu prea ne g`ndim la cele de sus. Ne putem pune fiecare
]ntreb[ri precum: <Ce ai f[cut pentru }mp[r[\ia lui Dumnezeu ]n
anul acesta? C`nd I-ai spus ultima oar[ Domnului Isus c[ }l
iube=ti cu toat[ fiin\a ta? Dore=ti ca venirea Lui s[ aib[ loc
ast[zi?> At`ta timp c`t mai e=ti ]n via\[, lucru care nu ne este
garantat pentru ziua de m`ine, mai este n[dejde la Dumnezeu,
care are mil[ =i nu obose=te iert`nd.
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Dac[ nu ai fost ]nc[ n[scut din nou po\i s[ fii ast[zi printr-o
hot[r`re, iar dac[ =tii c[ e=ti lumesc, po\i s[ te ]ntorci la
Dumnezeu ca fiul risipitor. Primul pas al poc[in\ei este acela de a
privi la faptele firii, ca s[ le condamni, =i privind la paguba adus[
=i la pericolul la care \i-ai expus sufletul s[ p[r[se=ti acest fel de
tr[ire p[gubitoare. Nu anumite cuvinte aranjate =i potrivite de
cineva ]n vreun mod specific formeaz[ o rug[ciune pe care
Dumnezeu s[ o asculte, ci inten\ia =i sinceritatea cu care I te
adresezi prin cuvinte, oric`t de simple, alc[tuiesc o rug[ciune
ce-\i va deschide u=a harului. Po\i s[-L chemi ]n via\a ta =i El va
aduce m`ntuire ]n sufletul t[u! Cer`ndu-I mila, El ]\i va da
iertarea Sa! Cheam[-L ast[zi ca Domn =i St[p`n ]n via\a ta =i vei
primi pacea pe care o simte un suflet iertat! Atunci vei putea s[-L
onorezi printr-o tr[ire duhovniceasc[, ca la urm[ s[ te po\i
bucura de cununa pe care El o va da celor biruitori.
Amin
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36
U ºA
<}ngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: «Iat[ ce
zice Cel Sf`nt, Cel Adev[rat, Cel ce \ine cheia lui
David, Cel ce deschide, =i nimeni nu va ]nchide. Cel
ce ]nchide, =i nimeni nu va deschide: <+tiu faptele
tale: iat[ c[ \i-am pus ]nainte o u=[ deschis[, pe care
nimeni n-o poate ]nchide, c[ci ai pu\in[ putere, =i ai
p[zit Cuv`ntul Meu, =i n-ai t[g[duit Numele Meu.>
Apocalipsa 3:7-8

U

n om bogat =i-a chemat prietenul ca s[-i arate
p[m`ntul pe care-l cump[rase la c`\iva zeci de km
afar[ din ora=ul unde locuia. I-a spus lui Artur, pentru
c[ a=a ]l chema pe prietenul s[u, c[ are un vis, un plan cu acel
teren =i vrea s[ investeasc[ =i s[ cl[deasc[ ceva deosebit ]n acel
loc pustiu pe care l-a cump[rat. I-a sugerat prietenului s[u c[ ar fi
foarte avantajos dac[ ar cump[ra p[m`ntul anexat celui pe care-l
luase el, pentru c[ este extrem de ieftin, ]ns[ imediat dup[ ce va
]ncepe construc\ia acelui proiect probabil c[ p[m`ntul din ]mprejurimi va cre=te substan\ial ]n valoare. Artur a privit la acel pustiu
=i =i-a spus c[ nu are rost s[ investeasc[ ]n el, apoi a r[spuns c[ se
va g`ndi =i respectuos i-a mul\umit pentru informa\ia furnizat[.
Numele acelui om a fost Walt Disney =i datorit[ parcului de
propor\ii gigantice pentru copii, pe care l-a construit, p[m`ntul
din ]mprejurimi a crescut ]n valoare de sute de ori, dar Artur nu a
beneficiat pentru c[ nu a folosit u=a oportunit[\ii care prin
bun[voin\a unui om s-a deschis ]naintea lui. Dac[ spunem unui
prieten pe care-l a=tept[m s[ vin[ pe la noi c[ i-am l[sat u=a din
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spate deschis[, ]nseamn[ c[ atunci c`nd va ajunge ]n fa\a u=ii
poate s[ intre ]n cas[. Dar c`nd Dumnezeu spune: <\i-am pus
]nainte o u=a deschis[!>?
De-a lungul pribegiei noastre pe p[m`nt ne vom afla fa\[ ]n
fa\[ cu multe u=i. Unele ]nchise, altele deschise, unele pe care trebuie s[ intr[m =i altele pe care nu trebuie s[ intr[m. Pentru aceasta se cere s[-L avem pe Duhul Sf`nt c[l[uz[, ca s[ putem
recunoa=te ce este oportunitate =i ce poate fi un pericol pentru
binele sufletului nostru. }n via\[ vom ajunge fa\[-n fa\[ cu ocazii
temporare, oportunit[\i =i situa\ii care cer din partea noastr[ o
ac\iune decisiv[, care asemenea unor u=i, se va prezenta cu
oportunitatea de a intra =i de a schimba spre bine sau spre r[u
via\a noastr[ =i chiar a celor din jurul nostru. Cuv`ntul rostit,
oportunit[\i precum cea prezentat[ lui Artur, timpul care a trecut,
o s[geat[ slobozit[ de m`na arca=ului sau laptele ce a dat ]n clocot, au toate ]n comun faptul c[ sunt lucruri ce r[m`n ]n trecut,
f[r[ s[ le mai po\i schimba.
Biserica Filadelfia a fost una dintre cele dou[ biserici care ]n
urma examin[rii a primit o not[ mai bun[, biseric[ c[reia
Domnul Isus i-a deschis o u=[ despre care a spus c[ nimeni nu o
poate ]nchide. Bisericile descrise ]n cartea Apocalipsei au primit
diferite interpret[ri de-a lungul anilor =i anume: fiecare biseric[
reprezint[ o perioad[ istoric[, o interpretare profetic[ sau una personal[, reprezent`nd ]ntr-un mod individual un suflet care spune
c[ sluje=te Domnului Isus. Filadelfia, care ]nseamn[ dragoste
fr[\easc[, a fost o biseric[ care a p[zit Cuv`ntul, a avut dovada
roadelor bune ]n fapte, ]ns[ a de\inut pu\in[ putere. Recunosc`nd
faptul c[ are pu\in[ putere, ea a depins de puterea ce vine de sus
=i de aceea s-a calificat s[ intre pe aceast[ u=[ a oportunit[\ii pe
care Domul Isus i-a deschis-o.
Un om foarte ]n\elept, care a studiat tot ce a g[sit sub soare, a
spus: <Tot ce g[se=te m`na ta s[ fac[, f[ cu toat[ puterea!…>
(Eclesiastul 9:10). Dac[ Dumnezeu ar fi vrut, la fel ca pe t`lharul
ce a crezut ]n El, ne-ar fi putut face transferul ]n cer, dar pentru
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motive pe deplin cunoscute numai de Domnul, printre care poate
fi =i faptul c[ vrea s[ ne instruiasc[ pentru a ne folosi ]n
guvernarea }mp[r[\iei Sale, a hot[r`t s[ ne lase pentru un timp pe
p[m`nt, s[ ne deschid[ u=i de ]mbog[\ire fa\[ de El =i intr`nd pe
ele Duhul Sf`nt s[ dezvolte ]n noi virtu\i ce sunt privite ]n cer ca
o frumuse\e duhovniceasc[. Recunoa=tem c[ des[v`r=irea =i permanen\a unei rela\ii =i pozi\ii sunt lucruri p[strate pentru ceruri,
dar pentru acum El deschide u=i de oportunitate ca m`na noastr[
s[ fac[ ce este bine =i s[ o fac[ cu toat[ puterea.
Ca oameni de multe ori am vrea s[ facem ceva pentru Domnul,
dar altundeva sau poate ]n cercul unor alt fel de oameni, ]ns[ El
nu a dat gre= c`nd ne-a pus acolo unde suntem. Noi am vrea s[
intr[m pe u=i pe care oamenii socoti\i importan\i intr[ =i uneori
uit[m c[ a fi credincios cu pu\inul ce-l avem atrage aceea=i
r[spl[tire ca =i faptul de a fi credincios av`nd multe ]n posesie,
pentru c[ ]n ambele cazuri este tot ce po\i face. }n pilda
Samariteanului milos am ]nv[\at despre un om care a cobor`t de
la Ierusalim =i a c[zut ]ntre t`lhari, care l-au jefuit =i l-au b[tut
crunt. U=a oportunit[\ii binefacerii s-a deschis ]n acel ceas, dar
preotul =i levitul au ales s[ treac[ pe l`ng[ aceast[ u=[ dorind s[
fac[ altceva pentru Dumnezeu, ]ns[ Samariteanul milos a intrat pe
acea poart[ =i a f[cut ce este pl[cut Domnului.
Recuno=ti tu oportunitatea unei u=i deschise de Domnul Isus?
Apostolul Pavel a fost unul dintre cei care a recunoscut acest fel
de u=[ =i a intrat pe ea ori de c`te ori a fost confruntat cu aceast[
oportunitate. <C[ci am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui
Hristos, m[car c[ mi se deschisese acolo o u=[ ]n Domnul>
(2 Corinteni 2:12). El nu numai c[ a recunoscut acest fel de u=[,
care uneori atr[gea =i necazuri peste via\a lui, dar cerea sprijinul
altora ]n rug[ciune, pentru ca astfel de u=i s[ i se deschid[ =i s[-L
poat[ m[rturisi pe Domnul Isus. <Ruga\i-v[ tot odat[ =i pentru
noi, ca Dumnezeu s[ ne deschid[ o u=[ pentru Cuv`nt, ca s[
putem vesti taina lui Hristos, pentru care iat[, m[ g[sesc ]n
lan\uri> (Coloseni 4:3). Uneori vedem c[ o u=[ se ]nchide ]n fa\a
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noastr[ =i dac[ ne l[s[m cuprin=i de fric[, pentru c[ nu ne
lu[m ochii de la ea, nu vedem c[ Dumnezeu deschide alta. A=a
se explic[ c[ unii v[d oportunit[\i chiar ]n nereu=ite, pe c`nd al\ii
nu le v[d.
}ntr-un laborator a fost produs un lipici ce trebuia s[ fie cel mai
tare, ]ns[ cu toate c[ investi\iile f[cute ]n acel experiment au fost
uria=e, s-a dovedit a fi foarte slab. To\i au fost dezam[gi\i, dar un
om a v[zut ]n acest faliment o oportunitate =i a folosit acel lipici
pun`ndu-l pe spatele unor h`rtii de noti\e, ce se lipesc cu u=urin\[
de orice =i poate fi deta=at foarte u=or, f[r[ a l[sa urme. Compania cu numele de 3M a avut =i continu[ s[ aib[ profituri uria=e cu
acel produs, pentru c[ cineva a v[zut ]ntr-un experiment falimentar o oportunitate de a face altceva. C`nd Dumnezeu ]ng[duie
adversit[\i peste via\a noastr[ s[ nu ne l[s[m cuprin=i de fric[ =i
descurajare, ci s[ ne ]ntreb[m cum poate folosi El aceast[ situa\ie
spre slava Sa sau ce vrea s[ ]nv[\[m din ea. Conflictul =i adversitatea sunt parte din via\a noastr[. Felul cum proced[m ]n aceste
situa\ii va fi o dovad[ clar[ a m[surii ]n care am crescut ]n omul
cel nou, ]n Isus Hristos.
Uneori u=a oportunit[\ii se prezint[ deghizat[, sub form[ de
probleme =i din momentul ]n care =tim c[ nu este o curs[, trebuie
s[ cerem c`rmuirea Duhului Sf`nt pentru a cunoa=te felul ]n care
o astfel de ocazie ne poate ]nv[\a ceva sau ]i poate ajuta pe cei din
jurul nostru. <C[ci mi s-a deschis aici o u=[ mare =i larg[, =i sunt
mul\i potrivnici> (1 Corinteni 16:9). Am cunoscut ]ndeaproape un
credincios c[ruia Dumnezeu i-a ar[tat ]ntr-o vedenie ce are de
f[cut, dar pentru c[ i s-a p[rut un inconvenient a tot am`nat =i
s-a lipsit de faptul de a vedea m`na lui Dumnezeu ce deschide u=i
pe care nimeni nu le poate ]nchide. Astfel s-a privat de oportunitatea de a vedea minunile Domnului.
Am`narea este un ho\ ce-i fur[ pe oameni de r[spl[tirile lui
Dumnezeu. Ea ne poate pune ]ntr-o pozi\ie periculoas[ de neascultare. Unii =tiu ce au de f[cut, dar a=teapt[ dup[ condi\ii mai
prielnice, condi\ii ce nu vor veni niciodat[. Un turist a vizitat
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Mexicul =i a fost dus de un ghid s[ vad[ un loc unde erau izvoare
de ap[ fierbinte l`ng[ care se aflau izvoare cu ap[ foarte rece.
Vizitatorul s-a mirat de acele izvoare at`t de diferite =i a spus c[
probabil c[ oamenii locali apreciaz[ faptul c[ Dumnezeu le d[
gratis ap[ rece =i cald[ ca s[-=i spele hainele. Ghidul i-a r[spuns
c[ acei oameni nu sunt mul\umi\i, deoarece ei ar vrea ca
Dumnezeu s[ le dea =i s[pun. }ntr-un mod asem[n[tor se comport[ unii care nu intr[ pe u=a deschis[ de Domnul ca s[ lucreze
]n via Sa dac[ li se pare c[ nu se merit[. Dac[ e=ti ]n fa\a unei astfel de u=i, de a lucra pentru Dumnezeu, fie c[ =tii sau nu, ai fost
]nzestrat cu ce ai nevoie ca s[ po\i p[=i pe aceast[ u=[, ca apoi s[
vezi imposibilul devenind posibil, ca =i atunci c`nd Dumnezeu a
deschis o u=[ unde nu era u=[, =i anume la Marea Ro=ie.
C`nd ascult[m =i intr[m pe u=a pe care El o deschide, ne
calific[m pentru a fi trecu\i pe lista eroilor credin\ei, eroi ce
primesc de la St[p`n de lucru tot mai mult =i de o importan\[ tot
mai mare. Avem oportunitatea s[ fim trimi=i sau s[ trimitem pe
al\ii cu Vestea Bun[. Avem ocazia de a face diferite slujbe pentru
casa de rug[ciune. Dac[ avem un venit putem sponsora costul
unei zile, a unei jum[t[\i de zi sau a unei ore de emisie la radio
cre=tin unde se veste=te Evanghelia. Putem distribui literatur[
cre=tin[, ne putem ruga =i posti pentru cei din linia ]nt`i, pentru
]naintarea Evangheliei sau ]i putem vizita pe cei bolnavi cu un
cuv`nt de ]ncurajare. Unii aleg s[ intre pe o astfel de u=[, iar al\ii
nu. Unii au mult[ road[, pe c`nd al\ii au pu\in[ sau de loc. Unii
fac ceva cu via\a lor, al\ii o risipesc. Cum este ]n cazul t[u?
Uneori ne vom afla ]n fa\a unei u=i ce ni se deschide, dar trebuie s[ fim aten\i la cine deschide u=a, pentru c[ avem un
potrivnic specialist ]n imita\ii, falsuri =i ]n=el[ciuni. Trebuie s[
avem ochii un=i cu alifia Duhului Sf`nt ca s[ putem discerne ce
este sf`nt de ce nu este sf`nt, =i a=a s[ vedem dac[ u=a care ni se
deschide este o oportunitate sau o curs[. Uneori din cauza grabei
sau a influen\ei din jurul nostru suntem ]n pericol de a face
gre=eli. Este bine s[ ]nv[\[m din lec\iile din trecutul nostru =i a
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celor din jurul nostru. }mp[ratul Henry al VIII-lea, la insisten\a
cur\ii, a gra\iat un criminal. C`nd acel om a comis din nou o crim[
=i s-au f[cut din nou mijlociri pentru el, nu l-a mai iertat.
}mp[ratul a spus c[ acel criminal l-a omor`t pe primul om, dar el,
ca ]mp[rat, l-a omor`t pe al doilea eliber`ndu-l pe cel ce nu
trebuia eliberat. Dac[ am intrat pe o astfel de u=[ =i am ]nregistrat
pierderi sau am cauzat pagub[ duhovniceasc[ cuiva, trebuie s[
lu[m hot[r`ri ferme de a nu mai intra pe astfel de u=i.
De la m`nie, ce poate exploda =i produce pagube ca o min[
stric`n du-ne m[rturia de cre=tini, p`n[ la a fi necinsti\i ]n privin\a
banilor cu oamenii =i cu Dumnezeu, se cere veghere. <Pune,
Doamne, o straj[ ]naintea gurii mele, =i p[ze=te u=a buzelor
mele!> (Psalmul 141:3). De la u=a b`rfei, ce ]nseamn[ a transmite
informa\ia ce nu este parte din solu\ie sau problem[, p`n[ la u=a
destr[b[l[rii, se cere veghere. Potrivnicul ofer[ =i ast[zi scurt[turi
prin astfel de u=i dac[ i te ]nchini lui. +tiind c[ niciunul nu suntem des[v`r=i\i s[ ne purt[m aspru, aplic`nd ]nfr`narea asupra
dorin\elor firii vechi, pentru c[ p[catul tolerat devine obicei. A
intra pe astfel de u=i largi ]nseamn[ a ]nchide u=a binecuv`nt[rilor
ce vin de sus =i este posibil ca Dumnezeu s[ fac[ din noi un
exemplu pentru al\ii, care s[ nu mai intre pe o astfel de u=[.
Chiar dac[ dreptatea =i judecata asupra celui ce face ce este r[u
ni se pare c[ ]nt`rzie, fiind am`nat[ de Dumnezeu, nu ]nseamn[
c[ nu vine c`ndva ]n viitorul hot[r`t de El. Maturitatea spiritual[
nu este un accident =i nici nu vine ]n mod automat cu trecerea timpului cheltuit pe b[ncile unei biserici, ci vine prin a face prioritate
din ce ne spune El =i a face din ascultarea de Domnul cel mai
important lucru din via\a noastr[. C`nd to\i ne hot[r`m s[
ascult[m, indiferent de pre\, devenim nu o biseric[ tipic[, care se
schimb[ o dat[ cu lumea, ci una care influen\eaz[ lumea. Prin a
asculta, intr`nd pe u=a pe care El ne-o deschide, devenim suflete
cu rezerva\ia pl[tit[ prin S`ngele Mielului lui Dumnezeu ]n locul
numit cer, loc ce este real pe harta Creatorului. Cerul este un loc
preg[tit pentru sufletele care au ascultat de Dumnezeu =i au
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]ncheiat leg[m`nt cu El. Chiar dac[ codul genetic vrea s[ traseze
o tendin\[ ca o traiectorie pentru via\a noastr[, nu trebuie s[-l
l[s[m s[ ne direc\ioneze destinul, pentru c[ avem oportunitatea de
a alege un destin ve=nic, fericit, intr`nd p`n[ c`nd se poate pe u=a
cea str`mt[.
<Nevoi\i-v[ s[ intra\i pe u=a cea str`mt[. C[ci v[ spun, c[
mul\i vor c[uta s[ intre, =i nu vor putea> (Luca 13:24). Alege u=a
pe care vrei s[ intri cu aten\ie, ca s[ nu descoperi la sf`r=it de via\[
c[ ai f[cut multe, dar ai neglijat scopul pentru care Dumnezeu a
]ng[duit s[ te na=ti. Lui Iosif i s-a deschis u=a de a p[c[tui, dar a
refuzat s[ intre pe u=a pl[cerilor nepermise =i s-a g[sit ]mpins pe
u=a nedrept[\ii, ]ns[ a r[mas credincios, pentru ca planul bun al
lui Dumnezeu pentru via\a lui s[ fie dus la ]ndeplinire. A intrat pe
u=a ascult[rii =i a fost g[sit ]n locul unde Dumnezeu d[
binecuv`ntarea. Chiar dac[ al\ii intr[ pe orice u=[ li se deschide,
continu[ s[ cercetezi ca s[ fii sigur c[ p[=e=ti pe cea deschis[ de
Dumnezeu, pentru c[ felul cum ac\ionezi te va afecta pe tine, dar
]i poate afecta pe mul\i din jurul t[u.
Printr-un om, Dumnezeu a adus la poc[in\[ cetatea Ninive.
Atunci a avut loc cea mai mare ]ntoarcere ]n mas[ la Dumnezeu.
Printr-un om care s-a rugat, a=a cum a fost Daniel, Dumnezeu a
dat t[lm[cirea unei taine =i multe vie\i au fost salvate. Printr-un
Iosif care s-a p[strat curat Dumnezeu a salvat o mare mul\ime de
la moarte prin ]nfometare. Tot prin diferen\a f[cut[ de un singur
om se poate ajunge la pagub[. Datorit[ lui Acan, care a intrat pe
u=a l[comiei, Israelul a pierdut o lupt[. Tot a=a, dac[ privim ]n
istorie, vedem c[ un om poate face o mare diferen\[. Hitler a fost
ales =i a ajuns s[ preia puterea prin diferen\[ de un vot. Datorit[
unui vot, regele Charles I al Angliei a fost executat. Printr-un vot
]n favoarea lui, Oliver Cromwell a primit controlul Angliei.
Intr`nd pe u=a pe care Cel Sf`nt =i Adev[rat ne-o deschide vom
putea face o diferen\[ mai ]nt`i ]n lucrurile mici, =i apoi ]n cele
mari, ca la sf`r=it de drum s[ putem spune =i noi: <Am ispr[vit
alergarea! Am luptat lupta cea bun[!>
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O alt[ u=a pe care Dumnezeu ne-a deschis-o este u=a harului.
Chiar dac[ mul\i dintre cei invita\i la nunta Fiului de }mp[rat au
refuzat invita\ia Acestuia, au fost =i sunt mul\i dintre Neamuri
care au acceptat =i au pre\uit aceast[ invita\ie. <Dup[ venirea lor,
au adunat Biserica, =i au istorisit tot ce f[cuse Dumnezeu prin ei,
=i cum deschisese Neamurilor u=a credin\ei> (Fapte 14:27). De
data aceasta ca s[ ilustr[m harul, haide\i s[ l[s[m cuvintele s[
creeze o poz[ =i prin credin\[ s[ privim ]n trecut la o zi bun[ din
via\a ]mp[ratului David, c`nd copiii lui vin s[ stea la mas[ cu el.
Este o mas[ bogat[, festiv decorat[ =i parc[ ]l v[d pe Amon cum
se a=eaz[ l`ng[ ]mp[rat. Solomon vine din bibliotec[ =i se a=eaz[
=i el l`ng[ tat[l s[u. Tamar, sfioas[, se a=eaz[ la mas[ =i privind la
locurile ]nc[ neocupate se ]ntreab[ dac[ vor avea un oaspete cu ei
de data aceasta. Apare =i Absalom cel frumos care ]=i aranjeaz[ cu
grij[ p[rul, ca apoi s[ se a=eze pe unul din locurile libere. Doar
c`teva momente mai t`rziu, un invitat special este anun\at =i Ioab
cel puternic =i viteaz abia ia locul de oaspete la mas[, c`nd din
direc\ia coridorului se aude un h`rj`it ce se pare c[ se face tot mai
pronun\at, apropiindu-se de sala de osp[\. Sunt c`rjele lui
Mefibo=et, din familia vr[jma=ului lui David.
}n sf`r=it, Mefibo=et ajunge ]n odaia bine luminat[, unde era
]mp[ratul, =i se a=eaz[ la mas[, c`nd ]nt`lne=te privirea
binevoitoare a lui David. Oare =tia acest Mefibo=et ceva
despre har? Cred c[ da. }n aceast[ ilustra\ie Mefibo=et ne
reprezint[ pe noi, cei c[rora Dumnezeu ne-a deschis u=a
harului. Noi, care I-am fost vr[jma=i prin purtarea noastr[, am
fost sp[la\i de vechile noastre p[cate =i ]nnoi\i atunci c`nd am
intrat pe u=a harului. Am fost invita\i nu doar ca musafiri, ci ca =i
copii mo=tenitori ]mpreun[ cu Fiul Marelui }mp[rat. Acesta este
un fel de a explica harul, care ]nseamn[ mil[ pentru cineva care
nu o merit[. Dovada de net[g[duit c[ Dumnezeu ne iube=te este
crucea unde Domnul Isus a pl[tit cu S`ngele Lui pentru a crea
acest fond al harului. <Dar Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de
noi prin faptul c[, pe c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit
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pentru noi. Deci, cu at`t mai mult acum, c`nd suntem socoti\i
neprih[ni\i, prin s`ngele Lui, vom fi m`ntui\i prin El de m`nia
lui Dumnezeu> (Romani 5:8-9).
Un islamic tr[ie=te mereu cu frica c`ntarului ]n minte, crez`nd
c[ dac[ faptele rele le vor dep[=i pe cele bune va merge nu doar
temporar, ci pentru veci ]n iad. Dar Scriptura ne spune de
dragostea lui Dumnezeu care a deschis omului u=a harului ca prin
credin\[, nu prin fapte, oricine va crede ]n Fiul s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\[ ve=nic[. O alt[ u=[ care va fi deschis[ ]n cur`nd de
Dumnezeu este u=a r[pirii, c`nd cei care sunt ai Lui se vor ]nt`lni
cu Domnul Isus ]n v[zduh. <Dup[ aceste lucruri, m-am uitat, =i
iat[ c[ o u=[ era deschis[ ]n cer. Glasul cel dint`i, pe care-l
auzisem ca sunetul unei tr`mbi\e, =i care vorbea cu mine, mi-a
spus: «Suie-te aici, =i-\i voi ar[ta ce are s[ se ]nt`mple dup[ aceste lucruri!»> (Apocalipsa 4:1). Este o u=[ care duce la un osp[\
binecuv`ntat =i <oricine va crede ]n El> este invitat la nunta
Fiului de }mp[rat. <Eu sunt U=a. Dac[ intr[ cineva prin Mine, va
fi m`ntuit; va intra =i va ie=i, =i va g[si p[=une> (Ioan 10:9).
P`n[ la Ioan Botez[torul s-a spus c[ va veni Mesia. Ioan a fost
cel care a spus: <Acesta este!>, pentru c[ Duhul Sf`nt L-a identificat, glasul Tat[lui L-a confirmat =i de aceea Domnul Isus l-a
numit pe Ioan cel mai mare. Vrei s[ dai =i tu n[val[ s[ pui m`na
pe m`ntuire =i prin poc[in\[ s[ intri pe aceast[ u=a a harului, =i
astfel prin na=terea din nou s[ fii o f[ptur[ nou[ ]n Hristos?
Dumnezeu deschide tot felul de u=i cu excep\ia uneia, =i aceasta
este u=a inimii tale pe care o po\i deschide doar tu, pentru c[ te-a
l[sat cu o voin\[ liber[. <Iat[ Eu stau la u=[, =i bat. Dac[ aude
cineva glasul Meu =i deschide u=a, voi intra la el, voi cina cu el,
=i el cu Mine> (Apocalipsa 3:20). Dac[ prin credin\[ p[=e=ti pe
u=a poc[in\ei, vei recunoa=te ve=nic c[ este cea mai important[
u=[ pe care ai ales s[ intri vreodat[. <Isus le-a mai zis: «Adev[rat,
adev[rat v[ spun c[ Eu sunt u=a oilor»> (Ioan 10:7).
Dac[ vei alege s[ deschizi u=a Celui care este Singurul ce te
poate ierta vei ]n\elege lucrurile duhovnice=ti pe care cei fire=ti nu
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le ]n\eleg. Vei vedea folos ]n a te d[rui cauzei Lui, care este
m`ntuirea oamenilor, =i chiar vei g[si ]mplinire pentru suflet
lucr`nd, obosind =i sacrific`nd pentru }mp[r[\ia Celui care te-a
invitat la masa Lui, a=a cum ologul Mefibo=et a fost ]n mod permanent invitat s[ stea la masa ]mp[ratului David. Dac[ vei
deschide u=a inimii tale vei trece de la moarte la via\[, av`nd
promisiunea Celui care nu poate s[ mint[ cu privire la faptul c[
nu vei mai merge la judecat[, ci vei intra ]n via\[ ve=nic[. <+i
f[g[duin\a, pe care ne-a f[cut-o El, este aceasta: via\a ve=nic[>
(1 Ioan 2:25). Dac[ }i deschizi u=a nu vei mai fi singur niciodat[,
pentru c[ vei primi o putere ce te va face martor al Lui, putere
ce-\i va chez[=ui pacea =i te va face s[ sim\i din bucuria cerului ]n
sufletul t[u, ]nc[ de aici de pe p[m`nt.
Dac[ ]i deschizi inima vei putea citi =i ]n\elege Scripturile,
care, ca o candel[, ]\i vor lumina drumul ca s[ nu cazi ]n la\
sau s[ nu intri pe o u=[ pe care nu trebuie s[ intri. Pentru c[
lumea nu ]\i d[ aceste bog[\ii duhovnice=ti, nici nu \i le poate lua,
ci singurul lucru care ]l poate face cineva ca s[ nu mai aib[ parte
de aceste binecuv`nt[ri este neascultarea de Dumnezeu,
numit[ p[cat. Oferta harului este temporar[ =i ]n cur`nd va
expira, de aceea este important s[ ne facem partea noastr[ prin a
deschide u=a inimii Celui care este Adev[rul =i Via\a. <O dat[ ce
St[p`nul casei Se va scula =i va ]ncuia u=a, =i voi ve\i fi afar[, =i
ve\i ]ncepe s[ bate\i la u=[, =i s[ zice\i: «Doamne, Doamne,
deschide-ne!» drept r[spuns, El v[ va zice: «Nu =tiu de unde
sunte\i» (Luca 13:25).
Privind la tot ce se ]nt`mpl[ ]n lume =i la nesiguran\a vie\ii de
om, te ]ndemn s[-I deschizi inima =i s[ te predai Celui care vrea
s[ aduc[ o fr`ntur[ din cer ]n inima ta. Practica de a chema ]n fa\a
biserici pe cei ce vor s[ se predea a ]nceput-o predicatorul D. L.
Moody ]n Chicago. }n Londra, predicatorul Spurgeon nu chema
niciodat[ oamenii s[ vin[ ]n fa\[, ci spunea celor care vor s[-=i
predea via\a Domnului Isus s[ vin[ a doua zi la o ]nt`lnire.
Cronicile spun c[ ]ntotdeauna a fost cineva care ]l a=tepta a doua
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zi. Aceste metode sunt bune, dar po\i s[ te predai Domnului
oriunde e=ti, prin credin\[, recunosc`nd c[ e=ti un suflet p[c[tos
ce po\i fi pe deplin iertat accept`nd ceea ce ]\i ofer[ Domnul Isus.
Printr-o rug[ciune sincer[, po\i s[-L invi\i ]n via\a ta nu doar ca
M`ntuitor, ci =i ca St[p`n. C`nd El va intra ]n via\a ta se va face
lumin[ =i cu bucuria cerului ]n suflet ]ntreaga ta via\[ va putea
deveni o ]nchinare Celui ce a murit pentru noi, cei p[c[to=i, =i vei
putea binecuv`nta pe Domnul spun`nd ca =i David la 1 Cronici
29:11: <A Ta este, Doamne, m[rirea, puterea =i m[re\ia, ve=nicia
=i slava, c[ci tot ce este ]n cer =i pe p[m`nt este al T[u; a Ta,
Doamne, este domnia, c[ci Tu Te ]nal\i ca un St[p`n mai presus
de orice!>
Amin
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37
EFECTUL BINEFÃCÃTOR AL DUHULUI SFÂNT
<Ci voi ve\i primi o putere, c`nd Se va pogorî Duhul
Sf`nt peste voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în
toat[ Iudea, în Samaria, =i p`n[ la marginile
p[m`ntului.> Fapte 1:8

U

n om care c[l[torea cu avionul se tot uita pe geam =i
cel care st[tea pe scaun l`ng[ el, dup[ un timp, l-a
întrebat la ce se tot uit[. Omul ]ntrebat a r[spuns c[ se
uit[ s[ vad[ ce-i \ine sus. Chiar dac[ nu vezi aerul, care împinge
în aripi f[c`nd avionul s[ pluteasc[ ca o pas[re uria=[, el este o
for\[ uria=[ pe care omul a înv[\at s[ o foloseasc[. Aerul trece
prin cabluri =i pompe ca apoi cu ajutorul lui omul s[ sf[r`me
beton sau s[ ridice tone de st`nc[. Condus prin cabluri =i diferite
mecanisme el face posibil ca un tren s[ se opreasc[ în gar[ =i un
camion de tonaj mare s[ poat[ fr`na =i opri la un stop. Nu vedem
acest aer, dar el are efect, de la furtunile ce m[tur[ cartiere
întregi în c`teva minute, la aerul ce ne înc[lze=te iarna casa =i o
face un loc pl[cut de odihn[.
Omul este impresionat de ceea ce vede, de ce poate atinge =i
de lucruri pe care le poate cump[ra, dar toate acestea, mai
devreme sau mai t`rziu, sunt lucruri de care se desparte. Ceea ce
este mai de valoare dec`t orice în via\a unui credincios este
puterea nev[zut[, dar sim\it[ a Duhului Sf`nt, care spre slava lui
Dumnezeu, c`nd prin ascultare de El }i d[m voie, face lucrarea de
a ne p[stra cura\i pentru Domnul. Exist[ for\e uria=e precum cele
create de o hidrocentral[ sau de o central[ atomic[, dar ca s[
beneficiezi de acea putere electric[, trebuie s[ fii conectat la o
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re\ea electric[. Mai mare dec`t orice putere pe p[m`nt este
puterea Duhului Sf`nt care poate totul, dar este necesar s[ fim
conecta\i la aceast[ surs[ de putere. În Vechiul Testament g[sim
aceast[ putere ce ne-a fost promis[ cu numele de Ruach, iar în
Noul Testament cu numele de Pneuma.
Pneuma descrie mi=carea <dunam[s>, adic[ mi=carea dinamic[
a aerului, ]ns[ trebuie s[ =tim c[ Duhul Sf`nt este o persoan[ ce
are individualitate, av`nd un trup spiritual ca =i Dumnezeu Tat[l
=i Dumnezeu Fiul. Duhul Sf`nt nu este ceva, ci este Cineva,
fiindc[ El este Dumnezeu =i chiar dac[ nu-L vezi, }i po\i sim\i
m`ng`ierea, mustrarea, vindecarea =i imboldul pe care ni-l d[ de
a lucra pentru Domnul. Duhul Sf`nt este reprezentat prin
simboluri precum: <Porumbelul> care s-a cobor`t peste Domnul
Isus la Iordan, <Adierea v`ntului> sau <Focul> ce a fost sim\it =i
v[zut în camera de sus. El este reprezentat printr-o ap[ ce curge
din inima celui ce crede în Domnul, prin uleiul care d[ o ungere
proasp[t[ celui ce o cere, printr-o arvun[ pentru gustul de Cer pe
care ni-l d[ în suflet =i printr-un sigil sau pecete care într-un mod
nev[zut de oameni ne sigileaz[ pentru ziua r[scump[r[rii.
Dumnezeu Duhul Sf`nt a fost prezent =i a participat la crearea
Universului, a omului; El particip[ din plin la restaurarea lui =i
vrea s[-l înso\easc[ p`n[ c`nd va ajunge înaintea Domnului Isus.
Aceast[ putere, ce vine ca un Cadou din partea Celui de la care
se coboar[ orice dar bun =i des[v`r=it, a fost pus[ la dispozi\ia
Bisericii încep`nd cu ziua Cincizecimii, c`nd la zece zile dup[
În[l\are omenirea a intrat în dispensa\ia harului. Primirea acestei
puteri este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a crea f[pturi
noi, promisiune f[cut[ înc[ de pe vremea prorocului Ezechiel.
<V[ voi da o inim[ nou[, =i voi pune în voi un duh nou; voi scoate
din trupul vostru inima de piatr[, =i v[ voi da o inim[ de carne.
Voi pune Duhul Meu în voi, =i v[ voi face s[ urma\i poruncile
Mele…> (Ezechiel 36:26-27).
Prezen\a Duhului Sf`nt care ne-a fost promis ca =i M`ng`ietor
este absolut esen\ial[ în via\a noastr[. C`nd am fost atra=i la Tat[l,
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ne-am poc[it, dar nu prea am în\eles toate. De aceea este important s[ începem s[ înv[\[m Cuv`ntul Lui, av`ndu-L pe Duhul
Sf`nt ca Înv[\[tor. +tim c[ am fost mor\i în p[cate =i în gre=eli, de
aceea nu aveam cum s[ ne trezim, s[ cerem sau s[ dorim ceea ce
Dumnezeu a vrut s[ ne dea. Din aceast[ cauz[ a fost nevoie de
ini\ierea pe care a f[cut-o Duhul Sf`nt prin a ne deschide
ochii inimii =i într-o clip[ de luciditate, prin credin\[, accept`nd
ce a f[cut Domnul Isus pentru noi, s[ spunem: <Sunt p[c[tos!
Cred c[ Domnul Isus a murit în locul meu. Iart[-m[ =i te voi sluji
toat[ via\a mea.>
C`nd înve\i s[ pilotezi un avion nu po\i face =i nici nu \i se d[
voie s[ faci manevre periculoase. La început po\i pilota numai
ziua, numai la o anumit[ altitudine, cu un instructor prezent în
cabin[ =i numai printr-o continu[ leg[tur[ prin radio cu turnul de
control care cere o atent[ observare a instrumentelor de zbor.
Duhul Sf`nt este Instructorul nostru care nu numai c[ începe cu
lec\iile abecedarului cre=tin despre înv[\[turile încep[toare, dar
spre deosebire de un instructor aviatic, nu ne p[r[se=te niciodat[.
În acest fel El este la orice or[ din zi un ajutor prezent în via\a
noastr[ =i ne conduce în tot Adev[rul, pentru ca noi s[ fim gata
pentru orice lucrare bun[. Cu mult[ r[bdare El ne schimb[ în a ne
asem[na tot mai mult cu Fiul. Ca efect al prezen\ei Sale ne
transform[ de la a ne g`ndi doar la confort, la a da importan\[
caracterului =i a ne g`ndi la c`t de trec[toare sunt lucrurile,
aleg`nd s[ cuget[m la ce este ve=nic.
Efectul Lui binef[c[tor în via\a noastr[ este c[ trecem de la a
rodi roada firii p[m`nte=ti la a avea roada Duhului =i dup[ cum El
alege, revars[ peste noi din darurile Sale. Efectul Duhului Sf`nt
începe prin a face o lucrare în noi, lucrare ce este f[cut[ spre folosul celor din jur, pentru gloria lui Dumnezeu. Un scriitor cu
numele de Mark Twain a spus c[ fiecare om are o parte
întunecoas[, poate chiar neagr[. Duhul Sf`nt exploreaz[ orice
ungher al inimii, expune orice fel de întunecime =i apoi, prin
S`ngele Mielului =i prin Cuv`ntul lui Dumnezeu, spal[, dizolv[ =i
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dezinfecteaz[ inima ca s[ fie un altar curat în templul trupului
nostru. Chiar dac[ nu-L putem defini pe deplin ca ceva ce vedem
cu ochii de carne, pentru c[ în acest trup cunoa=tem lucrurile în
parte, Duhul Sf`nt este prezen\a lui Dumnezeu în noi, care în mod
sigur vrea s[ aib[ un efect binef[c[tor în via\a noastr[. Efectul
acestei puteri ]l putem vedea clar în persoana apostolului Petru,
care dintr-un pescar fricos, ce c[uta s[ se ascund[ de frica
iudeilor, devine un orator ce vorbe=te av`nd un foc în suflet.
În ziua c`nd trei mii de suflete s-au ad[ugat la num[rul celor
ce au crezut în Domnul Isus, Duhul Sf`nt a \inut prin Petru o
cuv`ntare în care a amintit promisiunea f[cut[ de Dumnezeu
nou[, prin Ioel =i psalmii mesianici ce vorbesc despre Mesia.
Efectul acestei puteri promise =i primite de Petru =i de cei aduna\i
cu el în camera de sus a fost faptul c[ au în\eles cu adev[rat de ce
a trebuit s[ moar[ Domnul Isus. Ei au devenit prin aceast[ putere
martori ai Lui, încep`nd chiar din Ierusalim. Doi prieteni
c[ut[tori de aventur[ c[l[toreau cu balonul cu aer cald c`nd dup[
o vreme, purta\i de v`nt, s-au r[t[cit. Ei au v[zut jos un om care
mergea pe c`mp, a=a c[ au cobor`t p`n[ la punctul de unde l-au
putut întreba: <Unde suntem?> Omul acela le-a r[spuns: <Sunte\i
într-un balon cu aer cald, la aproximativ 30 de m de p[m`nt!>
Unul dintre cei doi oameni din balon i-a spus prietenului s[u c[
trebuie s[ caute pe altcineva, care nu este filozof.
Unul dintre efectele binef[c[toarea ale Duhului Sf`nt în via\a
noastr[ este c[ ne spune exact unde ne afl[m fa\[ de Dumnezeu =i
nu ne ascunde adev[rul. Dac[ =tii ce înseamn[ s[ fii plin de Duhul
Sf`nt =i la rug[ciune invi\i Lumina s[ te cerceteze, vei =ti s[
pre\uie=ti efectul prezen\ei Celui care nu ne d[ r[spunsuri filozofice, ci ne face într-un mod simplu =i clar s[ =tim ce se a=teapt[
de la noi. Lu`ndu-ne temperatura dragostei =i a puterii de a ierta,
ne arat[ unde suntem pe drumul c[tre casa Tat[lui din cer. Este
greu s[ predici f[r[ Duhul Sf`nt =i este =i mai greu s[ ascul\i o
astfel de predic[. Într-o biseric[, dup[ +coala duminical[, copiilor
li s-a spus c[ vor merge în sala mare a bisericii, unde se \inea în
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acel timp serviciu, dar ca o m[sur[ de precau\ie, înv[\[toarea a
întrebat: <De ce trebuie s[ intr[m în mare lini=te?> Aproape
instantaneu, un b[ie\a= a r[spuns c`t se poate de serios: <Pentru c[
acolo oamenii dorm.> Acest r[spuns pare a fi cam extremist, dar
în multe biserici el nu este departe de adev[r.
Cartea Faptele Apostolilor ne spune cum a fost =i cum trebuie
s[ fie o biseric[ în zilele de ast[zi. Dac[ l[s[m la o parte datina,
obiceiurile omene=ti, bagajul cultural, tradi\ia =i r[m`nem la ceea
ce este scris în Cuv`nt, puterea Duhului Sf`nt zide=te o biseric[
precum cea descris[ în Fapte la capitolul 2. Ca oameni, primii
cre=tini nu au fost mai grozavi dec`t noi, dar Duhul Sf`nt a f[cut
din ei tr`mbi\e pentru Dumnezeu, eroi, zidari ce au zidit o cetate
din pietre vii. Acela=i Duh Sf`nt poate =i vrea s[ fac[ acela=i lucru
ast[zi. Ca s[ tr[im în cartea <Faptelor> cred c[ trebuie s[ fim
evanghelici, pun`nd înt`i de toate baz[ pe Cuv`ntul scris. }ns[ ]n
acela=i timp s[ nu uit[m c[ a fi carismatic înseamn[ a crede în
darurile =i puterea Duhului Sf`nt, dup[ Cuv`nt. În acest fel,
Cuv`ntul scris, revelat de Duhul Sf`nt celui ce este fl[m`nd dup[
El, este ca un cadru al vie\ii în care putem deveni eficien\i pentru
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Ceea ce ni se cere este s[ facem
aceasta f[r[ s[ dispre\uim experien\a prezen\ei puterii sfinte =i
chiar a emo\iilor care uneori o înso\esc ca un desert, a=a cum sunt
lacrimile bucuriei ce spal[ geamul sufletului nostru.
Restric\ia =i apoi lipsa mi=c[rii Duhului de via\[ în adunare
p`n[ la punctul c[ se ajunge la rutina unei slujbe searbede ]i
determin[ pe cei tineri s[-=i caute împlinirea altundeva. Lincoln a
spus c[ filozofia =colii de ast[zi este filozofia guvernului din
genera\ia urm[toare. Aceast[ afirma\ie se aplic[ =i în adunare
atunci c`nd obiceiul de a-l face pe om comod prime=te prioritate
=i se calc[ porunca de a nu stinge Duhul. <Nu stinge\i Duhul>
(1 Tesaloniceni 5:19). Eu personal, ca =i copil, am fost obligat s[
frecventez adunarea, lucru care de multe ori era o durere în sine
=i dac[ <eu, personal> prin poc[in\[ =i na=terea din nou nu a= fi
avut experien\a prezen\ei =i umplerii cu Duhul Sf`nt, o experien\[
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ce nu se poate compara cu nimic altceva, a= fi ast[zi probabil o
persoan[ diferit[ de cea care sunt în Hristos.
O dat[ ce am sim\it realitatea puterii Duhului Sf`nt nu am mai
avut o religie care s[ m[ plictiseasc[ =i pe care s[ o urmez de
fric[, ci am avut o rela\ie cu un Dumnezeu adev[rat, care mi-a
schimbat radical via\a. Dintr-o dat[ a fi la locul de adunare al
credincio=ilor a devenit una dintre pl[cerile sufletului meu. Cea
care a f[cut aceast[ schimbare ]n via\a mea este puterea Duhului
Sf`nt. În acele zile toate predicile erau bune, to\i fra\ii îmi erau
scumpi =i a merge peste 30 de km la adunare nu era ceva greu =i
nici nu m-a f[cut s[ lipsesc sau s[ m[ duc t`rziu. Trebuie s[ tr[im
nu în cartea Numerilor, adic[ înt`i de toate s[ vrem un num[r
mare în adunare, ci s[ tr[im în cea a Faptelor, unde Duhul Sf`nt
lucreaz[ f[r[ s[ fie stins sau limitat de concep\iile omului care
crede c[ =tie cum ar trebui s[ lucreze Dumnezeu. Din acest motiv
mul\i cre=tini sunt f[r[ puterea de a fi martori =i peste 90% nu }l
m[rturisesc pe Domnul Isus în afara bisericii de fric[, din cauz[
c[ le este ru=ine, c[ sunt descuraja\i de unele nereu=ite în aceast[
privin\[ sau pentru c[ le este fric[ de întreb[ri la care nu pot
r[spunde, fiindc[ nu cunosc Cuv`ntul.
<…Fi\i totdeauna gata s[ r[spunde\i oricui v[ cere socoteal[ de
n[dejdea care este în voi; dar cu bl`nde\e =i team[> (1 Petru 3:15).
Ca s[ po\i da socoteal[, adic[ s[ r[spunzi la întreb[ri cu privire la
ce crezi =i de ce, se cere s[ cuno=ti Scriptura, iar ca s[ faci acest
lucru cu zel =i pasiune trebuie s[ ai aceast[ putere a Duhului
Sf`nt. <Ci voi ve\i primi o putere, c`nd Se va pogorî Duhul Sf`nt
peste voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în toat[ Iudea, în
Samaria, =i p`n[ la marginile p[m`ntului> (Fapte 1:8). Puterea a
venit =i este real[, dar întrebarea la care trebuie s[ r[spunzi în
l[untrul t[u este: <Ai tu aceast[ putere sau doar auzi vorbindu-se
despre ea?> Puterea aceasta are efectul c[ face din noi martori a
ceea ce a f[cut Domnul în via\a noastr[.
Este responsabilitatea noastr[ de a-L m[rturisi pe Domnul prin
felul cum tr[im, dar este lucrarea Duhului Sf`nt ca s[-i conving[
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pe cei p[c[to=i de p[cat. Noi doar ar[t[m Podul între om =i
Dumnezeu, care este Domnul Isus, ]ns[ Duhul Sf`nt ]l trece pe
fiecare suflet ce vrea s[ se împace cu Tat[l peste acest pod. Este
trist atunci c`nd oamenii devin a=a de înfrica\i de ceea ce este fals,
]nc`t în loc s[-l identifice cu Scriptura =i s[ fac[ astfel lumin[
celor orbi, de multe ori refuz[ adev[rul autentic despre manifestarea puterii Duhului Sf`nt, cu toate c[ =tim c[ Tat[l nostru din
ceruri d[ doar daruri bune copiilor S[i. Prezen\a falsului =i a
imita\iei ne spune ceva despre c`t de important =i c`t de mare
valoare are puterea Duhului Sf`nt în via\a credinciosului.
Unul dintre efectele binef[c[toare ale Duhului Sf`nt este c[ ne
t[lm[ce=te Scriptura ca s[ nu fie pentru noi o carte pecetluit[. El
este Cel care face Cuv`ntul real =i chiar viu, iar dac[ dup[ multe
ore de studiu biblic trupul nostru obose=te, efectul Duhului Sf`nt
în noi este c[ niciodat[ nu ne las[ s[ c[dem de oboseal[. Duhul
Sf`nt face din rug[ciune, care pentru mul\i este ca o obliga\ie, o
oportunitate sf`nt[ de a intra în prezen\a Celui care ne iube=te =i
pe care }l iubim. F[r[ Duhul Sf`nt nimeni nu se poate apropia de
Dumnezeu, pentru c[ f[r[ El nu ai entuziasm, road[ sau via\[
sf`nt[. Efectul Duhului Sf`nt este c[ ne înva\[ cum s[ proced[m
=i ne d[ cuvintele necesare în momente de criz[.
Am v[zut c[ nu po\i sf[tui sau consilia duhurile necurate, ci
doar î\i pierzi timpul încerc`nd s[ le dai sfaturi. De aceea, av`nd
mil[ de astfel de suflete, prin puterea Domnului, care este mai mare
dec`t puterea ce este în lume, trebuie ca tr[ind curat =i folosind puterea S`ngelui Mielului s[ scoatem aceste duhuri peste care ni se d[
putere =i s[ le trimitem în ad`nc, unde le este locul. Am înv[\at c[
nu po\i scoate afar[ firea veche. De aceea efectul Duhului Sf`nt
este c[ ne ajut[ s[ o r[stignim, l[s`nd-o doar cu drepturi de slug[
duhului nostru. Efectul Duhului Sf`nt este c[ scoate afar[ un fel de
g`ndire =i o înlocuie=te cu un alt mod de a g`ndi. <S[ ave\i în voi
g`ndul acesta, care era =i în Hristos Isus> (Filipeni 2:5).
În anul 1860, 7,6% din popula\ia Americii erau proprietari de
sclavi, dar \ara de fapt era plin[ de sclavi ai p[catului. Ast[zi sunt
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în jur de un milion de oameni în închisorile din America, ]ns[ sunt
multe milioane de prizonieri ce umbl[ liberi, dar care sunt robi ai
patimilor. Se cere o puterea mai mare dec`t aceea de a dori =i
înv[\a s[ fii moral. Se cere o putere mai mare dec`t aceea a legisla\iei care s[ fac[ o emancipare a sufletelor prinse în la\ul celui
viclean. Se cere o putere mai mare dec`t cea dob`ndit[ prin cultur[ =i educa\ie ca s[ elibereze con=tiin\a de vin[. Se cere cea mai
mare putere din Univers care s[ elibereze ace=ti sclavi, printre
care am fost =i eu, iar aceast[ putere este puterea Duhului Sf`nt.
Un alt efect al puterii Duhului Sf`nt este c[ face posibil s[
avem p[rt[=ie nu numai cu cerul, dar =i cu fra\ii no=tri în Domnul.
Ucenicii Domnului au stat de multe ori =i s-au bucurat de compania Înv[\[torului la mas[, dar nu ca la fotograf cum i-a pictat
Michelangelo, ci au petrecut timp împreun[, au discutat unii cu
al\ii, av`nd astfel p[rt[=ie =i o leg[tur[ prieteneasc[. P[rt[=ia
fr[\easc[ este =i ast[zi important[, pentru c[ petrec`nd timp
împreun[ ajungi s[ te cuno=ti =i s[ afli cum po\i lucra împreun[
mai bine =i cum ]l po\i ajuta pe fratele t[u. Efectul Duhului Sf`nt
într-o astfel de p[rt[=ie sf`nt[ creeaz[ unitate =i acest lucru este
deosebit de important.
Un alt efect al prezen\ei Duhului Sf`nt este c[ descoper[ nu
numai tainele oamenilor, dar în acela=i timp nu ne las[ în
necuno=tin\[ de planurile =i strategia vr[jma=ului sufletului
nostru. Nici o armat[ nu este eficient[ f[r[ disciplin[ =i subordonare. Vr[jma=ul =tie aceasta =i caut[ s[ arunce s[m`n\a
r[zvr[tirii în inima celor care nu =i-o p[zesc ca pe-un izvor curat.
Dac[ reu=e=te s[ strice unitatea, cel viclean dezbin[ oastea
Domnului de lupt[tori duhovnice=ti =i le anuleaz[ efectul
m[rturiei. De aceea este bine s[-L l[s[m pe Duhul Sf`nt s[ ne
arate c[ fiecare suntem m[dulare unii altora, supun`ndu-ne celor
pe care El i-a r`nduit s[ aib[ r[spunderea ce vine ]mpreun[ cu
slujba de a conduce.
Un alt efect binef[c[tor al Duhului Sf`nt este c[ aduce cu Sine
pace. Scriptura ne spune c[ cei r[i, din care am f[cut =i noi parte
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odat[, nu au pace. Lumea este societatea în care tr[im. Ea tr[ie=te
f[r[ s[-L aib[ pe Dumnezeu la c`rm[ =i î=i caut[ pacea în lucruri
=i st[ri ce sunt trec[toare. Ideea lumii de pace are de-a face cu
ceea ce de\ine sau cu succesul p[m`ntesc, de aceea este o pace
temporar[, pentru c[ nu poate potoli con=tiin\a. Fiind ceva de
suprafa\[, pacea lumii nu face fa\[ la necaz sau în fa\a mor\ii.
Efectul Duhului Sf`nt în via\a credinciosului este c[ pacea ce o
simte are ca element cheie prezen\a lui Dumnezeu în noi, prin
rela\ia ce o avem cu El prin jertfa Domnului Isus.
Ai tu pace? Care este sursa? Dac[ nu este din Dumnezeu ea va
trece, pe c`nd pacea pe care a promis-o Domnul c[ ne-o va da din
bel=ug ne d[ o stare de lini=te =i mul\umire care nu depinde de
circumstan\ele exterioare dec`t în m[sura în care noi le l[s[m în
inim[. +i copiii Domnului au necazuri, dar datorit[ efectului
binef[c[tor al Duhului Sf`nt r[spunde altfel la necaz, pentru
c[ =tie c[ p`n[ la urm[ tot ce conteaz[ este m`ntuirea. Un alt
efect al Duhului Sf`nt în via\a noastr[ este acela c[ alung[ frica =i
în locul ei ne d[ o n[dejde care nu în=al[, prin care suntem
ancora\i de cer.
Dup[ al doilea r[zboi mondial la un orfelinat de copiii, îngrijitorii aveam probleme cu micu\ii orfani pe care îi îngrijeau pentru
c[ aveau mereu vise rele. Se trezeau speria\i c[ din nou sunt singuri =i f[r[ m`ncare. Unul dintre psihologi a avut o idee ce s-a
ar[tat a fi o solu\ie la acea situa\ie. Dup[ ce copiii au cinat, înainte
de a merge la culcare, li s-a dat c`te o bucat[ de p`ine. Copiii au
dormit lini=ti\i, pentru c[ de c`te ori se trezeau cu g`ndul c[ sunt
iar înfometa\i, sim\eau bucata de p`ine l`ng[ ei. Noi am primit
arvuna Duhului Sf`nt care ne spune ceva despre bel=ugul care
este în cer =i spre care suntem ]ndrepta\i. Un alt efect binef[c[tor
al prezen\ei Duhului Sf`nt în noi este acela c[ pune ]n noi dorin\a
ca s[-I mul\umim, chiar dac[ nu în\elegem în întregime c`t de
enorm a costat m`ntuirea noastr[, pentru c[ nu cunoa=tem pe
deplin durerea Tat[lui care +i-a dat Fiul ca s[ fie r[stignit. Dac[
nu exist[ o expresie a mul\umirii este ca =i cum nu ai fi mul\umit
409

FOAMETEA DIN |ARA TA

cu Dumnezeu =i darurile Sale. Sunt sigur c[ to\i cei zece lepro=i
vindeca\i de Domnul Isus au fost mul\umitori, dar numai unul a
f[cut efortul necesar ca s[-=i poat[ exprima aceast[ mul\umire.
Un predicator avea obiceiul ca întotdeauna s[ mul\umeasc[ în
rug[ciunea de deschidere a programului ]ntr-un mod care pentru
unii p[rea a fi pu\in excesiv. Într-o iarn[, în una din duminici, a
c[zut a=a de mult[ z[pad[ =i era un ger a=a de mare c[ majoritatea
credincio=ilor nu au putut veni la închinare, =i din m`na de
oameni care au reu=it s[ ajung[ acolo, unii se întrebau dac[
predicatorul va mai mul\umi ca înainte. Predicatorul nu i-a
dezam[git nici pe ei =i nici pe Dumnezeu spun`nd: <Doamne, }\i
mul\umesc c[ nu este întotdeauna a=a!> Duhul Sf`nt ne d[ acest
imbold de a-I mul\umi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile =i
în mod deosebit pentru harul care ni l-a dat. Har înseamn[ c[
Dumnezeu a f[cut ce este necesar pentru om ca acesta s[ fie
m`ntuit. Harul este darul pe care omul nu-l merit[ =i pentru care
nu poate pl[ti niciodat[.
Noe a fost un om neprih[nit, dar în el era =i depravare, lucru
care s-a v[zut c`nd s-a îmb[tat. Moise, robul lui Dumnezeu, a fost
bl`nd, dar l-a omor`t pe egipteanul pe care l-a prins
nedrept[\indu-i pe fra\ii s[i. Privind în acest fel, la orice om am
vedea c[ nu este dec`t o fiin\[ uman[, în care în diferite împrejur[ri =i condi\ii izbucne=te p[catul ca un puroi ce-l dezgust[ pe
Dumnezeu. Pentru c[ to\i mo=tenim acest cod genetic spiritual
virusat, suntem lipsi\i de harul lui Dumnezeu =i avem nevoie ca
Duhul Sf`nt, care face acest adev[r real =i în\eles min\ii noastre,
s[ ne nasc[ din nou f[pturi în care s[ creasc[ virtu\i cere=ti. C`nd
vedem de unde ne-a scos, uneori efectul Duhului Sf`nt în noi este
c[ ne face s[ izbucnim în c`nt[ri de prosl[vire sau în cuvinte
precum: <Te iubesc, Domnul meu!> Astfel de momente te
dezr[d[cineaz[ tot mai mult de p[m`nt =i te leag[ de cer, unde
sunt bucurii ve=nice.
Prezen\a =i efectul Duhului Sf`nt în via\a noastr[ este
împlinirea unei promisiuni f[cute de Dumnezeu =i tr[im în
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a=teptarea unei alte promisiuni, c`nd Duhul Sf`nt va învia pe cei
ce au murit în Domnul =i va schimba trupul celor vii, la venirea
Sa, într-un trup de slav[ cu care ne vom ridica la cer spre a fi cu
Domnul =i poporul S[u pentru totdeauna. Ca oameni maturi =tim
c`t de important este s[ facem tot ce putem în folosul familiei.
+tim ce înseamn[ s[ faci efortul ca s[ men\ii o prietenie sau s[
p[strezi un serviciu, ]ns[ nimic nu este mai important ca a face tot
ce \ine de noi pentru a r[m`ne tari în puterea Duhului Sf`nt care
aduce =i men\ine tot ce este bun în via\a noastr[.
Duhul Sf`nt nu ne for\eaz[ s[ facem nimic dac[ nu vrem, dar
ne poate determina s[ vrem s[ facem ce trebuie atunci c`nd ne
l[s[m c`rmui\i de El. Ceea ce prime=ti de la El este darul lui
Dumnezeu pentru tine, ca apoi ceea ce faci cu ce El \i-a dat s[ fie
darul t[u pentru Dumnezeu. Cum este cu tine? Ai primit tu
aceast[ putere pe care Domnul Isus a promis-o celor ce vor crede
în El? E=ti tu un martor al învierii Sale? Suntem ca o plant[ care
fie se dezvolt[, fie stagneaz[ în cre=tere, ca apoi s[ se ofileasc[.
S[ nu refuz[m schimbarea pe care Duhul Sf`nt vrea s[ o fac[ în
via\a noastr[ chiar dac[ pe moment El ne cere ceva ce va face ca
firea cea veche s[ se simt[ incomod[. Duhul Sf`nt vrea s[ fie rezident permanent în cea mai ascuns[ parte a fiin\ei noastre, adic[ în
duhul nostru care a fost trezit la via\[ =i astfel s[ nu mai lucr[m
noi, ci El s[ lucreze prin noi. S[ nu mai tr[im noi, ci El s[ tr[iasc[
în noi, El fiind în noi =i noi fiind ascun=i în El. <Cunoa=tem c[
r[m`nem în El =i c[ El r[m`ne în noi prin faptul c[ ne-a dat din
Duhul S[u> (1 Ioan 4:13).
Amin

411

38
CEA MAI IMPORTANTÃ LUCRARE A
DUHULUI SFÂNT
<C`nd va veni M`ng`ietorul, Duhul Adev[rului, are
s[ v[ c[l[uzeasc[ în tot adev[rul; c[ci El nu va vorbi
de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, =i v[ va descoperi lucrurile viitoare. El M[ va prosl[vi, pentru c[
va lua din ce este al Meu, =i v[ va descoperi.>
Ioan 16:13-14

L

ucrarea desf[=urat[ de Duhul Sf`nt cuprinde multe
aspecte din via\a Bisericii lui Dumnezeu, dar toate acestea sunt cuprinse în cea mai important[ lucrare a
Duhului Sf`nt =i anume aceea de a-L prosl[vi pe Domnul Isus
Hristos. Duhul Sf`nt nu caut[ niciodat[ s[ se remarce pe Sine, ci
se d[ruie=te lucr[rii de a-L glorifica pe Domnul, sco\`nd în eviden\[ meritele M`ntuitorului. În acest fel ne este de folos s[
înv[\[m de la Duhul Sf`nt c[ nimic din ce putem noi face nu este
mai important =i nu prime=te c[l[uzirea Sa precum ceea ce facem
spre slava lui Dumnezeu. Duhul Sf`nt Îl glorific[ pe Hristos prin
a ne descoperi voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. El duce la
îndeplinire în via\a noastr[ lucr[ri care-L prosl[vesc pe Hristos.
<C[ci noi suntem lucrarea Lui, =i am fost zidi\i în Hristos Isus
pentru faptele bune, pe care le-a preg[tit Dumnezeu mai dinainte,
ca s[ umbl[m în ele> (Efeseni 2:10).
Puterea Duhului Sf`nt se manifest[ =i Hristos este glorificat
atunci c`nd un suflet împov[rat de p[cat este eliberat =i devine o
f[ptur[ nou[, în inima c[ruia El pune jarul unei dragoste dint`i
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care-l motiveaz[ s[-I mul\umeasc[ =i s[-L glorifice pe Dumnezeu
prin tot ce face. <+i orice face\i, cu cuv`ntul sau cu fapta, s[ face\i
totul în Numele Domnului Isus, =i mul\umi\i, prin El, lui
Dumnezeu Tat[l> (Coloseni 3:17). Orice lucrare care nu-L glorific[ pe Fiul, nu-=i are izvorul în Duhul Sf`nt, ci este sponsorat[,
am putea spune, de interese str[ine fur[ din ce este al lui
Dumnezeu =i p`n[ la urm[ p[gube=te sufletul omului.
Din acest motiv trebuie s[ privim foarte suspicios la planurile
=i dorin\ele noastre care nu au ca imbold =i ca rezultat final
glorificarea Domnului Isus, pentru c[ omul face astfel de lucr[ri
f[r[ ajutorul Duhului Sf`nt care vrea s[-L prosl[veasc[ pe Fiul.
Dumnezeu, care este Duh, este ve=nic în prezen\a f[pturilor
cere=ti care-L glorific[. El nu duce lips[ de prosl[virea adus[ de
om. Omul este o fiin\[ spiritual[ creat[ ca s[ existe ve=nic, chiar
dac[ pentru un maxim de c`\iva zeci de ani se folose=te de un trup
de carne ca =i de un vehicol pentru suflet =i duh. Dumnezeu, care
este acela=i ieri, ast[zi =i în veci este glorificat de lucr[rile Sale pe
care prin puterea de Creator le-a chemat la existen\[ a=a cum de
exemplu sunt cerurile care <…spun slava lui Dumnezeu =i întinderea lor veste=te lucrarea m`inilor Lui> (Psalmul 19:1).
Duhul Sf`nt, prin meritul jertfei Domnului Isus, face din noi
fiin\e care au primit din ce este al Domnului, ca abia apoi s[
putem face parte dintre cei care-I dau lui Dumnezeu o închinare
care s[ poat[ fi acceptat[ de El. De aceea Domnul nu accept[
eforturi sau inven\ii omene=ti de slujire care s[ nu fie ini\iate de
Duhul Sf`nt. Scopul cre[rii omului a fost ca el s[ fie fiin\a peste
care dragostea lui Dumnezeu s[ se reverse, cu n[dejdea c[
l[s`ndu-l s[ aib[ o voin\[ liber[ omul va alege s[ asculte de
Creator =i sim\indu-I dragostea s[-I r[spund[ prin a-L iubi. Spun
<tr[g`nd n[dejdea>, privind la ceea ce Domnul a spus despre via
Sa (vezi Isaia 5:1-7), de la care a spus c[ tr[gea n[dejdea c[ are
s[ fac[ struguri buni. Este la fel ca =i cu smochinul neroditor, care
cu mult[ grij[ a fost s[dit =i îngrijit. De la el se a=tepta la roade
bune, dar spre dezam[girea St[p`nului, ]n smochin nu s-a g[sit
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road[ (vezi Luca13:6-9). În cazul sufletului chemat la m`ntuire,
Duhul Sf`nt face lucrarea de s[dire, de altoire, ]ns[ El vrea ca în
urma lucr[rii Sale s[ rodim o road[ care bucur[ =i chiar }l
glorific[ pe St[p`n.
Este foarte important s[ vedem c`t de mult vrea Duhul Sf`nt
s[ rodim roada care se a=teapt[ de la noi, pentru c[ El vrea aceasta în primul r`nd spre a-L prosl[vi pe Hristos în al c[rui merit am
fost s[di\i. Duhul Sf`nt dore=te aceasta =i pentru binele nostru,
fiindc[ El =tie c[ ml[di\a neroditoare este t[iat[ =i pomul care
continu[ s[ nu rodeasc[ an dup[ an este t[iat afar[ ca s[ nu ocupe
locul degeaba. Cu acest g`nd, care ne previne de un posibil pericol, trebuie s[ c[ut[m s[ nu-L întrist[m pe Duhul Sf`nt care nu ne
las[ s[ fim lene=i =i neroditori, pentru ca ungerea Sa s[ r[m`n[ în
noi. <C`t despre voi, ungerea, pe care a\i primit-o de la El, r[m`ne
în voi…> (1 Ioan 2:27). Pentru slava lui Dumnezeu, Duhul Sf`nt
echipeaz[ fiecare suflet m`ntuit cu ce îi este necesar ca s[ aib[ o
via\[ duhovniceasc[ plin[ de rod =i în acela=i timp îl ap[r[ =i îl
înarmeaz[ s[ se poat[ lupta lupta cea bun[ a credin\ei cu armele
luminii. Spre slava lui Dumnezeu, Duhul Sf`nt îi d[ putere s[
biruiasc[ ispita, s[ cunoasc[ adev[rul Scripturii spre a fi hr[nit =i
c[l[uzit de El =i particip[ din plin la închinarea pe care sufletul
m`ntuit o aduce lui Dumnezeu prin rug[ciune, c`ntare, m[rturisire =i slujire între oameni.
A avea o astfel de c`rmuire înseamn[ a avea ungerea Duhului
Sf`nt care este cu noi =i în noi. El are o Putere mai tare dec`t a
potrivnicului care este în lume. Singuri nu avem nici o =ans[, dar
cu Dumnezeu alc[tuim majoritatea. De aceea trebuie s[ dezvolt[m aceast[ rela\ie cu Duhul Sf`nt la o stare de prietenie =i
dependen\[, pentru c[ atunci, at`t Duhul Sf`nt c`t =i noi vom
avem ca scop a-L glorifica pe Domnul Isus Hristos. Glorific`ndu-L pe Fiul, }l glorific[m pe Dumnezeu Tat[l. <Pentru ca to\i s[
cinsteasc[ pe Fiul cum cinstesc pe Tat[l. Cine nu cinste=te pe Fiul,
nu cinste=te pe Tat[l, care L-a trimis> (Ioan 5:23). E=ti tu unul
dintre aceste suflete care are ungerea Duhului Sf`nt? Poate te-ai
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g`ndit c[ cei care fac slujbe pentru Dumnezeu trebuie s[ aib[
aceast[ ungere. Poate crezi c[ este ceva ce a fost doar pentru prorocii din vechime sau pentru apostoli, dar Duhul Sf`nt vrea ca
spre slava lui Dumnezeu s[ fie parte din via\a ta la nivelul duhului t[u de unde s[ te c`rmuiasc[ cu în\elepciune spre a ajunge cu
bine la destina\ia numit[ Cer.
Am putea merge mai departe =i spune c[ nu numai c[ este necesar a-L primi pe Duhul Sf`nt ca rezident permanent în l[untru
templului nostru, pentru c[ este singurul mod în care ne putem
supune Legii duhovnice=ti a lui Dumnezeu, dar este important s[
=tim c[ a nu-L avea înseamn[ a nu fi al lui Hristos. <…Dac[ n-are
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui> (Romani 8:9). Lucrarea
Duhului Sf`nt, care spre slava lui Dumnezeu vrea s[ fac[ o lucrare
de sfin\ire în via\a omului, a fost cel mai des reprezentat[ într-un
mod fizic în care s[ ajute credin\ei omului, prin ungerea cu untdelemn. P[m`nte=te vorbind, ungerea cu untdelemn înseamn[ o
ceremonie de consacrare sau de dedicare, a=a cum s-a obi=nuit în
timpul Vechiului Testament. <S[ ungi =i pe Iehu, fiul lui Nim=i ca
împ[rat al lui Israel; =i s[ ungi pe Elisei, fiul lui +afat, din
Abel-Mehola, ca proroc în locul t[u> (1 Împ[ra\i 19:16).
G[sim în Vechiul Testament c[ preo\ii erau un=i cu acest untdelemn în slujba de preot. <S[ îmbraci pe Aaron cu ve=mintele
sfinte, s[-l ungi, =i s[-l sfin\e=ti, ca s[-Mi fac[ slujba de preot>
(Exodul 40:13). Dup[ instruc\iunile date de Dumnezeu, anumite
lucruri folosite în slujba f[cut[ de preot erau unse cu untdelemn
(vezi Leveticul 8:10). David a fost uns de Samuel, =i în Noul
Testament g[sim c[ bolnavii pentru care se rugau presbiterii
bisericii puteau fi un=i cu untdelemn (vezi Iacov 5:14). Ucenicii
Domnului scoteau duhurile necurate din cei chinui\i de puterea
întunericului =i ]i ungeau pe cei bolnavi. <Scoteau mul\i draci, =i
ungeau cu untdelemn pe mul\i bolnavi, =i-i vindecau> (Marcu
6:13). Toate aceste exemple ne spun c[ ungerea cu untdelemn este
o concep\ie biblic[ =i nu o inven\ie omeneasc[. Dumnezeu a f[cut
posibil ca noi, oamenii, s[ ne facem p[rta=i firii dumnezeie=ti =i,
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spre slava Sa, Duhul Sf`nt s[ vin[ =i peste noi ca peste Domnul
Isus atunci c`nd era pe p[m`nt.
<Duhul Domnului este peste Mine, pentru c[ M-a uns s[
vestesc s[racilor Evanghelia; M-a trimis s[ t[m[duiesc pe cei cu
inima zdrobit[, s[ propov[duiesc robilor de r[zboi slobozirea, =i
orbilor c[p[tarea vederii; s[ dau drumul celor ap[sa\i, =i s[
vestesc anul de îndurare al Domnului> (Luca 4:18-19). Acela=i
Duh Sf`nt vrea ca spre slava lui Dumnezeu s[ continue s[ fac[
aceste lucr[ri prin noi în cei care se cur[\esc spre a fi vase de
cinste, curate, de care El s[ se poat[ folosi. Lucrarea aceasta este
a=a de mare =i necesit[ o putere mult mai mare dec`t puterea
noastr[. Ea nu se va putea face dec`t prin puterea Duhului Sf`nt.
<…Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin t[rie, ci
prin Duhul Meu,- zice Domnul o=tirilor!-> (Zaharia 4:6).
E=ti =i tu un astfel de suflet peste care Duhul Domnului a venit
=i prin care face aceste lucr[ri ce au ca rezultat m`ntuirea oamenilor prin care Dumnezeu este glorificat? Ai primit =i tu aceast[
putere pe care Domnul Isus a promis-o ucenicilor înainte de a se
în[l\a la cer? (vezi Fapte 1:8). Ai avut experien\a umplerii cu
Duhul Sf`nt care este cea mai mare comoar[ ce o poate avea un
om pe p[m`nt? Sau poate, ca =i ucenicii pe care i-a înt`lnit apostolul Pavel la Efes, nu cuno=ti dec`t botezul poc[in\ei =i, la fel ca
=i ei, nici nu =tii despre o asemenea experien\[. <…Nici n-am
auzit m[car c[ a fost dat un Duh Sf`nt…C`nd =i-a pus Pavel
m`inile peste ei, Duhul Sf`nt S-a pogor`t peste ei, =i vorbeau în
alte limbi, =i proroceau> (Fapte 19:2, 6). Dac[ nu ai avut aceast[
experien\[ promis[ =i prin prorocul Ioel, poate te întrebi cum
poate deveni un om firesc un om duhovnicesc, care spre slava lui
Dumnezeu s[ primeasc[ aceast[ umplere cu Duhul Sf`nt.
Spre slava lui Dumnezeu, Duhul Sf`nt treze=te mintea
s[n[toas[ a omului ca s[ vad[ nevoia de a se poc[i =i c[indu-se de
trecut, în meritul jertfei Domnului Isus, s[ poat[ deveni prin
minunea na=terii din nou o f[ptur[ nou[. Prin aceast[ poc[in\[
firea cea veche este dezbr[cat[ de putere =i r[stignit[. Astfel
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puterea promis[ a Duhului Sf`nt poate fi primit[ în templul trupului nostru. <+tim bine c[ omul nostru cel vechi a fost r[stignit
împreun[ cu El, pentru ca trupul p[catului s[ fie desbr[cat de
puterea lui, în a=a fel ca s[ nu mai fim robi ai p[catului> (Romani
6:6). Iertarea se cere =i se prime=te, iar cine caut[ cu inima
sincer[ g[se=te, =i atunci c`nd bate la u=a cerului i se deschide =i
prime=te aceast[ umplere cu Duhul Sf`nt. <Cere\i, =i vi se va da;
c[uta\i =i ve\i g[si; bate\i, =i vi se va deschide. C[ci ori =i cine
cere, cap[t[; cine caut[, g[se=te; =i celui ce bate, i se deschide>
(Matei 7:7-8).
Rug[ciunea st[ruitoare despre care Domnul Isus ne-a înv[\at
în pilda judec[torului nedrept (vezi Luca 18:1-8) este o insisten\[
ce arat[ c`t de mult vrem s[ avem aceast[ experien\[ =i în acela=i
timp cred c[ pe majoritatea, o dat[ ce primim aceast[ putere, ne
ajut[ s[ o pre\uim mai mult. Crez`nd Cuv`ntul, ascult`nd de El =i
chiar iubindu-L, r[m`n`nd în El =i El în noi, ne putem apropia în
rug[ciune de tronul harului ca s[ fim umplu\i cu puterea Duhului
Sf`nt, care spre slava lui Dumnezeu vrea s[ fie parte din via\a
noastr[. Sub c`rmuirea Lui, investi\ia lui Dumnezeu în noi va fi
p[strat[ în siguran\[ p`n[ c`nd la fel ca Eliazar, care a adus-o pe
Rebeca la Isaac, Duhul Sf`nt ne va prezenta înaintea Domnului
Isus Hristos. <El ne-a =i pecetluit, =i ne-a pus în inim[ arvuna
Duhului> (2 Corinteni 1:22). Duhul Sf`nt, ca o semn[tur[ a lui
Dumnezeu, pune o pecete pe noi care spune c[-I apar\inem Lui
prin r[scump[rare, pecete ce este recunoscut[ în cer, dar =i în
lumea duhurilor unde lupt[m prin rug[ciune.
Nu eticheta unei denomina\iuni conteaz[ în cer, ci aceast[
pecete =i c`t[ putere avem din Duhul Sf`nt, pentru c[ în m[sura
propor\ional[, c`rmui\i fiind de Duhul Domnului dup[ Cuv`ntul
Scripturii, se va g[si în noi via\[ sf`nt[ =i roade care s[-L bucure
pe Dumnezeu. <+i voi, dup[ ce a\i auzit cuv`ntul adev[rului
(Evanghelia m`ntuirii voastre), a\i crezut în El, =i a\i fost
pecetlui\i cu Duhul Sf`nt, care fusese f[g[duit, =i care este o
arvun[ a mo=tenirii noastre, pentru r[scump[rarea celor c`=tiga\i
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de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui> (Efeseni 1:13-14). Duhul
Sf`nt face aceast[ lucrare <spre lauda slavei Lui>, pentru c[, a=a
cum spune textul citat chiar la început, cea mai important[ lucrare
a Duhului Sf`nt este aceea de a-L prosl[vi pe Fiul.
Botezul în ap[ este necesar ca parte din ascultarea de
Dumnezeu =i este un act prin care noi m[rturisim credin\a
noastr[ în El, ]ns[ primirea Duhului Sf`nt este o m[rturisire a
cerului despre noi, despre faptul c[ apar\inem Mielului =i c[ avem
ca destina\ie cerul. Duhul Sf`nt nu este doar o putere sau o influen\[, ci este o Persoan[ care este Dumnezeu =i împreun[ cu
Dumnezeu Tat[l =i Dumnezeu Fiul formeaz[ un întreg (vezi
Efeseni 4:4-6). Pentru c[ este o Persoan[, El poate fi refuzat =i
întristat. Fiind cea mai sensibil[ =i delicat[ parte din Dumnezeire,
nu numai c[ are ca scop glorificarea lui Dumnezeu, dar are o
total[ protec\ie a Tat[lui =i a Fiului. <De aceea v[ spun: Orice
p[cat =i orice hul[ vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva
Duhului Sf`nt nu le va fi iertat[> (Matei 12:31).
Cea mai important[ lucrare a Duhului Sf`nt este ca s[
prosl[veasc[, s[ aduc[ c`=tig Împ[r[\iei ve=nice a lui Dumnezeu.
El face aceasta model`ndu-ne =i cioplindu-ne ca pe ni=te pietre
vii, care ca întreg alc[tuim o cas[ a lui Dumnezeu. C`nd Duhul
Sf`nt este în noi Îi suntem martori =i m[rturisim cu curaj despre
adev[r (vezi 1 Ioan 5:6). Prin El ne putem ruga =i putem fi
adev[ra\i închin[tori (vezi Ioan 4:24), =i tot prin El putem tr[i în
neprih[nire (vezi Romani 8:4). Prin Duhul Sf`nt suntem înt[ri\i în
omul din l[untru (vezi Efeseni 3:16) =i avem bucurie, pace, t[rie
=i n[dejde (vezi Roamni 8:13). Prin Duhul Sf`nt ne putem
bucura de darurile pe care El alege s[ ni le dea pentru înt[rirea
noastr[, dar mai ales pentru Biseric[ (vezi 1 Corinteni 12:1-27).
Prin Duhul Sf`nt =i numai prin El putem rodi roada supranatural[
a Duhului care-L bucur[ pe Dumnezeu =i face bine semenilor
no=tri (vezi Galateni 5:22-23). Prin Duhul Sf`nt putem discerne =i
alege s[ lu[m decizii bune în via\a noastr[ ca s[ fim feri\i de la a
produce pagube duhovnice=ti.
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Via\a omului începe cu copil[ria =i dup[ adolescen\[ continu[
cu anii de maturitate, în care omul înva\[ =i dob`nde=te experien\a
vie\ii prin diferite evenimente pe care le-am putea compara cu o
sumedenie de cutii de diferite m[rimi, diferit împachetate, pe care
sunt scrise diferite instruc\iuni. Pe unele scrie: <Nu deschide p`n[
mai t`rziu!> cum este cutia pe care scrie <C[s[torie>, cutie ce
con\ine experien\e permise numai celor c[s[tori\i. Pe alt[ cutie, ce
poart[ numele de <Divor\> scrie: <Nu deschide niciodat[!> =i cei
ce o deschid sunt înv[lui\i de o întunecime pe care nu o mai pot
pune înapoi. Cutiile pe care scrie: <Afaceri cinstite>, <Afaceri
necinstite>, <Educa\ie> sau <Oportunit[\i> cer din partea noastr[
s[ facem o alegere bun[. Pe unele dintre aceste cutii scrie:
<Deschide acum!>, a=a cum este Cuv`ntul lui Dumnezeu sau a
face bine tuturor oamenilor =i mai ales fra\ilor în Domnul.
Duhul Sf`nt este Cel care spre slava lui Dumnezeu ne
în\elep\e=te pentru ca astfel cuno=tin\a ce o avem din Cuv`nt s[
ne dea ]n\elepciune. Domnul Isus ne spune c[ Duhul Sf`nt ne
înva\[ chiar despre lucrurile viitoare, ca s[ =tim cum s[ avem
de-a face cu aceste cutii ale experien\elor de via\[. Fie c[ suntem
tineri, în perspectiv[ de c[s[torie, sau c[ ne apropiem de
b[tr`ne\e, Duhul Sf`nt ne înva\[ cum s[ ne alegem prietenii,
aleg`ndu-i pe cei care înt`i de toate }l iubesc pe Domnul =i ascult[
de El cu orice pre\. Spre slava lui Dumnezeu, care vrea o Biseric[
unit[, Duhul Sf`nt ne elibereaz[ sim\ul de a invidia, de a ne compara cu al\ii sau de a intra în competi\ii nimicitoare. Duhul Sf`nt
ne înva\[ cum s[ ne raport[m la aprecierile =i critica pe care o
primim de la oameni.
Ca oameni ne plac aprecierile =i firii îi place tare s[ fie l[udat[,
dar nu ne place s[ fim critica\i. Ambele sunt emo\ii tari, ce ne pot
motiva sau distruge =i Duhul Sf`nt ne înva\[ c[ de=i critica este
mai greu de suportat, este mai folositoare ca aprecierile
oamenilor. El ne înva\[ nu s[ ne prefacem c[ nu ne place s[ fim
aprecia\i, ci ne instruie=te c[ atunci c`nd primim aprecierea sau
chiar lauda oamenilor s[ o îndrept[m în sus, spre Cel care a f[cut
419

FOAMETEA DIN |ARA TA

posibil tot ce este bun în via\a noastr[. Suntem o singur[ dat[
tineri =i f[r[ experien\[ în via\[, dar dac[ nu avem grij[ putem fi
toat[ via\a lipsi\i de în\elepciune. Ceea ce este miere pentru gur[
este în\elepciunea ce vine de sus pentru suflet. În\elepciunea este
abilitatea de a aplica cuno=tin\a ce o ai =i tot în\elepciune este s[
recuno=ti c[ trebuie s[ cau\i cuno=tin\a c`nd nu o ai.
Suta=ul, c[ruia Domnul Isus i-a vindecat robul, a fost în\elept,
recunosc`nd c[ se afl[ în fa\a unei probleme pe care nu o poate
rezolva =i s-a dus la Domnul Isus dup[ ajutor (vezi Matei 8:5).
Duhul Sf`nt, care spre slava lui Dumnezeu vrea s[ ne duc[ spre o
des[v`r=ire de oameni mari în credin\[, aduce un echilibru
s[n[tos în via\a noastr[ între cuno=tin\[ =i în\elepciune. Duhul
Sf`nt ne înva\[ s[ mergem la El cu credin\[, dup[ ajutor prin
rug[ciune, =i c`nd ne rug[m, ne ajut[ s[ ne expunem partea
g`ndurilor ce par s[ întunece p[rt[=ia noastr[ cu Domnul. El
merge p`n[ acolo c[ ne convinge de vin[ atunci c`nd mintea
noastr[ a dorit ceea ce =tim c[ nu e voie =i nu e pentru noi.
Duhul Sf`nt este Cel care îng[duie s[ vedem minuni în via\a
noastr[, dar uneori dac[ suntem împietri\i se poate s[ nu le
observ[m, a=a cum este minunea descris[ la Ioan 6:21. Ucenicii
se aflau în corabie, cam la 3 mile dep[rtare de \[rm, =i ]n momentul ]n care Domnul a fost cu ei corabia <a sosit îndat[> la \[rm.
Acest <îndat[> tradus mai îndeaproape înseamn[ instantaneu.
Duhul Sf`nt face minuni =i ast[zi =i descoper[ tainele ascunse ale
inimii omului ca =i în trecut. Samuel i-a spus lui Saul c`nd acesta c[uta m[g[ri\ele tat[lui s[u, unde s[ mearg[, ce va înt`lni =i
ce se va înt`mpla în viitor (vezi 1 Samuel 9). Ahia a =tiut c[ nevasta lui Ieroboam va veni la el d`ndu-se drept altcineva
(vezi 1 Împ[ra\i 14:5).
Sunt multe astfel de descoperiri pe care Duhul Sf`nt le-a dat
slujitorilor lui Dumnezeu, dar ceea ce este important este faptul c[
=i ast[zi mai au loc astfel de interven\ii ale Duhului Sf`nt care, a=a
cum a spus Domnul Isus în textul citat la început, descoper[
lucrurile viitoare. Eu îmi aduc aminte c`nd eram copil acas[, în
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Rom`nia, =i am primit un refuz în scris de la mili\ie cu privire la
cererea de emigrare a familiei noastre în America. Îmi aduc foarte
bine aminte =i ast[zi cum în acea zi a trecut pe la noi un om foarte
simplu în ochii oamenilor, smerit în ochii lui, dar care era un om
al lui Dumnezeu, =i eu ca =i copil m[ sim\eam onorat c`nd mama
mea m[ trimitea s[-i sp[l cizmele, mari din gum[, de noroi. În
acea zi trist[ pentru p[rin\ii mei, ne-am plecat pe genunchi la
rug[ciune, a=a cum se f[cea pe vremuri c`nd cineva vizita pe
altcineva, =i dup[ ce ne-am ridicat de la rug[ciune, acel om a spus
c[ a v[zut într-o vedenie patru pa=apoarte albastre ce au fost
=tampilate cu aprobare. Întristarea familiei s-a mai risipit, dar a
ap[rut o nou[ dilem[, pentru c[ noi eram cinci =i nu patru.
Atunci p[rin\ii mei i-au spus acelui om c[ abia primisesem
refuzul în scris =i nu am s[ uit niciodat[ ce l-am auzit pe acel om
spun`nd: <Dac[ ni-\i pleca, Domnu' n-o vorbit p`n'mine!>
Nu au trecut multe zile =i p[rin\ii mei au fost chema\i din nou
ca s[ li se comunice c[ cererea de plecare a fost aprobat[ =i li s-a
spus s[ mearg[ s[ ridice patru pa=apoarte =i nu cinci, pentru c[
sora mea cea mic[ nu avea pa=aport individual, ci era trecut[ pe
pa=aportul mamei mele. Cu ani înainte de Revolu\ia din 1989,
acela=i om, privind la o mare cas[ de cultur[ din ora=, a afirmat
c[ Domnul i-a spus c[ acolo se va vesti într-un mod liber
Cuv`ntul lui Dumnezeu =i a=a s-a înt`mplat. Am avut harul s[
cresc în mijlocul desf[=ur[rii unor astfel de lucr[ri pe care Duhul
Sf`nt le-a f[cut prin diferite vase curate de lucrare, lucrare pe care
Duhul Sf`nt o va continua p`n[ ]n ziua R[pirii Bisericii. Sunt
lucr[ri ginga=e =i trebuie s[ admitem c[ în unele cazuri firea omului o ia înaintea Domnului, trec`nd peste ce este scris.
C`nd un vas nu se p[streaz[ curat pot fi =i influen\e str[ine, dar
a=a dup[ cum nu a existat dolar sau pictur[ fals[ p`n[ c`nd nu a
fost unul original, exist[ =i lucrarea curat[ a descoperirii f[cute de
Duhul Sf`nt. Dac[ spunem c[ avem Duhul Domnului, care sunt
rezultatele acestui fapt? Mul\i spun ast[zi c[-L au, dar roadele lor
spune altceva. <Ei sunt aceia care dau na=tere la dezbin[ri, oameni
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supu=i poftelor firii, care n-au Duhul> (Iuda 1:19). C`nd un fermier merge s[-=i str`ng[ recolta vrea s[ aib[ c`t de mult[, dar s[
fie de calitate. La fel vrea =i Duhul Sf`nt, calitate înainte de cantitate, dar se bucur[ c`nd spre slava lui Dumnezeu are =i cantitate.
Cere umplerea cu Duhul Sf`nt =i lucreaz[, pentru c[ a lucra nu
este doar o oportunitate, ci =i o responsabilitate. Mul\i spun c[ nu
au timp, dar de fapt ei nu au loc pentru El, la fel cum cei din
Betleem nu au avut loc pentru Domnul Isus.
Oamenii folosesc expresii precum <o clip[, v[ rog> sau <un
moment, te rog>, =i via\a pe p[m`nt este format[ din astfel de
unit[\i de timp, dar vine <o clip[, o clipeal[> care pentru cei ce
r[m`n credincio=i le va schimba viitorul pentru totdeauna. Acest
eveniment se nume=te R[pirea Bisericii =i va fi posibil prin Duhul
Sf`nt, care va face minunea transform[rii trupului nostru într-un
trup de slav[, a tuturor celor care se p[streaz[ pentru Domnul ca
o logodnic[ pentru logodnicul ei. Spre slava lui Dumnezeu,
Duhul Sf`nt lucreaz[ în noi =i tot spre slava Lui este bine s[
lucr[m =i noi =i s[ ne rug[m: <Doamne, vreau s[ tr[iesc a=a ca s[
pot fi plin de Duhul Sf`nt. Vreau s[ fiu omul T[u acolo, la serviciu, unde-mi c`=tig p`inea. Vreau s[ fiu o femeie, un b[rbat, un
t`n[r sau o t`n[r[ care te reprezint[ pe Tine c`nd c[l[toresc
folosind mijloacele de transport în comun sau c`nd conduc pe
=osea.> Duhul Sf`nt se bucur[ de astfel de dorin\e =i va face
aceasta în via\a noastr[ spre slava lui Dumnezeu. <Dar voi, prea
iubi\ilor, zidi\i-v[ suflete=te pe credin\a voastr[ preasf`nt[,
ruga\i-v[ prin Duhul Sf`nt> (Iuda 1:20).
Amin
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39
DISCIPLINÃ CÂND NU AI LUMINÃ
<Cine dintre voi se teme de Domnul, s[ asculte glasul
Robului S[u! Cine umbl[ ]n ]ntuneric =i n-are lumin[,
s[ se ]ncread[ ]n Numele Domnului, =i s[ se bizuie pe
Dumnezeul lui!> Isaia 50:10

M

ajoritatea oamenilor de pe p[m`nt sunt de acord c[
adev[rul este important atunci c`nd este vorba de
lucruri precum: matematic[, chimie, calcule astronomice ]n vederea explor[rilor cu ajutorul navelor spa\iale, dar cu
privire la lucrurile spirituale, doar un grup mai restr`ns de oameni
vor agrea faptul c[ exist[ un Adev[r absolut care este Dumnezeu
=i pe care atunci c`nd }l cuno=ti, ]ntr-un mod personal, ajungi s[
=tii ce ]nseamn[ s[ fii un om slobod. <…ve\i cunoa=te adev[rul, =i
adev[rul v[ va face slobozi> (Ioan 8:32). Marii g`nditori ai
vremurilor =i chiar filozofii de ast[zi au ajuns uneori s[ rosteasc[
c`te un adev[r, dar cine-L are pe Domnul Isus Hristos ca
M`ntuitor al sufletului are Adev[rul. La sf`r=itul vie\ii, Buda a
spus c[ el ]nc[ c[uta adev[rul, dar cine =i-a ]ncredin\at soarta ]n
m`na Domnului a g[sit Adev[rul prin Cuv`ntul insuflat de
Dumnezeu =i ]n lumina dat[ de Duhului Sf`nt.
Una dintre cele mai dificile faze din via\a credinciosului este
atunci c`nd crede ce trebuie, face ce trebuie =i a=a cum spune
textul citat la ]nceput <se teme de Domnul> =i totu=i ajunge s[
umble ]n ]ntunericul necazurilor. Este vorba de o vreme c`nd
cerul pare a fi de plumb =i parc[ nimic nu mai are sens. Acest
]ntuneric poate consta ]n situa\ii financiare disperate, moartea
unui copil ]n familie, moartea unei mame ce are copii mici,
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pierderi materiale din cauza calamit[\ilor sau din cauza vicleniei
oamenilor, pierderea s[n[t[\ii, pierderea slujbei sau pierderea
p[rt[=iei cu cei pe care poate i-ai crezut a fi mai aproape de sufletul t[u. Am citit promisiunile, am ]nv[\at versete biblice, am dat
partea Domnului de la timp p`n[ la ban =i nu am oprit dragostea
celui ]n nevoie de ea =i totu=i se poate s[ ajungem, a=a cum scrie
versetul citat, s[ umbl[m ]n ]ntuneric =i s[ nu avem lumin[.
Adev[rul Cuv`ntului lui Dumnezeu este acela care r[m`ne tot
Adev[rat =i atunci c`nd trecem prin astfel de ]ntunecimi ce pot fi
numite st[ri de ]ncercare =i de calificare a credin\ei noastre, c`nd
=i dac[ nu vedem fa\a lui Dumnezeu din cauza ]ntunericului,
totu=i putem fi siguri c[ fa\a Celui ce vede ]n ]ntuneric este
]ndreptat[ tot ]nspre noi. }n astfel de st[ri, dup[ ce ne cercet[m ca
s[ fim siguri c[ o astfel de stare nu este urmarea vreunui p[cat =i
descoperim c[ ]n m[sura puterii noastre am umblat drept ]naintea
Domnului, ajunge s[ auzim ]n[untrul nostru un continuu =i
constant: <DE CE?> Dac[ am fost ]nvrednici\i de Dumnezeu a lua
parte la astfel de examene grele =i ne ]ndoim c[ bun[tatea =i
]ndurarea Lui ne mai ]nso\esc, este bine s[ ne aducem aminte c[
Dumnezeu este Suveran =i ca un olar face un vas dup[ placul S[u,
vas pe care-l calific[, spre a fi folositor, trec`ndu-l prin cuptor.
Vom fi sigur p[gubi\i spiritual dac[ alegem s[ r[m`nem la
]ntrebarea <DE CE?>, dar ne va fi de folos s[ ]nv[\[m din Cuv`nt
s[ =tim <CUM> s[ proced[m ]ntr-un mod disciplinat ]n astfel de
st[ri, c`nd pe traseul pribegiei noastre spre Canaanul Ceresc trecem prin ]ntuneric =i nu avem lumin[. }n acela=i timp este bine s[
=tim c[ avem doar op\iunea de a r[m`ne supu=i voii Lui sau de a
ne r[zvr[ti. Ascultarea va aduce ]n mod sigur, chiar dac[ nu =i aici
pe p[m`nt, o r[spl[tire din partea Creatorului Universului, pe
c`nd r[zvr[tirea ne va s[r[ci, }l va dezam[gi pe St[p`n, av`nd
poten\ialul de a ne duce spre o pr[pastie spiritual[. Sfatul pe care
ni-l d[ Cuv`ntul lui Dumnezeu pentru vremea c`nd trecem prin
]ntuneric este s[ continu[m s[ ne ]ncredem ]n Domnul la fel ca =i
atunci c`nd eram ]n lumina binecuv`nt[rilor v[zute cu ochii
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no=tri =i s[ ne baz[m pe Dumnezeul nostru care niciodat[ nu a dat
gre= ]n judec[\ile =i hot[r`rile Sale.
<Domnul este bun cu cine n[d[jduie=te ]n El, cu sufletul
care-L caut[. Bine este s[ a=tep\i ]n t[cere ajutorul Domnului>
(Pl`ngeri 3:25-26). Faptul c[ Dumnezeu este Bun =i c[ El
urm[re=te binele mai mare =i ve=nic al sufletului omului, este un
adev[r pe care copilul lui Dumnezeu se poate bizui c`nd trece
<prin ]ntuneric =i nu are lumin[.> Ca =i copii ai lui Dumnezeu
avem via\[ duhovniceasc[ din Dumnezeu =i o avem acum, nu
doar undeva ]n viitorul de dincolo de soare. Eviden\a acestei vie\i
sau lipsa ei se va dovedi prin felul cum ac\ion[m c`nd trecem prin
]ntuneric =i nu avem lumin[. De aceea, chiar dac[ nu ]n\elegi de
ce ai parte de mari necazuri, chiar dac[ te temi de Dumnezeu =i
tr[ie=ti ascult`nd de Robul Lui, continu[ s[ faci ce este bine, continu[ s[ iube=ti =i s[ te d[ruie=ti pentru c[ e mai bine cu
Dumnezeu ]n noaptea ]ncerc[rilor dec`t s[ fii ]n bel=ug =i
bun[stare, f[r[ probleme p[m`nte=ti, dar p[r[sit de El.
Primul cer ]l vedem cu ochii, al doilea ]l vedem doar noaptea,
dar al treilea cer ]l vedem doar printr-o credin\[ dovedit[ ]n vremea c`nd umbl[m ]n ]ntunericul necazurilor. Ce vei face c`nd
]ntunericul necazurilor se va l[sa peste via\a ta? Ce disciplin[ vei
aplica? Po\i da vina pe diferite situa\ii sau oameni, po\i alege s[
la=i ]ntunericul s[ te ]mping[ la dezn[dejde =i disperare sau po\i
aplica disciplina omului duhovnicesc ce alege s[ se supun[ sub
m`na tare a lui Dumnezeu, ca apoi la sf`r=it de drum s[ vezi =i
chiar s[ ]n\elegi planul Domnului. <C[ci Domnul nu leap[d[ pentru totdeauna. Ci, c`nd m`hne=te pe cineva, Se ]ndur[ iar[=i de el,
dup[ ]ndurarea Lui cea mare: c[ci El nu nec[je=te cu pl[cere, nici
nu m`hne=te bucuros pe copiii oamenilor> (Pl`ngeri 3:31-33).
Studiind via\a oamenilor care au adus cel mai mult c`=tig
}mp[r[\iei lui Dumnezeu, vom vedea c[ to\i au trecut printr-o astfel de faz[ a pribegiei lor pe p[m`nt, c`nd au trebuit s[ umble ]n
]ntuneric =i s[ nu aib[ lumin[, a=a cum spune textul citat la
]nceput. Este vorba nu despre oameni care tr[iesc ]n p[cat sau ]n
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dezm[\ spiritual, ci este vorba despre suflete care <se tem de
Domnul, ca s[ asculte glasul Robului S[u>. Ei au fost ale=i
pentru examene grele care s[-i califice pentru a face lucr[ri
deosebite, spre a fi martori ai Domnului pe p[m`nt. De asemenea
au fost ale=i pentru r[spl[tiri deosebite ]n ierarhia }mp[r[\iei
ve=nice a lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor sunt controla\i de
circumstan\e, dar omul de tip nou, n[scut din nou, care are ]n el
Duhul lui Dumnezeu are poten\ialul de a accepta =i de a transforma circumstan\ele nefavorabile ]n situa\ii ce produc folos
duhovnicesc =i care au ca rezultat al dovedirii credincio=iei
r[spl[tiri ]mp[r[te=ti ]n lumea ce vine =i care este ve=nic[.
}n multe a=a zis biserici se veste=te ast[zi o Evanghelie ce se
aseam[n[ cu vata de zah[r care nu este consistent[ =i nici
hr[nitoare, prin aceea c[ promite celui ce vine la Hristos c[ toate
vor fi bine, pe c`nd Domnul Isus ne-a prevenit c[ ]n lume vom
avea necazuri, chiar dac[ toate vor fi bune ]n leg[tur[ cu starea
noastr[ duhovniceasc[. Slujba vestitorului Cuv`ntului lui
Dumnezeu este s[ vesteasc[ Adev[rul care preg[te=te sufletele
oamenilor pentru R[pire sau pentru a muri bine. A muri bine
]nseamn[ a pleca din via\a aceasta m`ntuit =i a intra ]n
r[spl[tirile lui Dumnezeu, dup[ ce sufletul care a trecut prin faza
]n care a umblat ]n ]ntuneric =i nu a avut lumin[ a r[mas fidel
Regelui Isus Hristos.
Iov a fost credincios =i totu=i peste via\a lui a venit, cu
]ng[duin\a lui Dumnezeu, o noapte a ]ncerc[rilor de care nu a
putut sc[pa. <Mi-a t[iat orice ie=ire, =i nu pot trece; a r[sp`ndit
]ntuneric pe c[r[rile mele. M-a despoiat de slava mea, mi-a luat
cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate p[r\ile, =i pier; mi-a smuls
n[dejdea ca un copac> (Iov 19:8-10). Dup[ cum nu este u=[ pe
care El s[ nu o poat[ deschide, tot a=a nu este u=[ pe care El s-o
]nchid[ =i omul s[ o poat[ deschide atunci c`nd Domnul
r[sp`nde=te ]ntuneric, sub form[ de necazuri p[m`nte=ti, pe
c[r[rile noastre cum a spus Iov. }n astfel de momente, c`nd firea
ne spune c[ suntem nedrept[\i\i de Dumnezeu, Satan vrea s[
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g`ndim ]n mod negativ despre Dumnezeu. A=a i-a reu=it planul ]n
Eden, c`nd i-a convins pe primii oameni c[ ]n restric\ia dat[ de
Domnul cu privire la pomul oprit este un g`nd =i o inten\ie a lui
Dumnezeu de a-l opri pe om de la o fericire =i mai mare. Oric`t
de mult ]ntuneric ar r[sp`ndi pe c[r[rile noastre prin ceea ce noi
numim necazuri, trebuie s[ =tim adev[rul c[ Dumnezeu este pentru noi. }n vreme de ]ncercare, doctrina demonic[ ]\i va =opti s[
faci ce vrei =i ce-\i place, fiindc[ =i a=a nu conteaz[. Dar disciplina
duhovniceasc[ a celui ce se teme de Domnul ]i spune <s[ se
]ncread[ ]n Numele Domnului =i s[ se bizuie pe Dumnezeul lui.>
Un alt om al lui Dumnezeu care a trecut prin ]ntuneric =i nu
]n\elegea de ce i se ]nt`mpl[ a=a ceva a fost prorocul Habacuc.
<P`n[ c`nd voi striga c[tre Tine, Doamne, f[r[ s-ascul\i? P`n[
c`nd m[ voi t`ngui |ie, f[r[ s[ dai ajutor?> (Habacuc 1:2). Ioan
Botez[torul, despre care Domnul Isus a spus c[ este cel mai mare
dintre cei n[scu\i din femeie, a fost altul care a ajuns la clipe de
disperare, c`nd nu a ]n\eles ceea ce i se ]nt`mpla =i a trimis un
mesaj Domnului Isus ca s[-L ]ntrebe dac[ El este Cel a=teptat sau
dac[ va veni un altul. La r`ndul nostru =i noi vom fi ]ncerca\i c`nd
vom trece prin ]ntuneric =i lumina ne va lipsi, atunci c`nd
lucrurile ce ni se ]nt`mpl[ nu vor avea sens pentru mintea noastr[
=i aceasta nu va ]nsemna c[ am p[c[tuit sau c[ nu suntem ]n voia
Lui, ci c[ am fost ale=i pentru cursuri superioare ]n care credin\a
despre care am afirmat c[ o avem c`nd am fost la lumin[ va fi testat[. }n astfel de st[ri de lips[ de lumin[ se poate dezvolta
credin\a, fiindc[ ]n ]ntunericul ]ncerc[rii se va face adev[rata
examinare a caracterului noastru, =tiind c[ am fost chema\i s[
tr[im prin credin\[, baza\i pe promisiunile lui Dumnezeu =i nu
prin explica\iile pe care El ni le d[.
A avea ]ntreb[ri nu ]nseamn[ neap[rat ne]ncredere, dar c`nd ai
Adev[rul, care este Domnul Isus, vei afla c[ El rezist[ la orice
]ntreb[ri dac[ la=i la o parte prejudec[\ile =i opiniile personale
despre cum crezi c[ ar trebui s[ procedeze Dumnezeu. Parte din a
fi ]n\elep\i este a =ti s[ dai lucrurilor trec[toare ale acestei lumi
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importan\a lucrurilor vremelnice, iar celor ce vor \ine ve=nic,
aten\ia ce o merit[. O astfel de g`ndire ne va face s[ trecem mai
u=or peste zdruncin[turile vie\ii, =tiind c[ la cap[t de drum ne
a=teapt[ ceva mai bun, care nu trece. }n Evrei 9:27 Scriptura ne
spune c[ tr[im o singur[ dat[, dar o dat[ este ]ndeajuns dac[ d[m
n[val[ =i punem m`na pe m`ntuire. Dac[ ]nc[ nu ai trecut prin
acest fel de ]ntuneric =i dac[ e=ti un copil legitim al Lui, fii sigur
c[ acea vreme de ]ncercare va veni. De aceea ]narmeaz[-te cu
Cuv`ntul S[u =i av`nd privirea dincolo de morm`nt fii gata s[
pl[te=ti pre\ul ascult[rii de Dumnezeu oric`t de mare ar p[rea a fi.
Acel timp de ]ntuneric al ]ncerc[rilor va fi timpul c`nd r[m`n`nd
credincios te vei califica pentru medalii ce-\i vor fi ]nm`nate ]n
ziua r[pl[tirilor.
Un mare pericol la care suntem expu=i atunci c`nd umbl[m
prin ]ntunericul ]ncerc[rilor este acela de a fi tenta\i s[ ne aprindem lumina noastr[, a=a cum spune textul urm[tor celui citat la
]nceput. <Iar voi to\i, care aprinde\i focul, =i pune\i t[ciuni pe el,
umbla\i ]n lumina focului vostru =i ]n t[ciunii pe care i-a\i aprins.
Din m`na Mea vi se ]nt`mpl[ aceste lucruri, ca s[ z[ce\i ]n dureri>
(Isaia 50:11). Fiindc[ suntem lut =i purt[m ]n noi un tipar corupt
din p[catul edenic, dac[ nu suntem aten\i vom c[uta solu\ii
omene=ti la lucruri care cer rezolv[ri duhovnice=ti. Disciplina
duhovniceasc[ ne ]nva\[ nu numai s[ alerg[m bine, dar s[ facem
acest lucru dup[ r`nduieli, ]n linia trasat[ nou[ pentru alergare.
Pentru aceasta se cere s[ =tii voia Domnului pentru via\a ta, voie
pe care o g[sim ]n Cuv`nt. Disciplina duhovniceasc[ ]n ]ntunericul ]ncerc[rii te ]nva\[ s[ umbli smerit cu Dumnezeul t[u,
murind ]n fiecare zi c`te pu\in, pentru ca El s[ tr[iasc[ ]n tine.
Iu\imea omului poate stinge lumina g`ndirii s[n[toase =i-l
poate determina pe om s[ fac[ sau s[ spun[ lucruri pe care mai
t`rziu ]n zadar le regret[. Lumina f[cut[ de om, care ]nseamn[
solu\ii omene=ti =i fire=ti pentru situa\ii spirituale, este o lumin[
]n=el[toare =i p[gubitoare. Lui Avraam, Dumnezeu i-a promis un
fiu =i c`nd li s-a p[rut c[ lumina rezolv[rii acelei situa\ii ]nt`rzie
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Avraam =i Sara =i-au f[cut lumina lor, c[ut`nd s[-L ajute pe
Dumnezeu prin aceea c[ Avraam a avut un fiu cu roaba Agar.
Avraam nu a ]n\eles menirea acelui ]ntuneric ]ng[duit, de a fi lipsit de un mo=tenitor. Nu a ]n\eles c[ era un ]ntuneric ]ng[duit de
Dumnezeu =i lu`ndu-=i soarta ]n m`na sa l-a avut pe Ismael, =i
=i-a f[cut lumina lui, cre`nd o mare problem[ pentru familia lui
mai t`rziu =i chiar pentru ]ntreaga lume.
Moise a sim\it chemarea lui Dumnezeu de a face ceva pentru
neamul s[u care era rob ]n Egipt, dar =i-a aprins lumina lui ]n acel
]ntuneric omor`nd un egiptean ca apoi s[-i ascund[ trupul mort ]n
nisipul pustiei. Vechiul Testament este pres[rat cu exemple de
oameni =i chiar de ]mp[ra\i care ajun=i s[ fie cernu\i =i pu=i la
str`mtorare au cerut ajutorul altor oameni sau ]mp[ra\i ]n loc s[
depind[ de Dumnezeu. }n felul acesta =i-au f[cut o lumin[ de
t[ciuni a lor, care ]ntotdeauna le-a adus pagub[. Lumina t[ciunilor
aprin=i de oameni, prin eforturi =i rezolv[ri omene=ti compromi\[toare, neaprobate de Dumnezeu pentru a ie=i din noaptea
necazurilor, va duce la necaz =i pagub[.
Petru s-a crezut foarte tare ]n ce prive=te credincio=ia lui fa\[
de Domnul Isus =i a promis c[ va merge chiar la moarte pentru
Domnul. C`nd ]ntunericul ]ncerc[rii a cobor`t, a ]ncercat s[-=i
fac[ lumina lui prin a se lupta cu sabia =i a t[iat urechea lui
Malhu, robul marelui preot, ca apoi s[ se lepede de Domnul =i s[
pl`ng[ cu amar. A=a cum a scris Ieremia: <bine este s[ a=tep\i ]n
t[cere ajutorul Domnului> =i s[ spui ca Moise ]n Egipt: <…Dac[
nu mergi Tu ]nsu\i cu noi, nu ne l[sa s[ plec[m de aici> (Exodul
33:15). Este necesar s[ nu uit[m c[ atunci c`nd ne-am predat
via\a Domnului Isus a fost ultima noastr[ decizie independent[ =i
fiind cump[ra\i cu un pre\ de s`nge nevinovat nu mai suntem ai
no=tri, ca s[ facem ce vrem noi, ci El dispune de via\a noastr[ =i
de felul de via\[ pe care }l ]ng[duie ca s[-l tr[im. El trebuie s[ fie
Domn, adic[ St[p`n, iar dac[ nu-L vrem ca Domn, El nu ne va fi
nici M`ntuitor. Din clipa pred[rii noastre ]n m`na Domnului
autoritatea ne vine numai prin Domnul Isus =i depindem de lumi429
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na ce vine de la El. Dac[ Domnul ]ng[duie s[ vin[ ]ntunericul
peste c[rarea noastr[, a=a cum a spus Iov, s[ fim precau\i =i s[ nu
ne aprindem lumina noastr[ de t[ciuni ca s[ sc[p[m din
str`mtoarea ]ncerc[rii ]ng[duite de Dumnezeu. <C[ci m`nia Lui
\ine numai o clip[, dar ]ndurarea Lui \ine toat[ via\a; seara vine
pl`nsul, iar diminea\a veselia> (Psalmul 30:5).
Disciplina este ceva la care trebuie s[ veghem tot a=a cum trebuie s[ veghem asupra atitudinii pe care o avem fa\[ de
Dumnezeu =i de semenii ]n jurul c[rora tr[im. Dac[ sunt disciplinat, aleg s[ fiu mul\umit cu voia Lui pentru via\a mea, privind
sufletul ca fiind cel mai important. Uneori cea mai mare pr[pastie
este ]ntre a =ti ce trebuie s[ faci =i a ]ncepe s[ faci acel lucru sau
s[ ac\ionezi ]ntr-un mod potrivit celui care poart[ numele de credincios. Un pictor =i-a chemat prietenul ca s[-i prezinte ultima
pictur[ terminat[ =i c`nd acesta a intrat ]n studio, pictorul =i-a
poftit prietenul s[ stea ]ntr-o camer[ complet ]ntunecat[ pentru 15
minute. Apoi l-a luat de m`n[ =i l-a dus ]n galeria unde era pictura, spre a o examina. Prietenul pictorului a admirat pictura, dar
a ]ntrebat de ce i-a cerut s[ stea ]n ]ntuneric ]nainte de a o vedea.
R[spunsul pictorului a fost c[ a trebuit s[ procedeze ]n acel fel
pentru c[ a v[zut c[ avea ]n ochi str[lucirea lucrurilor de afar[ =i
p`n[ c`nd acestea nu dispar nu avea cum s[ aprecieze culorile
picturii la adev[rata lor valoare.
Dumnezeu, ]n bun[tatea Sa, ne cheam[ la astfel de clipe de
]ntuneric =i chiar ]l trimite pe c[rarea vie\ii noastre, clipe c`nd
poate avem mari dureri, multe ]ntreb[ri =i trecem prin situa\ii
ne]n\elese de noi. Dac[ treci prin astfel de clipe continu[ s[ te
]ncrezi ]n El, pentru c[ Domnul va trimite =i lumin[, iar c`nd vei
vedea lucrarea de m`ntuire a sufletului t[u terminat[ cu siguran\[
c[ ]i vei da dreptate ]n toate hot[r`rile Sale. <Celui f[r[ prihan[ ]i
r[sare o lumin[ ]n ]ntuneric, El este milostiv, ]ndur[tor =i drept>
(Psalmul 112:4). Chiar dac[ ]ntunericul a cobor`t pe c[rarea ta,
Dumnezeu promite bucuria m`ntuirii nu neap[rat ]n locul problemelor, ci ]n ciuda lor, =i aceasta poate face din noi adev[ra\i
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martori ai S[i. Ne]ncrederea ]n Dumnezeu este pentru suflet ceea
ce este boala pentru trup.
De multe ori mai tr[ie=ti cu anumite boli, dar tr[ie=ti nefericit.
Cel ce-=i permite libert[\i ne]ng[duite prin a fi firesc ajunge s[ fie
afectat tot mai mult de gravita\ia p[m`ntului, pe c`nd cel ce alege
s[ aplice disciplina duhovniceasc[ se va sim\i tot mai atras de
gravita\ia Cerului. Dac[ e=ti un suflet =i nu e=ti un copil al
Domnului, deoarece nu \i-ai predat via\a Domnului Isus Hristos
care S-a dat pe Sine la moarte de bun[ voie pentru cei p[c[to=i,
am datoria s[ te previn c[ ]nainte ]\i st[ un alt fel de ]ntuneric,
mult mai periculos, mai dureros =i ve=nic. Via\a de cre=tin este
pres[rat[ =i cu necazuri, dar la sf`r=it este o cunun[ de biruitor ce
nu se va ve=teji, pe c`nd cel ce refuz[ ]mp[carea cu Dumnezeu va
intra ]ntr-un ]ntuneric ve=nic de chin, fiind desp[r\it astfel pentru
totdeauna de Lumina lumii, care este Domnul Isus Hristos.
P[m`ntul spune c[ po\i primi ceea ce meri\i, dar Cerul ]\i
spune ast[zi c[ po\i primi ce nu meri\i, adic[ via\a ve=nic[ prin
Domnul Isus Hristos. To\i cei care vor darul m`ntuirii trebuie s[
recunoasc[ c[ au nevoie de iertarea =i ajutorul lui Dumnezeu, care
]n schimbul lacrimilor poc[in\ei d[ fiec[rui p[c[tos iertarea =i ]i
d[ o stare de nevinov[\ie, socotindu-l neprih[nit ]n meritul jertfei
Domnului Isus la Calvar. Am auzit despre oameni care ]n timpul
chefului de b[utur[ =i destr[b[lare spuneau c[ nu le va fi niciodat[ mai bine =i a=a este, pentru c[ dup[ aceast[ via\[ ]i a=teapt[
un chin ve=nic dac[ au refuzat glasul Evangheliei. Chiar =i ateii
b[tr`ni, c`nd mor, ei de fapt nu mor, ci doar merg ]n iad, pentru
c[ Dumnezeu ]mbie, dar nu for\eaz[ pe nimeni s[ mearg[ ]n Rai.
C`nd tr[im pentru firea p[m`nteasc[ noi devenim dumnezeul
nostru, dar c`nd ne pred[m Domnului Isus devenim proprietatea
Sa =i El devine Dumnezeul nostru, fiind St[p`n =i ]n deplin control pe prezentul =i viitorul nostru.
Oric`t de mult r[u ar face un om, este mai pu\in dec`t r[ul pe
care =i-l face lui ]nsu=i refuz`nd ]mp[carea cu Dumnezeu. }n
America un om a pl[tit 3,5 milioane de dolari pentru o minge de
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baschet folosit[ de un juc[tor faimos. Mult mai valoroas[ este
s[n[tatea ta, dar de o valoare =i mai mare este sufletul t[u care va
tr[i ve=nic cu Dumnezeu ]n lumin[ sau departe de fa\a Sa ]n
]ntunericul de afar[, unde vor fi arunca\i cei g[si\i neav`nd haina
de nunt[. Via\a nu este ca o caset[ audio pe care po\i s[ o dai
]napoi. De aceea alege, dar alege bine unde vrei s[-\i petreci ve=nicia. O carte scria despre 200 de locuri din lume pe care se merit[
s[ le vizitezi, dar eu =tiu unul singur care este absolut necesar a fi
vizitat =i acesta este un popas la poala crucii Domnului Isus.
Am v[zut multe \[ri, dar nici una nu m-a ]mbog[\it =i nu te va
]mbog[\i mai mult ca un popas la crucea Celui ce S-a dat pe Sine
pentru cei p[c[to=i. Omul pierde zile =i ani refuz`nd sau am`n`nd
]ntoarcerea la Dumnezeu ca apoi la moarte s[ cer=easc[ ]nc[ o
clip[ de via\[. De aceea ast[zi, c`nd Domnul te cheam[ la
m`ntuire, r[spunde cu un DA hot[r`t ca s[ ai nu doar viitorul
apropiat fericit, ci s[ ai ve=nicia sufletului t[u asigurat[. Po\i
primi o hain[ alb[ pentru sufletul t[u printr-o rug[ciune c`t de
simpl[, dar sincer[, ]n care s[ recuno=ti c[ e=ti un p[c[tos ce nu
se poate salva singur =i crez`nd ]n Domnul Isus, care a murit pentru cei p[c[to=i, s[-I ceri =i s[ prime=ti iertarea Sa. Prime=te-L pe
Domnul Isus ca Domn =i aplic[ disciplina duhovniceasc[! F[c`nd
a=a vei fi fericit chiar dac[ vei trece prin ]ntunericul ]ncerc[rilor,
pentru c[ la cap[t de drum vei auzi cuvintele: <Vino, slug[ bun[!
Intr[ ]n bucuria St[p`nului t[u!>
Amin
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40
CE SE VA SPUNE DESPRE NOI?
<+i, dup[ cum oamenilor le este r`nduit s[ moar[ o
singur[ dat[, iar dup[ aceea vine judecata.>
Evrei 9:27

O

mul este singura f[ptur[ de pe p[m`nt care =tie c[ va
muri dup[ r`nduiala Creatorului f[cut[ pentru noi
muritorii, o r`nduial[ c[reia nu i se poate împotrivi
nici cel r[u =i nici cel care prin meritul Domnului Isus este socotit
a fi bun. C`nd murim din punct de vedere biologic, pentru cei de
pe p[m`nt se închide albumul istoriei noastre despre <cine suntem>, dar nu numai c[ se închide, ci ni se =i schimb[ titlul de la
<Cine suntem> la <Cine am fost> pe p[m`nt. Ce se va spune
despre noi? R[m`n amintiri, poze, proiecte terminate sau
neterminate, planuri care au adus folos p[m`ntesc temporar sau
folos duhovnicesc ve=nic. Moartea particip[ în via\a sufletului
omului ca parte dintr-un plan ad[ugat la planul ini\ial al lui
Dumnezeu pentru om.
Prin neascultare de Cuv`ntul lui Dumnezeu Adam a murit
duhovnice=te în clipa c`nd a comis p[cat. Apoi, treptat, a început
s[ moar[ =i suflete=te, pentru ca într-o zi s[ moar[ =i trupe=te.
Dup[ r`nduiala lui Dumnezeu venim în aceast[ lume pe r`nd =i
plec[m pe s[rite, ]n urm[ r[m`n`nd s[ se spun[ ceva despre via\a
noastr[ =i efectul pe care l-am avut în lume. Este destul de bine
cunoscut[ istoria suedezului chimist Alfred Nobel care în anul
1866 a inventat dinamita. El a fost un om bogat care a f[cut o
schimbare în via\a sa atunci c`nd fratele s[u, Emil Nobel, a murit
pe nea=teptate, pentru c[ din gre=eal[ cei care tip[reau ziarul în
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ora=ul unde locuia au publicat elogiul ce descria via\a celui ce era
în via\[ =i nu a fratelui s[u, Emil Nobel, care murise. C`nd =i-a
citit recordul vie\ii =i-a dat seama c`t de superficial[ a fost via\a
pe care o tr[ise =i s-a hot[r`t s[-=i schimbe modul de via\[ spre a
face ceva bun pentru semenii s[i. A avut rara oportunitate de
a vedea ce s-ar fi spus despre el dac[ într-adev[r ar fi murit el =i
nu fratele s[u.
Alfred Nobel a l[sat bani =i a instaurat premiul Nobel ce se d[
o dat[ pe an celor ce au succes deosebit în a îmbun[t[\i
cuno=tin\ele omului despre medicin[, psihologie, chimie, fizic[,
literatur[ =i în promovarea p[cii. G`ndindu-ne la momentul de
sf`r=it al vie\ii noastre =i tr[ind în a=a fel înc`t în urma noastr[
oamenii =i Împ[r[\ia lui Dumnezeu s[ aib[ un c`=tig dovedim c[
suntem în\elep\i. <Dac[ ar fi fost în\elep\i, ar în\elege. +i s-ar
g`ndi la ce li se va înt`mpla> (Deuteronom 32:29). Este important
ce se va spune despre noi pe p[m`nt, atunci c`nd la vremea
r`nduit[ murim, dar este =i mai important ce se va spune despre
noi c`nd vom trece din via\a aceasta =i intr`nd în ve=nicie ne vom
înf[\i=a înaintea lui Dumnezeu. <C[ci to\i trebuie s[ ne înf[\i=[m
înaintea scaunului de judecat[ al lui Hristos, pentru ca fiecare
s[-=i primeasc[ r[splata dup[ binele sau r[ul, pe care-l va fi f[cut
c`nd tr[ia în trup> (2 Corinteni 5:10).
G`ndul ve=niciei este ad`nc s[dit în sufletul nostru, dar c`t
timp mai suntem în via\a aceasta, pe care Cuv`ntul o nume=te
<tr[irea în trup>, putem afecta felul în care se va vorbi despre noi
pe p[m`nt =i în cer. Ce se va spune despre mine sau despre tine
s[pt[m`na viitoare, dac[ într-un mod surprinz[tor duhul nostru ar
fi chemat la Dumnezeul care l-a dat? În America a tr[it o femeie
care din tinere\e L-a primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor. Ea a
compus sute de c`nt[ri ce vorbesc despre bun[tatea lui
Dumnezeu, c`nt[ri ce au adus mul\imi mari de oameni la o via\[
=i stare de prosl[vire fa\[ de El. Aceast[ femeie s-a n[scut oarb[,
iar c`nd a murit trupe=te, pe piatra pus[ pe morm`ntul ei au fost
scrise cuvintele: <A f[cut ce a putut!> Dac[ ai vrea s[ alegi c`teva
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cuvinte care s[ reprezinte via\a ta, ce s-ar putea scrie pe piatra ta
de morm`nt?
O alt[ femeie cre=tin[ a spus c[ vrea s[ tr[iasc[ în a=a fel ]nc`t
s[ poate scrie cuvintele: <A fost pl[cut[ lui Dumnezeu =i oamenilor.> O dat[ ce am primit darul m`ntuirii prin Domnul Isus
cet[\enia noastr[ este în ceruri, iar via\a noastr[ pe p[m`nt se
aseam[n[ cu a unui ambasador ce are o viz[ oficial[, dar temporar[ pe acest p[m`nt. Fiind un astfel de ambasador nu mai facem
voia noastr[, ci pe cea a }mp[ratului, a c[rui }mp[r[\ie o
reprezent[m. Tr[ind în a=a fel ]nc`t s[ fim considera\i a fi un ajutor pentru cei din jur =i uneori chiar pl`ng`nd pentru cei din preajm[, dorindu-le ca =i ei s[ aib[ m`ntuire =i biruin\e duhovnice=ti,
atunci c`nd treci din aceast[ via\[ ei vor pl`nge dup[ tine. Ce vezi
în oglinda retrovizoare a trecutului t[u?
Socrate spunea c[ o via\[ neexaminat[ nu merit[ s[ fie tr[it[.
Trebuie ca cei din jurul nostru s[ =tie care sunt lucrurile cu care
suntem de acord =i care sunt cele la care nu am participat, pentru
c[ Scriptura ne-a ]nv[\at c[ sunt lucruri ale întunericului, lucr[ri
pe care nu numai c[ nu le toler[m, dar le =i os`ndim. Dac[ aceste lucruri sunt sau nu cunoscute de cei din jur, ele sunt totu=i
cunoscute =i ]nregistrate de Dumnezeu =i în prezen\a Lui vom
revizita aceste st[ri, fapte =i inten\ii ce au alc[tuit via\a noastr[ în
trup. <A fost gata pentru Glorie!>, s-a spus la înmorm`ntarea unui
om al lui Dumnezeu. E=ti tu ca gr`ul ce este copt =i gata s[ fie pus
în gr`narul St[p`nului în ziua pe care El a hot[r`t-o pentru
aceasta? <Dac[ zilele lui sunt hot[r`te, dac[ i-ai num[rat lunile,
dac[ i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece> (Iov 14:5).
Cineva folosea mereu expresia: <Sunt a=a de ocupat c[ n-am timp
nici s[ mor!>, =i totu=i în anul, luna, ziua =i ceasul r`nduit de
Dumnezeu, a murit.
În anul 1930 v`rsta medie a celor care locuiau în America era
de 60 de ani, dar dup[ ultimele statistici aceast[ v`rsta medie, în
anul 2006 a ajuns la 77 ani. Chiar dac[ aceast[ v`rst[ medie ar
continua s[ se ridice, totu=i, a=a cum spune textul citat la început,
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dup[ r`nduiala lui Dumnezeu oamenii ajung s[ moar[. Nu pu\ini
ar dori s[ evite ceea ce urmeaz[ dup[ aceast[ via\[, adic[ judecata
lui Dumnezeu, =i parc[ din dorin\a ca El s[ nu existe =i în speran\a
c[ poate nu va trebui s[ stea înaintea Lui, aleg s[ cear[ ca trupul
s[ le fie ars =i nu îngropat. Ideea de crematoriu, la fel ca ideea
tatuajului (vezi Leveticul 19:28), este contrar[ Scripturii, care ne
spune c[ trupul, adic[ \[r`na se întoarce înapoi în p[m`nt de unde
a fost luat (vezi Eclesiastul 12:7).
Ideea arderii trupului mort, care în esen\[ sper[ într-o total[
anihilare, este o practic[ p[g`n[. Istoria ne spune c[ astfel de
ceremonii au avut loc uneori =i atunci c`nd cineva nu l-a putut
g[si pe vr[jma= viu, ci l-a g[sit mort, spre a-i dezonora amintirea,
i-a ars trupul mort. Din Cuv`ntul Domnului, din cuvintele date
nou[ prin prorocul Daniel, afl[m c[ la <sf`r=itul zilelor>
Dumnezeu nu va avea nici un fel de dificultate în a învia oamenii
fie pentru a primi cinste =i chiar o mo=tenire ve=nic[ sau pentru
ru=ine etern[. Ce se va spune despre noi pe p[m`nt dup[ ce vom
înceta din aceast[ via\[? S-ar putea scrie pe piatra noastr[ de
morm`nt, lucruri precum: <A tr[it prin credin\[!>, <A iubit!>, <A
fost iubit!>, <A f[cut o diferen\[!> sau <A umblat cu Dumnezeu!>?
Nu la mult timp dup[ ce primele locomotive cu abur au început
s[ circule regulat, p`n[ nu au fost inventate semnalele electrice,
s-a înt`mplat c[ un tren de persoane a ajuns la o intersec\ie la care
trebuia s[ opreasc[ sau s[ continue în func\ie de ce culoare avea
steagul pe care lucr[torul de la c[ile ferate, de la acea intersec\ie,
îl flutura în a=a fel ca s[ fie v[zut de mecanicul de locomotiv[. Un
astfel de tren a trecut printr-o intersec\ie de genul celei descrise
mai sus, ca nu la mult timp dup[ ce a trecut de ea s[ se loveasc[
din plin cu un tren ce venea din direc\ie opus[. În urma
cercet[rilor s-a descoperit c[ omul de la intersec\ia unde trenul ar
fi trebuit s[ se opreasc[ a prezentat conductorului ceea ce el
numea a fi un steag ro=u care însemna oprire obligatorie, steag
care îns[ din cauza vremii =i a ploilor =i-a pierdut culoarea a=a c[
ar[ta aproape galben. Culoarea galben[ era semnalul prin care
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mecanicul de locomotiv[ ]n\elegea c[ ]=i poate continua traseul.
Omul lumesc se aseam[n[ cu un astfel de steag decolorat, care d[
semnale neclare, deoarece fiind condus de firea p[m`nteasc[ ]i
poate îndruma pe cei din jur într-un mod gre=it.
O dat[ ce primim darul m`ntuirii suntem chema\i la a fi indicatoare spre cer, prin a da un semnal clar, <ro=u>, adic[ de oprire
de la tot ce este lumesc, pentru c[ firea omului nu are nevoie de
mult[ încurajare spre ce este firesc, de aceea ea trebuie r[stignit[.
Dac[ por\i numele de cre=tin, ce se va spune despre tine? Ai
îndreptat oamenii spre cer sau spre iad? Oamenii privesc la noi,
dar ei v[d doar trup, care este un vehicol temporar pentru sufletul
=i duhul nostru. Ei pot s[ vad[ o parte din ceea ce formeaz[ cu
adev[rat fiin\a noastr[ care va tr[i ve=nic prin felul în care
Hristos tr[ie=ti în noi, prin roada Duhului.
Dac[ c`nt[re=ti o dischet[ de computer s-ar putea ca greutatea
ei s[ fie de vreo 50 de grame. Dac[ pe acea dischet[ am crea =i
am pune un program de computer ca apoi s[ o c`nt[rim din nou
am vedea c[ ea c`nt[re=te tot 50 de grame, cu toate c[ în func\ie
de ce am pus pe ea are cu totul alt[ valoare. Valoarea acelei
dischete este relativ mic[, dar în func\ie de programul creat discheta poate avea o valoare mare =i apoi acel program ajunge s[ fie
transferat de pe acea dischet[. Trupul nostru este ca o asemenea
dischet[, =i în momentul desp[r\irii trupului nostru de suflet =i
duh, adic[ în momentul mor\ii, adev[rata valoare, adic[ sufletul
=i duhul este transferat la Dumnezeu, iar trupul r[m`ne ca o
cochilie goal[ p[r[sit[ de un fluture. C`nd cel m`ntuit prin
credin\a ]n jertfa Domnului Isus moare în trup, începe s[ tr[iasc[
mai intens ca oric`nd în prezen\a lui Dumnezeu.
De obicei la înmorm`ntare, într-un elogiu de apreciere, se spun
lucruri frumoase despre via\a persoanei trecute din via\[, dar o
astfel de elogie este f[cut[ dup[ un standard omenesc ce variaz[
dup[ interesul celor care amintesc trecutul omului plecat la cele
ve=nice. O astfel de m[rturie este mult limitat[ de cuno=tin\ele pe
care le-a avut despre acea persoan[. Ceea ce se spune ]n cer
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despre o astfel de persoan[ este de o acurate\e absolut[, pentru c[
Dumnezeu cunoa=te =i ]nregistreaz[ f[r[ p[rtinire faptele,
g`ndurile, sim\urile =i inten\iile omului nu numai în con=tiin\a sa,
ci =i în c[r\ile de aducere aminte din cer. <+i faptul acesta se va
vedea în ziua c`nd, dup[ Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca,
prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor> (Romani 2:16).
Scriptura aminte=te c[ sunt lucruri pe care oamenii le fac, care
sunt a=a de ru=inoase înc`t este greu s[ le aminte=ti. Oric`t de bine
=i-ar ascunde lumea depravat[ p[catele, ele vor fi scoase la
lumin[ =i judecate în mod individual atunci c`nd un astfel de
b[rbat, femeie sau chiar tineri, mor în trup. Mesajul judec[\ii
este mesajul care l-a înfrico=at pe Felix, dar este mesajul pe
care apostolul Pavel l-a dus chiar =i înaintea Cezarului, pentru c[
el a fost interesat mai mult despre ce se va spune despre el în
cer dec`t în a c`=tiga bun[voin\a oamenilor. Apostolul Pavel a
vestit o Evanghelie a împ[c[rii =i a dragostei, dar vestirea lui
a inclus =i o avertizare prin care a spus celor de atunci =i ne
spune nou[ ast[zi c[ îi este dat omului s[ tr[iasc[ o dat[, iar dup[
aceea vine judecata.
Judecata lui Dumnezeu a fost vestit[ =i dus[ la îndeplinire
împotriva unor popoare precum: Babilonieni, Medopersani, Greci
=i Romani. De aceea putem fi siguri c[ =i judecata împotriva
oric[rei f[r[delegi, oric`t de bine ar fi ascuns[, se va duce la
îndeplinire. Ce se va spune despre tine c`nd aceste lucruri ce se
ascund în inim[ sau care sunt f[cute în ascuns, vor fi scoase la
lumin[? <C[ci suntem în clipa c`nd judecata st[ s[ înceap[ de la
casa lui Dumnezeu. +i dac[ începe cu noi, care va fi sf`r=itul celor
ce nu ascult[ de Evanghelia lui Dumnezeu?> (1 Petru 4:17). Suntem m`ntui\i prin har, adic[ prin a primi mil[ nemeritat[, =i totu=i
dup[ ce ne-am obi=nuit cu starea de suflet iertat =i m`ntuit, nu este
neobi=nuit s[ observ[m c[ datorit[ firii vechi g[sim c`teodat[ în
sita care ne cerne g`ndurile c`te un sim\ de superioritate a noastr[ fa\[ de cel nem`ntuit. Este lucrarea firii noastre vechi de care
trebuie s[ ne ru=in[m, s[ ne fie sc`rb[ =i pe care trebuie s[ o
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condamn[m în noi în=ine, pentru c[ dac[ nu facem noi aceast[
judecat[, cu siguran\[ o va face Dumnezeu. Judecata aceasta se va
face dup[ Dreptarul înv[\[turii s[n[toase pe care îl numim Sf`nta
Scriptur[, a=a c[ fiecare om poate afla care sunt preten\iile lui
Dumnezeu de la om.
În anul 1604 s-a început traducerea Scripturii într-o limb[ care
s[ fie în\eleas[ de omul de r`nd. Aceast[ traducere a fost terminat[ în anul 1611. Ast[zi fiecare dintre noi putem avea o copie a
Sfintei Scripturi. Str`ng`nd acest Cuv`nt în inima noastr[ =i
împlinindu-L ne putem cheltui via\a cu folos ve=nic. Po\i s[
tr[ie=ti zile minunate atunci c`nd alegi s[ faci lucruri deosebite
pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu, lucruri ce r[m`n ve=nic sau po\i
alege s[ tr[ie=ti doar pentru acest p[m`nt =i astfel s[-\i risipe=ti
via\a. Cuv`ntul lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia a vorbit lui
Baruc, fiul lui Neriia =i i-a spus: <+i tu umbli dup[ lucruri mari?
Nu umbla dup[ ele! C[ci iat[, voi aduce nenorocirea peste orice
f[ptur[, zice Domnul, dar \ie î\i voi da ca prad[ de r[zboi via\a ta,
în toate locurile unde vei merge> (Ieremia 45:5).
Ce se va spune despre noi în cer? C[ am umblat dup[ lucruri
mari =i dup[ lucruri de nimic? Sunt lucruri pe care oamenii le
numesc a fi lucruri mari pe p[m`nt precum: situa\ie material[,
prestigiu, putere sau influen\[, dar toate acestea atunci c`nd nu
sunt îndreptate înspre a aduce c`=tig duhovnicesc sunt lucruri ce
trec, iar bucuria ce o d[ astfel de lucruri este ceea ce Scriptura
nume=te o bucurie pentru lucruri de nimic. <V[ bucura\i de lucruri
de nimic, =i zice\i: <Oare nu prin t[ria noastr[ am c`=tigat noi
putere?> (Amos 6:13). Dac[ timpul =i efortul t[u merge înspre a
men\ine acest trup mai mult dec`t a men\ine s[n[tatea sufletului
este bine s[ =tii c[ Scriptura ne spune c[ nu este o investi\ie
profitabil[. <C[ci deprinderea trupeasc[ este de pu\in folos, pe
c`nd evlavia este folositoare în orice privin\[, întruc`t ea are
f[g[duin\a vie\ii de acum =i a celei viitoare> (1 Timotei 4:8). Este
bine s[ ne îngrijim trupul, care trebuie s[ fie un templu al
Duhului Sf`nt, dar nu la nivelul unde prime=te rang de idol sau
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chiar de dumnezeu. O dat[ ajuns la maturitate, trupul nostru, dup[
r`nduiala lui Dumnezeu, intr[ într-o stare înceat[, dar sigur[ de
atrofiere. }ns[ ca unii care avem o n[dejde ce nu în=eal[ =tim c[
avem preg[tit un alt trup ce va d[inui ve=nic =i ca reziden\[ ne
este preg[tit[ o cetate a c[rui Ziditor este Dumnezeu.
Ne îngrijim de cele p[m`nte=ti, purt[m de grij[ nevoilor familiei noastre, dar înt`i de toate trebuie s[ fim interesa\i de binele
nostru duhovnicesc. Este gre=it s[ fim mai interesa\i de ce spun
oamenii despre noi dec`t de ce se spune în ceruri despre persoana
noastr[. Se spune despre Platon c[ într-o zi au venit la el c`\iva
oameni care l-au informat c[ cineva îl vorbe=te de r[u prin cetate.
Platon a spus c[ va tr[i în a=a fel ca s[ nu-l cread[ nimeni pe acel
om. Ce se va spune despre noi în cer? Oare se va spune c[ am
umblat dup[ lucruri mari pe p[m`nt sau dup[ lucruri pe care cerul
le vede de valoare? Dac[ c[ut[m s[ ne biruim firea cea veche =i o
\inem r[stignit[, pentru ca duhovnicescul din noi s[ creasc[,
umbl[m dup[ lucruri de valoare.
Dac[ umbl[m dup[ a fi plini de Duhul Sf`nt, =tiind c[ El nu ne
poate umple p`n[ ce ne golim de felul nostru vechi, umbl[m dup[
lucrurile care au =i produc valoare ve=nic[. Dac[ ostenim =i
sacrific[m pentru lucrarea Domnului =i punem talantul nostru în
nego\, reprezent`nd bine ce înseamn[ s[ fii a lui Hristos,
înseamn[ c[ ne-am ales partea cea bun[, care nu ne va fi luat[. Ce
se va spune despre noi? Doar c[ am acuzat p[catul f[r[ a-l iubi pe
p[c[tos sau c[ am avut mil[ fa\[ de ei, a=a cum noi, la r`ndul
nostru, am avut parte de mil[. Scriptura ne înva\[ s[ fim primitori
de oaspe\i, ]ns[ în original parc[ spune ceva mai ad`nc: <iubitori
de str[ini.> C`nd vedem un mare p[c[tos s[ nu uit[m c[ acolo a
fost o ac\iune de care chiar dac[ numai în g`nd poate ne-am f[cut
=i noi vinova\i =i dac[ nu ne-am f[cut vinova\i în g`nd este bine
s[ =tim c[ =i noi, prin Adam, ne tragem din aceea=i fire p[c[toas[.
Este de dorit =i Dumnezeu s-ar bucura s[ se poat[ spune despre
noi c[ pe acest p[m`nt am fost iubitori de suflete ca =i El. Oric`t
am da =i oric`t am ierta nu putem da =i ierta mai mult ca
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Dumnezeu. Ce se va spune despre noi în cer? Despre unii se va
spune în cer c[ au fost robi =i roabe ale lui Dumnezeu, care nu
s-au ru=inat s[ fie numi\i ai lui Hristos, robi =i roabe din dragoste,
care au str`ns împreun[ cu Hristos. Despre al\ii se va spune c[ au
fost oameni de curaj =i ac\iune, care i-au inspirat =i încurajat =i pe
al\ii spre a face ce este bine în ochii Domnului. Despre al\ii se va
spune c[ =i-au iubit familia, al\ii meseria, ma=ina sau pasiunile
p[m`nte=ti, dar =i-au neglijat sufletul. Domnul Isus ne-a spus c[
orice am avea =i orice am str`nge f[r[ El, nu ne-ar ajuta la nimic
dac[ ne-am pierde sufletul. <+i ce folose=te unui om s[ c`=tige
toat[ lumea, dac[ î=i pierde sufletul?> (Marcu 8:36).
Domnul Isus a venit pe p[m`nt =i a murit o moarte de blestem
pentru ca noi, p[c[to=ii, s[ nu ne pierdem sufletul, ci s[ avem
m`ntuire. Codul cerului este Isus Hristos =i în Numele Lui po\i
avea aceast[ m`ntuire ca o dat[ ce mori în trup s[ se vorbeasc[
bine despre tine în cer, dar este bine s[ fim aten\i fiindc[ numai
Unul este Isus cel adev[rat. <Martorii> spun c[ Isus este <un
Dumnezeu>, mormonii au un Isus =i un Dumnezeu care a evoluat
din om; islamicii au un Isus despre care spun c[ a fost doar un
proroc, ]ns[ Scriptura ne spune c[ Domnul Isus este Dumnezeu
din Dumnezeu, f[r[ început =i f[r[ sf`r=it de zile. El nu este o
cale, ci e singura cale c[tre Dumnezeu Tat[l.
C`nd Scriptura ne spune c[ El este cel dint`i n[scut nu se
refer[ la timp, ci la pozi\ie. }l g[sim în templu la 12 ani =i dac[
L-am fi întrebat c`\i ani are ne-ar fi putut spune c[ dup[ mam[ are
12 ani, dar dup[ Tat[ este f[r[ început la zile, deci nu este o fiin\[
creat[ ca celelalte f[pturi cere=ti. El este singurul care ar fi putut
spune c[ are mai mul\i ani dec`t mama Lui, dar are aceia=i ani ca
=i Tat[l S[u. Din partea mamei a fost un om care a lucrat
t`mpl[rie în atelierul din Nazaret, dar din partea Tat[lui a fost Cel
care a creat oceanele =i a c`nt[rit mun\ii cu c`ntarul. El este Cel
prin care ai suflare de via\[ =i care a îng[duit s[ te na=ti pe p[m`nt
la vremea cea mai prielnic[ pentru sufletul t[u, ca s[ po\i primi
darul m`ntuirii. Dup[ calculele oamenilor, pe p[m`nt s-au n[scut,
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incluz`nd pe cei care sunt în via\[, aproximativ 60 de miliarde de
oameni. Din cele aproape 6 miliarde care tr[iesc în prezent, cam
30% spun c[ ei cred în Domnul Isus Hristos, dar numai cei care
au avut parte de o poc[in\[ adev[rat[, care a dus la o na=terea din
nou, pot tr[i în a=a fel înc`t Dumnezeu s[ fie mul\umit de ei.
Va fi o genera\ie de credincio=i, =i este foarte posibil s[ fie a
noastr[, care nu va gusta moartea, pentru c[ vor fi str`n=i de pe
p[m`nt la sunetul tr`mbi\ei, c`nd cei care au f[cut leg[m`nt cu El
prin jertf[ se vor aduna în jurul Domnului Isus. <Str`nge\i-Mi pe
credincio=ii Mei, care au f[cut leg[m`nt cu Mine prin jertf[!>
(Psalmul 50:5). Dac[ Domnul Isus nu vine înc[ s[-+i r[peasc[
Biserica to\i vom muri, =i chiar dac[ nu vom mai fi v[zu\i pe
p[m`nt prin locurile pe care le frecventam, nu înseamn[ c[ nu
vom tr[i. Solomon ne spune c[ =i moartea î=i are timpul ei =i ne
îndeamn[ s[ ne amintim de Dumnezeu, Creatorul nostru, din
tinere\ea noastr[ p`n[ nu vin zilele cele rele.
Statisticile spun c[ din o mie de oameni care se nasc, o mie de
oameni mor, dar c`t timp tr[ie=te, omului i-a fost r`nduit de
Dumnezeu s[ aib[ o voin\[ liber[ ca s[ poat[ avea oportunitatea
de a se preg[ti pentru a-L înt`lni pe Domnul. Ce se va spune
despre via\a ta c`nd vei sta înaintea lui Dumnezeu? Poate pe
p[m`nt ai f[cut lucruri bune, dar ai fost vorbit de r[u, sau poate
în ascuns ai f[cut ce este r[u =i de oameni ai fost vorbit de bine.
Ce este sigur e faptul c[ ]n cer se va spune adev[rul despre fiecare
dintre noi. <Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici
ascuns, care nu va fi cunoscut> (Luca 12:2). Se va spune despre
tine c[ ai p[cat la activ sau se va spune c[ prin poc[in\[ ai intrat
la ad[postul jertfei Domnului Isus =i e=ti m`ntuit? <El ne-a izb[vit
de sub puterea întunericului, =i ne-a str[mutat în Împ[r[\ia Fiului
dragostei Lui, ]n care avem r[scump[rarea, prin s`ngele Lui,
iertarea p[catelor> (Coloseni 1:13-14).
Dac[ înc[ nu ai luat aceast[ decizie, c`t mai ai suflare, ai oportunitatea zilei de ast[zi de a p[r[si felul lumii =i umblarea dup[
lucrurile de nimic printr-o decizie de a-\i preda via\a Domnului
442

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

Isus Hristos. Exist[ o atitudine a inimii care spune: <=tiu c[ sunt
pe drum gre=it, dar înc[ nu m-am s[turat de a merge pe calea
lumii. Mai t`rziu am s[ ascult =i am s[ merg pe drumul ce bun.>
Aceasta este o stare de viclenie fa\[ de Dumnezeu =i El, care
promite în Cuv`ntul S[u c[ nu Se va l[sa batjocorit de om, poate
alege s[ cheme omul într-un mod fulger[tor la judecat[, prin u=a
mor\ii, sau poate alege s[-I spun[ Duhului Sf`nt ce a spus despre
Efraim. <Efraim s-a lipit de idoli: las[-l în pace!> (Osea 4:17).
F[r[ interven\ia Duhului Sf`nt nici un om nu poate avea o
poc[in\[ =i c[in\[ adev[rat[ spre a putea fi n[scut din nou. De
aceea, dac[ nu ai f[cut pasul de a-\i preda via\a Domnului Isus, f[
lucrul acesta chiar acum, p`n[ c`nd lacrimile mai au rost =i
Domnul Isus î\i poate fi M`ntuitor, ca apoi, av`nd o hain[ albit[
în meritul s`ngelui din Golgota, s[ ajungi în cer =i s[ se vorbeasc[
bine despre tine.
Amin
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41
ÎMBÃRBÃTARE LA SLUJIRE
<Iosia a pr[znuit Pa=tele în cinstea Domnului la
Ierusalim, =i au jertfit Pa=tele în a patrusprezecea zi
a lunii înt`i. A pus pe preo\i în slujbele lor, =i i-a
îmb[rb[tat la slujba Casei Domnului.>
2 Cronici 35:1-2

I

osia, împ[ratul lui Iuda, fiul lui Amon =i al Ieditei, a fost
ultimul împ[rat al lui Iuda. }n timpul domniei lui a avut loc
ultima trezire spiritual[ înainte de robia babilonian[. C`nd
Iosia a avut 16 ani, la opt ani dup[ însc[unare, dup[ ce a g[sit
Cartea Legii, L-a c[utat pe Domnul =i a pornit o reform[ care a
dus \ara de la idolatrie la slujirea Dumnezeului adev[rat, reform[
ce a creat în \ar[ un climat duhovnicesc. Aceast[ trezire l-a pus pe
Iosia în r`ndul celor ce au f[cut ce este bine înaintea Domnului la
fel ca =i Iosafat =i Ezechia. <Înainte de Iosia, n-a fost nici un
împ[rat care s[ se întoarc[ la Domnul, ca el, din toat[ inima, din
tot sufletul =i din toat[ puterea lui, întocmai dup[ toat[ legea lui
Moise; =i chiar dup[ el, n-a fost nici unul ca el> (2 Împ[ra\i
23:25). Datorit[ dorin\ei sale de a se apropia de Dumnezeu, Iosia
a reparat Casa Domnului =i a restaurat slujbele preo\ilor ca astfel
toat[ \ara s[-=i pun[ inima s[ caute pe Domnul.
Iosia a pus oameni potrivi\i în slujbele de slujire din Casa
Domnului, potrivit cu chemarea =i abilit[\ile lor, apoi a f[cut ceva
deosebit de important =i chiar special am putea spune: i-a
îmb[rb[tat pe ace=ti preo\i în slujba Casei Domnului. A îmb[rb[ta
înseamn[ a sprijini, a încuraja, =i în cazul lui Iosia nu numai c[ a
st`rpit idolatria d`nd locul de cinste slujirii lui Dumnezeu, dar i-a
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sprijinit =i pe ace=ti preo\i pe care i-a scos din obsucuritate, prin
cuvinte încurajatoare, purt`ndu-le grij[ de nevoile de toate zilele.
Privind la exemplul pe care ni l-a l[sat Iosia, acest mesaj va încerca s[ r[sfr`ng[ lumin[ asupra importan\ei îmb[rb[t[rii celor
chema\i la slujire.
Ast[zi avem o tehnic[ avansat[ ce afecteaz[ via\a tuturor
oamenilor, tehnic[ ce pune o importan\[ tot mai mare pe viteza =i
eficien\a cu care se desf[=oar[ lucrurile pe acest p[m`nt. Avem
nave spa\iale ce zboar[ cu peste 38.000 km pe or[, automobile
care gonesc pe piste speciale cu peste 900 km pe or[, avioane ce
zboar[ cu peste 3.000 km pe or[, dar suntem mai în lips[ ca
oric`nd de oameni c[rora, v[z`nd poza întreag[ a menirii vie\ii
omului pe p[m`nt, s[ le pese =i s[-i îmb[rb[teze pe al\ii în slujirea
lor fa\[ de Dumnezeu. Cu c`t computerele ac\ioneaz[ tot mai mult
ca ni=te oameni, ace=tia încep s[ <func\ioneze> tot mai mult ca
ni=te computere, care nu au sensibilitate =i sunt lipsite de abilitatea de a ar[ta =i exprima c[ldur[ sau duio=enie.
Cine mai are timp s[ se opreasc[ =i s[ priveasc[ la cel descurajat =i s[-l îmb[rb[teze? Numai cel care vrea s[ semene cu
Domnul Isus! |inta celui credincios de a deveni tot mai mult ca
St[p`nul nu s-a schimbat, chiar dac[ planurile Lui pentru fiecare
dintre noi sunt de cele mai multe ori diferite. Scopul nostru este
s[ devenim at`t de siguri de Dumnezeu înc`t circumstan\ele s[ nu
ne poat[ cl[tina în rela\ia noastr[ de dragoste reciproc[ cu El. A
avea timp pentru cel care are nevoie de îmb[rb[tare face parte din
a sluji =i a te asem[na cu Cel care venind pe p[m`nt a slujit
tuturor. Diavolul a fost un slujitor care a vrut s[ fie st[p`n, dar
Domnul Isus a fost St[p`nul care a venit la noi lu`nd robia roab[,
ca s[ ne slujeasc[. A nu stinge Duhul înseamn[ =i a-I permite
s[-I iubeasc[ pe cei din jur prin tine =i prin mine.
De=i este trist, trebuie s[ admitem c[ mul\i cre=tini au ]n
aparen\[ o via\[ victorioas[, dar în realitate sunt birui\i datorit[
descuraj[rii ce-i cuprinde atunci c`nd î=i iau ochii de la St[p`n.
A=a ca Ham, care l-a acoperit pe tat[l s[u Noe, avem =i noi ocazia
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s[-l acoperim cu haina iubirii pe cel c[zut în descurajare.
Adev[ratul credincios are m`necile sufletului suflecate pentru
lucru în ogorul Domnului, fiindc[ este zelos pentru fapte bune.
Acest lucru st[ uneori =i în a îmb[rb[ta =i ]ncuraja pe cei în a c[ror
via\[ se vede stagnare sau chiar alunecare înspre pr[pastie.
<Fra\ilor, dac[ s-a r[t[cit vreunul dintre voi de la adev[r, =i-l
întoarce un altul, s[ =ti\i c[ cine întoarce pe un p[c[tos de la
r[t[cirea c[ii lui, va m`ntui un suflet de la moarte, =i va acoperi o
sumedenie de p[cate> (Iacov 5:19-20).
Prin întoarcerea unui astfel de suflet, sumedenia p[catelor
celui ce s-a r[t[cit, p[cate f[cute sau planificate spre a fi f[cute,
vor fi iertate în meritul S`ngelui Domnului Isus =i în acest fel cel
r[u nu va avea c`=tig. L[s`nd dragostea s[ ne afecteze deciziile,
s[-l c[ut[m pe cel care nu are parte de dragoste, pentru c[
lucrurile care L-au determinat pe Domnul s[ pl`ng[ trebuie s[ ne
fac[ =i pe noi s[ pl`ngem, iar situa\iile care L-au f[cut s[ simt[
mil[ trebuie s[ ne motiveze =i pe noi s[ sim\im mil[ =i s[ ne dea
dorin\a de a ajuta. Suntem chema\i s[ ar[t[m bun[tate fa\[ de cel
c[ruia se pare c[ nimeni nu-i face vreun gest frumos, vr`nd s[-I
facem aceasta chiar Domnului Isus, urm`nd exemplul femeii cu
vasul de alabastru.
Trupul are nevoie de exerci\iu pentru ca mu=chii s[ nu se
atrofieze, iar sufletul are nevoie de exersarea darurilor
duhovnice=ti =i a virtu\iilor crescute în noi de Duhul Sf`nt, pentru
ca Trupul lui Hristos, Biserica, s[ nu aib[ m[dulare bolnave. Via\a
credinciosului care este p[truns[ în toate aspectele ei de persoana
Domnului Isus este o via\[ în care avem oportunitatea de a
participa la lucr[ri ce au efect ve=nic, a=a cum este ridicarea celor
c[zu\i =i aducerea lor la Hristos. Unii cred c[ datorit[ situa\iilor în
care se g[sesc nu mai pot face nici o slujb[ pentru lucrarea lui
Dumnezeu. Trebuie s[ avem grij[ pentru c[ de multe ori la noi,
oamenii, expresia <nu pot> de fapt înseamn[ <nu vreau.> Poate
e=ti o astfel de persoan[ care a încercat s[ fac[ ceva, ca apoi descurajat de nereu=it[ s[ spui: <nu pot.> Nu uita c[ dovada m[rturiei
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tale ca martor al lui Isus Hristos cel înviat din mor\i nu st[ numai
în ce spun cei c[rora le m[rturise=ti pe Domnul Isus, ci st[ =i în
felul în care ei se comport[ c`nd sunt în preajma ta.
Un lucru impresionant în via\a lui Iosif a fost faptul c[ Potifar
a v[zut c[ Domnul era cu Iosif, f[r[ ca acesta s[ fac[ reclam[. În
mod gre=it unii cred c[ întotdeauna cel mai bun mod de a fi
credincios =i martor al Domnului Isus este s[ faci cea mai mare
g[l[gie, ]ns[ puterea l[untric[ nu se dovede=te neap[rat în acest
fel. Ca =i copii ai Domnului nu promov[m doar planul S[u, ci prin
exemplul tr[irii suntem martori, dovedind c[ suntem f[pturi noi.
Nu vindem doar un produs ca un v`nz[tor, ci prin a spune ce a
f[cut Domnul pentru tine, prin tine =i în tine ]l îmb[rb[tezi pe cel
descurajat =i-i dai imbold celui care trebuie s[ fac[ o slujb[ pentru Dumnezeu.
Ucenicia în =coala M`ntuitorului nu înseamn[ doar a înv[\a un
subiect ca la =coal[, ci presupune a înv[\a din experien\a tr[irii
Domnului Isus între noi, oamenii, ca urm`ndu-I pilda de tr[ire s[
ar[t[m bun[tatea =i mil[, l[s`nd astfel s[ fie v[zute în noi
virtu\iile Miresii descrise în cuv`ntarea de pe Munte, capitol pe
care de fapt am putea s[-l numim un munte de predici. Trebuie s[
ajungem s[ vedem adev[rata valoare a lucrurilor =i a persoanelor
din via\a noastr[ pun`nd oamenii =i binele sufletesc mai presus
dec`t lucrurile. În fiecare 20 de minute un om devine orb în
America din diferite cauze, încep`nd de la diabet =i p`n[ la accidente, dar este mai tragic cazul sufletului ce cade în descurajare =i
î=i pierde vederea spiritual[ din perspectiva ve=niciei, tr[ind doar
pentru lucrurile acestui p[m`nt.
Un astfel de orb spiritual ar avea beneficii dac[ =i-ar pune imediat c`teva întreb[ri precum: <Care sunt inten\iile mele cu privire
la suflet? Care este scopul meu în via\[? Cu ce fapte voi sta
înaintea Domnului care mi-a dat darul m`ntuirii?> Dac[ cineva
spune c[ are nevoie de bani sau de altceva de pe p[m`nt pentru a
fi fericit, este un semn clar de orbire, ]ns[ Domnul Isus mai d[ =i
ast[zi alifie pentru ochii sufletului. Nu este nimeni în familia lui
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Dumnezeu f[r[ talan\i, iar atitudinea de a nu vrea s[-i pui în nego\
poate fi o stare p[gubitoare =i chiar periculoas[. Asemenea unei
m`ini nefolosite ai c[rei mu=chi se atrofiaz[, aceste dorin\e de a
vrea =i de a încerca s[ faci ceva pentru }mp[r[\ia lui Dumnezeu
pot disp[rea. Pentru cel care dore=te exist[ tot felul de slujbe pe
care le poate face spre bucuria St[p`nului, care abia a=teapt[ s[
aib[ ceva pentru care s[ ne r[spl[teasc[. <Cine prime=te un
proroc în numele unui proroc, va primi r[splata unui proroc;
=i cine prime=te pe un om neprih[nit, în numele unui om
neprih[nit, va primi r[splata unui om neprih[nit. +i oricine va da
de b[ut numai un pahar de ap[ rece unuia din ace=ti micu\i, în
numele unui ucenic, adev[rat v[ spun c[ nu-=i va pierde r[splata>
(Matei 10:41-42).
Fiecare credincios în calitate de copil al lui Dumnezeu poate
face o lucrare spre slava Sa. Una dintre aceste lucr[ri este aceea
de a-i îmb[rb[ta pe cei care slujesc =i de asemenea pe cei care
trebuie s[ intre în aceast[ stare de slujire. <Înt[ri\i m`inile
sl[b[nogite, =i înt[ri\i genunchii care se clatin[. Spune\i celor
slabi de inim[: «Fi\i tari, =i nu v[ teme\i! Iat[ Dumnezeul vostru,
r[zbunarea va veni, r[spl[tirea lui Dumnezeu; El ]nsu=i va veni,
=i v[ va m`ntui»> (Isaia 35:3-4). Un cer=etor este o insult[ la
adresa împ[ratului acelei \[ri, iar un cre=tin descurajat =i mereu
trist este o reclam[ rea pentru Împ[ratul Împ[ra\ilor. Unul dintre
lucrurile importante din strategia militar[ este ca armata care
lupt[ s[ fie mereu aproape de linia de aprovizionare. Tot a=a =i noi
trebuie s[ st[m aproape de sursa noastr[ de putere care este sus,
de unde ne vine ajutorul =i re]mprosp[tarea Duhului Sf`nt.
Uneori ajutorul ne vine prin necazuri ce ne dezlipesc de
leg[turile cu care vrea s[ ne înf[=oare acest p[m`nt, necazuri care
ne dau oportunitatea s[ umbl[m prin credin\[, pentru c[ Tat[l
nostru cel Ceresc are în vedere binele mai mare, binele ve=nic al
sufletului nostru. Dac[ te supui sub m`na tare a Domnului,
accept`nd paharul încerc[rii care este ca =i un curs superior, menit
s[ te îmbog[\easc[ fa\[ de Dumnezeu, =i spui: <Voia Ta =i nu voia
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mea s[ se fac[>, ajungi s[ te bucuri de acea decizie care-L onoreaz[ =i-L bucur[ pe Dumnezeu. De aceea s[ nu c[dem de oboseal[
în facerea binelui =i s[ fim gata s[ pl[tim pre\ul ascult[rii oricare
ar fi acesta. Necazul va dovedi ce fel de oameni suntem, ]n func\ie
de ce vom scoate la lumin[: maturitatea sau lipsa noastr[ de maturitate duhovniceasc[.
Curajul credinciosului este o calitate a caracterului lui de a
ac\iona în ciuda fricii sau a necazului, =tiind c[ <ascultarea>
de\ine contractul biruin\ei. C`nd stai pe fotoliu la c[ldur[ este
greu s[ te identifici cu ucenicii care erau în furtun[ =i credeau c[
vor muri, ]ns[ fiecare la r`ndul nostru ajungem ]n situa\ii care ne
dep[=esc =i atunci va trebui s[ nu ne l[s[m s[ alunec[m în
disperare, ci prin credin\[ s[ ne g[sim sprijin în Cuv`ntul
Scripturii. Este dreptul Domnului Isus s[ nu ne mai spun[
nimic afar[ de ce ne-a scris =i de obicei noi suntem în mare grab[,
dar Dumnezeu nu este. Dac[ e=ti într-o astfel de stare de mare
încercare, privind la stelele de pe cer, este bine s[-\i aduci
aminte c[ un Dumnezeu iubitor a r`nduit ca tu s[ exi=ti împreun[
cu El în fericire, chiar =i atunci c`nd soarele =i stelele pe care le
vezi se vor stinge.
<S[ nu v[ p[r[si\i dar încrederea voastr[, pe care o a=teapt[ o
mare r[spl[tire!> (Evrei 10:35). Nu uita c[ e=ti un suflet iubit de
inima Lui =i c[ te-a pl[tit cu s`nge scump =i nevinovat. Nu pu\ini,
la fel precum israeli\ii care au înconjurat Ierihonul de =ase ori,
sunt descuraja\i =i gata s[ nu o mai fac[ a =aptea oar[, dup[
Cuv`ntul Domnului, lipsindu-se astfel de biruin\[. Nu pu\ini
ac\ioneaz[ asemenea lui Naaman care s-a sc[ldat în Iordan de
=ase ori c`nd i s-a spus s[ o fac[ de =apte ori. Încercarea credin\ei
noastre, mult mai scump[ dec`t aurul, a=a cum ne spune Scriptura, este o reu=it[ pentru noi =i Dumnezeu atunci c`nd spui cu
curaj ceea ce a spus Domnul, chiar dac[ pare imposibil s[
ac\ionezi în mod statornic, dup[ sfatul S[u primit din Scriptur[, =i
chiar dac[ pentru lume acest lucru nu are sens. Niciodat[ nu vom
vedea a=a de clar realitatea ca =i atunci c`nd geamurile sufletului
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ne sunt sp[late în lacrimi, pentru c[ un copil al Domnului nu
adoarme niciodat[ în cuptorul încerc[rii.
Al\i slujitori care au nevoie de îmb[rb[tare sunt cei care
c`ndva au lucrat, dar acum sunt lipsi\i de lucru, de talan\i =i,
cuprin=i de fric[, au intrat înceti=or în repaus înainte de vreme.
Frica exploreaz[ toate posibilit[\ile negative, pe c`nd credin\a
vede problemele ca fiind mici. Unii spun c[ le-a trecut vremea ca
s[ mai lucreze, dar cineva spunea c[ nimeni nu este mai b[tr`n
dec`t cel care nu mai are entuziasm. De aceea, înainte de a face
un zid prin care s[ te izolezi, nu uita c[ te izolezi de oportunit[\i
care aduc r[spl[tirea Împ[ratului. De asemenea te po\i izola
chiar =i de dragostea =i de binecuv`nt[rile Lui dac[ nu-\i pui
talan\ii în nego\. Alegi ce vrei =i vei deveni ce vrei, dar timpul de
odihn[ nu este acum.
Un om care a fost un be\iv toat[ via\a sa a avut doi fii. Unul a
ajuns profesor universitar, iar cel[lalt un be\iv. Am`ndoi fiii au
fost întreba\i aceea=i întrebare: <Cum ai ajuns aici?> R[spunsul a
fost acela=i: <Cu un a=a tat[ ca exemplu, ce altceva puteam
ajunge?> Faci ce vrei cu via\a, dar o tr[ie=ti numai o dat[. De
aceea nu l[sa s[ \i se împietreasc[ inima prin descurajare, ci
alung-o, pentru c[ Domnul Isus ne-a spus c[ cel ce-=i va cheltui
sau pierde via\a pentru El =i-o va c`=tiga. Cum îl vezi pe Domnul
Isus? Bun sau r[u =i aspru cu tine? Dac[ cumva nu-L vedem ca pe
cea mai iubitoare fiin\[ din Univers este pentru c[ am uitat cine
suntem noi =i c`t a pl[tit pentru a face posibil[ r[scump[rarea
sufletului nostru.
Un antidot pentru descurajare =i fric[ sunt promisiunile Lui pe
care este bine s[ le str`ngem în inima noastr[. Privind la viitorul
pe care El ni l-a preg[tit, s[ ne l[s[m îmb[rb[ta\i =i s[ devenim
fiecare dintre noi încurajatori, pentru c[ ducem poveri =i uneori ni
se par prea grele. Sunt poveri pe care le lu[m cu voia noastr[,
poveri pe care trebuie s[ le purt[m cu credincio=ie =i poveri pe
care dac[ suntem în\elep\i le vom pune jos. Cei care datorit[ descuraj[rii sau a dezam[girii nu mai slujesc, ca =i preo\ii din timpul
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lui Iosia, pentru c[ au privit la oameni =i nu la Domnul Isus, trebuie readu=i la p[rt[=ie.
Patriotul Iona a fugit de Dumnezeu, dar a fost recuperat. Apostolul Petru s-a lep[dat de Domnul Vie\ii, dar a fost reprimit.
G[sim în Scriptur[ c[ apostolul Pavel =i-a pierdut confiden\a în
abilit[\ile lui Marcu de a le fi de folos în c[l[torie, dar Barnaba
l-a luat cu el, ca apoi Marcu s[ fie folosit de Dumnezeu în a scrie
una dintre evanghelii, =i mai t`rziu s[ ajung[ s[-i fie de folos
apostolului Pavel. <C[ci ne-am f[cut p[rta=i ai lui Hristos, dac[
p[str[m p`n[ la sf`r=it încrederea nezguduit[ de la început>
(Evrei 3:14). Sufletul restaurat de dragostea fr[\easc[ poate din
nou s[ lupte, s[ fie de folos =i s[ se p[streze curat, fugind de p[cat
=i de tot ce i se pare periculos sufletului s[u. Cine ne e frate =i
sor[? Cel ce-L iube=te pe Hristos, Legea Lui, =i printr-o via\[
sf`nt[ poate da celor din jur din dragostea ce i-a fost turnat[ în
inim[ prin Duhul Sf`nt?
Nimeni nu este imun la a fi provocat de descurajarea ce bate la
u=[, dar c`nd vine trebuie s[-L l[s[m pe Hristos, care este în noi,
s[-i r[spund[. Unii au nevoie s[ fie îmb[rb[ta\i, pentru c[ au un
sim\ de inferioritate, dar Dumnezeu te poate folosi chiar dac[ ai
un singur talant, pentru c[ El se folose=te de oameni de r`nd ca s[
fac[ lucruri extraordinare =i cu c`t sutem noi mai neînsemna\i cu
at`t gloria Lui este mai mare. Este bine s[ nu uit[m c[ a avea
pu\in poate fi un avantaj, pentru dac[ \i s-a dat mult, \i se va cere
mult, ]ns[ mul\i din cei ce au primit pu\in lucreaz[ mai mult în via
Domnului ca unii care au primit mult. De fapt, am înv[\at c[
Domnul nu vrea ca eu s[ fac lucr[ri, pentru c[ atunci nu ies bine,
ci vrea s[ fac[ El prin mine lucr[rile respective. C`nd vine descurajarea s[ nu uit[m c[ bucuria Domnului este un medicament
ce men\ine lini=tea în furtunile vie\ii, de aceea s[-I d[m Lui
îngrijor[rile noastre.
Se spune c[ un om mergea pe jos =i ducea un sac greu. A ap[rut
o c[ru\[ =i a fost invitat s[ se urce, dar chiar =i dup[ ce a urcat în
c[ru\[ a continuat s[ \in[ sacul în spate. Omul care era cu c[ru\a
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i-a spus s[ pun[ sacul jos, dar c[l[torul i-a r[spuns c[ este foarte
recunosc[tor c[-l duce doar pe el =i nu are preten\ie ca s[-i duc[
=i sacul. Cu un astfel de om ne asem[n[m atunci c`nd ne îngrijor[m =i ne l[s[m dobor`\i de descurajare din cauza problemelor
ce ni se par c[ ne dep[=esc. <S[ nu fi\i iubitori de bani. Mul\umi\i-v[ cu ce ave\i. C[ci El }nsu=i a zis: «Nicidecum n-am s[ te las,
cu nici un chip nu te voi p[r[si»> (Evrei 13:5). Cel care este
mul\umit cu voia St[p`nului sluje=te bine =i se vedea în via\a sa
c[ a g[sit fericire =i împlinire în slujba Domnului.
Pe vremea c[ut[torilor de aur, trei oameni au descoperit un loc
deosebit de bogat în aur, dar nu aveau la ei uneltele necesare. De
aceea s-au hot[r`t s[ \in[ acel loc secret =i s[ se duc[ într-un mic
or[=el din împrejurimi ca s[ cumpere uneltele de care aveau
nevoie. Oamenii din ora= =i-au dat seama de descoperirea lor, f[r[
ca vreunul dintre ei s[ divulge secretul, doar citindu-le fe\ele =i
privind la ac\iunile lor. Tot a=a este =i cu cel mul\umit cu voia
St[p`nului, care pe l`ng[ darul m`ntuirii lucreaz[ pentru o
r[spl[tire ve=nic[, pe care Dumnezeu o va da celui ce lucreaz[
bine. Pe fe\ele unor astfel de oameni se vede c[ au g[sit în
Domnul Isus fericirea =i tot ce fac spune acela=i lucru. Abia
atunci c`nd ne supunem voii Sale via\a începe s[ aib[ sens =i
primim o viziune ce poate p[trunde în ve=nicii.
Dup[ cum elevilor li se spune c[ vor fi ceva în via\[ numai în
m[sura în care vor înv[\a s[ comunice, tot a=a spiritual nu po\i
merge mai departe dec`t în m[sura în care înve\i s[ cuno=ti =i s[
st[p`ne=ti Cuv`ntului Scripturii, ca apoi El s[ conduc[ =i chiar s[
st[p`neasc[ peste via\a ta. Dac[ e=ti cuprins de descurajare, vino
cum e=ti, pentru c[ nu te faci bine ca s[ po\i merge la doctor, ci
mergi la doctor deoarece nu e=ti bine. El este Regele inimilor,
care-\i d[ o inim[ potrivit[ pentru a fi folosit[ în slujire. Chiar
dac[ \i se pare c[ ai r[mas singur, ca Ilie, nu uita c[ Dumnezeu are
slujitori pe întregul p[m`nt, chiar dac[ noi nu îi cunoa=tem. Unii
sunt mereu negativi, pentru c[ le place s[ fie a=a =i trebuie s[ se
poc[iasc[ de aceasta.
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Pe vremuri, c`nd au ap[rut locomotivele cu abur, un om care a
v[zut pentru prima oar[ în via\a lui o asemenea locomotiv[ uria=[
a spus c[ niciodat[ nu va putea fi mi=cat[ din loc. Apoi, c`nd a
v[zut-o disp[r`nd în zare, a spus c[ oamenii niciodat[ nu o vor
putea opri. Ni s-a spus s[ nu judec[m, dar ni s-a spus =i s[ fim
dintre cei care privesc la roade, ca s[ nu ne l[s[m descuraja\i de
la slujba de a sluji de c[tre cei ce nu vor s[ slujeasc[. Mesajul
evanghelic al cre=tinului, care nu este niciodat[ violent, nu
for\eaz[ conformitatea voii lui Dumnezeu, ci doar face cunoscut[
Vestea Bun[ a m`ntuirii =i ofer[ oportunitatea de a fi împreun[
lucr[tor cu Dumnezeu, l[s`ndu-i totu=i omului voin\a liber[ de a
alege. Nivelul minim de ispr[vnicie este s[ ai un buget =i un plan
pentru via\a ta pe p[m`nt =i acest plan s[ includ[ lucr[ri care aduc
c`=tig }mp[r[\iei lui Dumnezeu.
O dat[ ce ne-am f[cut p[rta=i firii Dumnezeie=ti =i am devenit
copii ai S[i, to\i am primit porunca de a merge în toat[ lumea spre
a face de cunoscut Vestea Bun[ a m`ntuirii, folosindu-ne de timpul, talentul =i banii care ni s-au încredin\at. Prin rug[ciune =i post
putem fi în slujba Domnului pentru lucr[torii din linia înt`i sau
uneori chiar prin a merge noi în=ine, încep`nd cu cei ce locuiesc
l`ng[ noi. Este important nu s[ devenim boga\i sau populari, ci s[
ne atingem poten\ialul maxim inten\ionat de Dumnezeu pentru
sufletul nostru. <Uita\i-v[ la p[rintele vostru Avraam, =i spre Sara
care v-a n[scut; c[ci l-am chemat, c`nd era numai el singur, l-am
binecuv`ntat =i înmul\it. Tot astfel, Domnul are mil[ de Sion, =i
m`ng`ie toate d[r`m[turile lui. El va face pustia lui ca un Rai, =i
p[m`ntul lui uscat ca o gr[din[ a Domnului. Bucuria =i veselia
vor fi în mijlocul lui, mul\umiri =i c`nt[ri de laud[>
(Isaia 51:2-3). Avem aici argumentul credin\ei ce prive=te spre
binecuv`nt[rile lui Dumnezeu, care din st[ri =i situa\ii asem[nate
cu ni=te d[r`m[turi poate face un Rai.
Cel ce a f[cut dintr-un p[g`n cu numele de Avraam un om ce
a primit numele de tat[ al credincio=ilor, ne poate înt[ri =i pe noi
spre a deveni vase sfinte de care El s[ se foloseasc[. La nivelul
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credin\ei, care prin Duhul Sf`nt este singura facultate a fiin\ei
noastre r[scump[rate ce poate prinde =i primi din g`ndurile lui
Dumnezeu, putem p[=i pe urmele Sale înspre |ara promis[, unde
El a spus c[ S-a dus s[ ne preg[teasc[ un loc, ca acolo unde este
El s[ fim =i noi. Ca s[ nu c[dem în descurajare, privind la valuri,
trebuie s[ hr[nim mereu aceast[ credin\[ cu p`inea ce ne vine de
la masa St[p`nului =i atunci chiar dac[ ra\iunea va spune: <Nu
v[d cum!>, credin\a care se folose=te de ceea ce vine de sus va
spune: <Pot totul în Hristos care m[ înt[re=te!> (Filipeni 4:13),
=tiind c[ destoinicia noastr[ de a fi slujitori ai lui Dumnezeu vine
tot de la El, ca s[ nu c[dem de oboseal[, ci s[ spunem ca =i apostolul Pavel ]n 2 Corinteni 3:4 :<Avem încrederea aceasta tare în
Dumnezeu, prin Hristos.>
Amin
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42
CUVÂNTUL
<Dreptarul ]nv[\[turilor s[n[toase, pe care le-ai
auzit de la mine, \ine-l cu credin\a =i dragostea care
este ]n Hristos Isus.> 2 Timotei 1:13

B

iblia, cartea care r[spunde problemei p[catului, ne
spune c[ avem un vr[jma=, pe Satan, =i ne prezint[ un
erou, pe Domnul Isus Hristos, care desf[=oar[ planul
lui Dumnezeu ]ntre oameni, spre binele sufletului omului =i spre
slava Lui. Este o carte plin[ de <nag`\i> sau coco=ei de aur, precum cei g[si\i de c[ut[torii de aur, ]ns[ ]n cazul acestei comori,
sunt numi\i <versete>. De cele mai multe ori ]ns[ acestea nu se
bucur[ de aprecierea meritat[ de o carte ce con\ine g`ndurile =i
planurile singurului Dumnezeu adev[rat. Dumnezeu este Adev[r
=i fiindc[ +i-a lipit inima de om, dorindu-i fericirea ve=nic[, a
inspirat oameni mi=ca\i de Duhul Sf`nt s[ scrie despre Adev[r ]n
aceast[ Carte ce este recunoscut[ dup[ diferite nume precum:
Sf`nta Scriptur[, Biblia, Cartea c[r\ilor, Dreptarul ]nv[\[turii
s[n[toase sau Cuv`ntul lui Dumnezeu.
}n textul citat la ]nceput apostolul Pavel ]i scrie lui Timotei (dar
totodat[ =i nou[) despre importan\a de a-=i conduce via\a nu dup[
standardul f[cut de el, nici dup[ cel al oamenilor din jur, ci dup[
standardul sau Dreptarul ]nv[\[turii s[n[toase ce trebuie \inut cu
credin\[ =i dragoste. Ca s[ po\i deosebi ]nv[\[tura s[n[toas[ de
cea diluat[ sau chiar otr[vit[ trebuie s[ o cuno=ti pe cea s[n[toas[
=i a=a s[ =tii ce trebuie s[ urmezi ca Dreptar. Acest Dreptar al
]nv[\[turilor s[n[toase promoveaz[ sfin\enia =i ascultarea de
Dumnezeu, ar[t`nd ]ntotdeauna bun[tatea Sa =i neputin\a omului
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de a se salva singur. Dreptarul acesta ni-L face cunoscut pe
Dumnezeu Trinitar: Dumnezeu Tat[l, Dumnezeu Fiul =i
Dumnezeu Duhul Sf`nt ca fiind egali =i Una ]n esen\[. Este o
carte ce-i arat[ omului cum s[ se ]mpace cu Dumnezeu =i cum s[
tr[iasc[ cu pace ]n inim[, fiind folositor Celui care a f[cut posibil[ aceast[ ]mp[care.
Aceste ]nv[\[turi s[n[toase trebuie \inute a=a cum spune apostolul Pavel, pentru c[ dac[ omul gre=e=te ]n doctrin[ va gre=i =i ]n
fapte. Ele trebuie \inute nu numai pentru binele personal, ci =i
pentru binele ]ntregii Biserici pe care Domnul Isus a r[scump[rat-o cu s`ngele S[u =i chiar pentru binele lumii nem`ntuite, care
v[z`ndu-L ]n noi pe Hristos s[ doreasc[ =i ea ceea ce aduce El ]n
via\a celui m`ntuit. Aceste ]nv[\[turi s[n[toase trebuie primite,
crezute =i tr[ite, dar =i p[strate cu credin\a =i dragostea care este
]n Hristos Isus. Un pastor a vizitat o familie din biserica sa ]n timpul s[pt[m`nii =i familia aceasta avea o feti\[. C`nd au luat loc ]n
camera de oaspe\i, mama feti\ei, ca s[-l impresioneze pe pastor,
i-a spus feti\ei: <Du-te =i adu la mama cartea pe care eu o iubesc
a=a de mult!> Feti\a, ascult[toare, a disp[rut ca s[ se re]ntoarc[
c`teva momente mai t`rziu cu un catalog mare al magazinului
Sears, care f[cea reclam[ la tot felul de lucruri de cump[rat. Era
revista pe care feti\a a v[zut c[ mama ei o studia zi de zi. Mama
feti\ei se a=tepta ca aceasta s[-i aduc[ Biblia, ]ns[ copila a adus ce
a v[zut ea c[ mama ei folose=te cel mai mult.
Vr[jma=ul nostru prefer[ s[ facem orice, at`t timp c`t nu ne
rug[m =i nu studiem Cuv`ntul Scripturii ca s[ =tim a-I mul\umi
Domnului Isus =i a ]nv[\a din Cuv`nt cum s[ tr[im ]n a=a fel ]nc`t
s[-I sem[n[m tot mai mult. Diavolul crede totul despre Biblie, de
aceea se lupt[ ]mpotriva ei. Crede, dar ur[=te ce crede =i ce
cunoa=te despre ea, pentru c[ =tie c[ se va ]mplini p`n[ la ultima
iot[. Cel care vrea s[ ia ]n serios sfatul Scripturii o studiaz[ cu
creionul =i h`rtia l`ng[ el, pentru c[ =tie c[ cerneala este mai bun[
dec`t memoria. F[c`nd a=a se poate a=tepta ca aceast[ carte
minunat[ prin cuvintele ei, care hr[nesc omul din l[untru, s[-i
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vorbeasc[. <Ele te vor ]nso\i ]n mersul t[u, te vor p[zi ]n pat, =i ]\i
vor vorbi la de=teptare!> (Proverbe 6:22). Studiul Scripturii ]mbinat cu rug[ciune va pune ]n fa\a noastr[ realitatea promisiunilor
lui Dumnezeu. Cuv`ntul Domnului ne ]nva\[ c[ rug[ciunea este
una dintre cele mai importante discipline din via\a credinciosului,
pentru c[ prin ea acesta poate primi o perspectiv[ corect[ asupra
valorii lucrurilor =i situa\iilor ]n care se g[se=te.
Rug[ciunea care are rost este aceea ce nu const[ doar ]n a rosti
cuvinte, ci este ca o comunicare cu cineva pe care-L iube=ti =i
despre care =tii c[ te iube=te. Nu este o repetare sau bolborisire de
cuvinte, ci presupune a rosti cuvinte ce vin din ad`ncul sufletului,
nu ca =i dintr-o carte de rug[ciuni ]n care sunt scrise g`ndurile
altcuiva. Pe vremea preotului Eli, Israeli\ii au strigat tare c[tre
ceruri, atunci c`nd se luptau cu filistenii, iar chivotul Domnului a
fost adus ]n tab[ra lor, dar tot au fost b[tu\i pentru c[ strig[tul
rug[ciunii f[r[ integritate nu are ungerea necesar[ s[ deschid[
cerul. Din Cuv`nt ]nv[\[m c[ na=terea de sus dureaz[ secunde
atunci c`nd predarea este sincer[ =i omul se hot[r[=te s[
p[r[seasc[ p[catul, dar tot Cuv`ntul ne ]nva\[ c[ lucrarea de
sfin\ire dureaz[ toat[ via\a, \in`ndu-ne smeri\i, ]ntr-o continu[
renovare, duc`ndu-ne pe trepte =i st[ri tot mai ]nalte de p[rt[=ie
cu Dumnezeu.
Studiind cu interes =i nu din obliga\ie un text din Cuv`ntul
Scripturii vom putea ]nv[\a s[ distingem ]ntre partea narativ[,
promisiuni, ]ncurajare, mustrare =i porunci, ca apoi ]n umblarea
noastr[ s[ =tim s[ recunoa=tem ]n lume ceea ce poate fi un
pericol pentru sufletul nostru. Atitudinea cu care studiem este
felul cum g`ndim despre lucruri, despre m`ntuire =i despre
Dumnezeu. Ea define=te =i pune ca ]ntr-o ram[ ]n mintea noastr[
voia lui Dumnezeu pentru noi. F[r[ a str`nge Cuv`ntul ]n inima
noastr[ vom fi u=or dezorienta\i ]n drumul nostru spre |ara de sus
=i ]ntr-o lume ]n care sfin\enia este privit[ ca ceva plictisitor =i
f[r[ de Cuv`nt vom fi ca ni=te solda\i ce nu au strategie =i nici nu
au cu ce s[ se apere. Predicile \inute ]n casele de rug[ciune de
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c[tre cei chema\i la a-I sluji lui Dumnezeu ]n acest fel, ne ]nva\[
s[ aplic[m ]n\elepciunea Scripturii ]n via\a de toate zilele.
Supun`ndu-ne supravegherii celor a c[ror via\[ dovede=te c[
sunt duhovnice=ti vom putea ]nv[\a din experien\a lor =i vom fi
feri\i de r[t[ciri =i de ]n=el[ciunea de a sta la ad[postul unor
crezuri neadev[rate. <Ei citeau deslu=it ]n cartea Legii lui
Dumnezeu, =i-i ar[tau ]n\elesul, ca s[-i fac[ s[ ]n\eleag[ ce citiser[> (Neemia 8:8). C`nd omul ]n\elege mesajul vindec[tor al
Evangheliei se bucur[ ca de cea mai mare comoar[, la fel cum
s-au bucurat Israeli\ii c`nd s-au ]ntors din robie, atunci c`nd li
s-a explicat ]n\elesul Legii lui Dumnezeu. Nu ajunge s[ dai de
m`ncare sufletului ]n ziua de duminic[, ci a=a cum trupul are
nevoie de hran[ =i ap[ zilnic, tot a=a =i sufletul are nevoie de hrana
Cuv`ntului lui Dumnezeu. <De ce e=ti sl[b[nog =i cazi pe jos? Ai
m`ncat?> <Da, am m`ncat duminic[ la restaurant!> Acesta este
cazul trist al celui care ]=i hr[ne=te sufletul doar la casa de
rug[ciune, ascult`nd predica de duminic[.
C`nd am vizitat parcul Yelowstone, la intrarea ]n parcul acesta imens am v[zut un semn scris care spune: <Nu hr[ni\i ur=ii!>
C`nd am ]ntrebat p[durarul de ce s[ nu hr[nim ur=ii mi s-a spus
c[ ur=ii se obi=nuiesc s[ fie hr[ni\i =i deven lene=i, ne mai
c[ut`ndu-=i hran[, iar ]n momentul ]n care nu mai sunt hr[ni\i
mul\i ur=i mor de foame. Este bine s[ fim hr[ni\i ]n casa de
rug[ciune cu mesaje ce ne ]mb[rb[teaz[, ]ns[ fiecare cre=tin trebuie s[ fie ]n stare s[-=i ia hrana din Cuv`ntul lui Dumnezeu ]n
fiecare zi. Trebuie ca fiecare s[ ]nve\e Cuv`ntul spre a putea
aprecia =i dezvolta ]n ei ]n=i=i virtu\ile care le dau o frumuse\e
l[untric[, v[zut[ =i examinat[ de Dumnezeu ]n fiecare zi. Dac[ nu
ne hr[nim sufletul din Cuv`nt ]n fiecare zi, ajungem s[ nu-L mai
pre\uim =i nev[z`nd folosul S[u nu vom avea dorin\a de a-L
]mplini spre a fi adev[ra\i martori ai Domnului Isus Hristos.
Se spune c[ a vorbi este u=or =i ieftin, ]ns[ nu este chiar a=a
pentru c[ aceste cuvinte rostite de om, de care omul va da
socoteal[ ]naintea lui Dumnezeu, pot distruge rela\ii, iar atunci
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c`nd ]ndrum[ spre credin\e false pot nenoroci ve=nic sufletele
oamenilor. De aceea trebuie s[ veghem asupra vorbirii ca s[
putem fi dintre cei ce vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. <Nici un
cuv`nt stricat s[ nu v[ ias[ din gur[; ci unul bun, pentru zidire,
dup[ cum e nevoie, ca s[ dea har celor ce-l aud> (Efeseni 4:29).
Cuvintele noastre picteaz[ ]n fiecare zi un tablou care arat[ cine
este st[p`nul nostru. Folosind aceea=i analogie putem spune c[
unii picteaz[ acest tablou ca =i cum ar folosi m[tura, iar al\ii care
iau seama ca vorbele lor s[ fie drese cu sare =i s[ fie folositoare
utilizeaz[ pensule precum acelea ale unui pictor maestru,
m`nuind cuvinte care ]mb[rb[teaz[ =i arat[ drumul spre m`ntuire.
De-a lungul anilor, din cauza lipsei cunoa=terii Scripturii, uneori cauzat[ ]nadins de cei cu Scripturile ]n m`n[, mul\i oameni au
ajuns s[ cad[ ]n plasa supersti\iilor. Supersti\ia poate fi explicat[
ca fiind o g`ndire ]n care punctul A cu punctul B sunt unite, c`nd
ele de fapt sunt paralele =i nici nu au de-a face unul cu cel[lalt.
A=a s-a ajuns la supersti\ii precum cele care spun s[ nu treci pe
sub o scar[, dac[ r[storni sarea s[ arunci c`teva granule peste
um[r, s[ ba\i ]n lemn, s[ nu spargi oglinda pentru c[ aduce
nenoroc, pisica neagr[ s[ nu-\i taie calea, s[ nu ]nt`lne=ti pe cineva duc`nd g[le\i goale, s[ te dai jos din pat cu piciorul drept, s[
\ii degetele ]ncruci=ate, s[ pui potcoave la intrarea la cas[, talismane de noroc =i o sumedenie de multe altele poate =i mai
nera\ionale ca acestea, puse ]n calea omului de c[tre cel str`mb =i
viclean spre a-l \ine pe om ocupat cu lucruri ce-i fur[ timpul.
C`nd omul nu =tie Cuv`ntul lui Dumnezeu =i nu se leag[ de El
este u=or speriat =i lesne crez[tor ]n aceste momeli ]n=el[toare
legate de lucruri =i obiceiuri, de supersti\ie, ]n loc s[-L cread[ pe
Dumnezeu care iube=te omul =i a dovedit aceasta prin aceea c[ a
luat asupra Sa pedeapsa fiec[rui p[c[tos. Supersti\ia este ac\iunea
de disperare a unui om ce este orb din punct de vedere spiritual.
La fel ca =i studierea horoscopului, ea deschide u=i potrivnicului
sufletului nostru. }n schimb, Cuv`ntul lui Dumnezeu face lumin[
]n via\a omului. Primind darul credin\ei =i al poc[in\ei de la
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Dumnezeu, omul crede ]n eviden\a Scripturii, care-i spune omului c[ are valoare ]naintea Domnului, care-l iube=te =i ]i vrea
m`ntuirea. Dac[ a= ar[ta cea mai mare bancnot[ din \ara noastr[
unor copii =i a= ]ntreba dac[ o vrea cineva, to\i ar spune da. Dac[
a= rupe-o ]n dou[ =i a= pune aceea=i ]ntrebare, a= primi acela=i
r[spuns. Dac[ a= lua acea bancnot[ =i a= mototoli-o =i a= c[lca-o
]n picioare =i apoi le-a= adresa copiilor aceea=i ]ntrebare, r[spunsul ar fi afirmativ, pentru c[ acea h`rtie are valoare.
Acela=i lucru ne ]nva\[ Sf`nta Scriptur[ care spune c[ oric`t de
r[u =i de p[c[tos ar fi omul, sufletul lui are valoare =i este dorit de
Dumnezeu, de Singurul care-i poate da nevinov[\ia ]n meritul
S`ngelui Domnului Isus. De multe ori c`nd mergi la doctor se
pare c[ te \ine ]n sala de a=teptare p`n[ c`nd este sigur c[ te sim\i
destul de inferior lor, dar Dumnezeu abia a=teapt[ =i prime=te cu
bra\ele deschise pe oricine, care prin poc[in\[ vrea s[ se ]mpace
cu El. Ai primit tu aceast[ nevinov[\ie ce aduce darul m`ntuirii ]n
via\a ta? Ai tu timp pentru sufletul t[u =i pentru Dumnezeu ca s[
cite=ti Cuv`ntul Scripturii? Un tat[ a vrut s[ petreac[ timp cu
b[ie\elul s[u, a=a c[ s-au dus la un restaurant McDonald =i
b[iatul a spus c[ vrea o pung[ mare cu cartofi pr[ji\i. S-au
a=ezat la o mas[ fa\[-n fa\[ =i pe c`nd copil foarte satisf[cut
m`nca cartofi, tat[l acestuia a ]ntins m`na s[ ia o bucat[ de cartof,
dar ]ntr-o clip[ copilul i-a prins m`na =i foarte serios i-a spus c[
sunt cartofii lui. Tat[l copilului a r[mas =ocat =i a ]nceput s[ se
]ntrebe: <Copilul acesta nu =tie c[ eu ]mi pot cump[ra =i ]i pot
cump[ra zece pungi de cartofi dac[ vreau? Nu =tie c[ pot s[ m[
duc la alt[ mas[? Nu ]n\elege c[ nu vreau dec`t s[ petrec timp cu
el =i s[-l provoc la o conversa\ie?>
Durerea legitim[ sim\it[ de acel tat[ se aseam[n[ cu durerea pe
care Tat[l nostru o simte atunci c`nd ne purt[m cu r[ceal[ fa\[ de
El, fiindc[ Domnul ne cere din timp pentru a sta de vorb[ ]n
rug[ciune =i a studia Cuv`ntul, sau ne cere ca din tot ce ne-a dat
s[-I d[m =i Lui o parte. Atunci c`nd ne dovedim credincio=ia El
ne poate ]ncredin\a =i mai mult. Cuv`ntul lui Dumnezeu ne ]nva\[
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c[ atunci c`nd d[m ceva cu bucurie Domnului, =i acel lucru
p[r[se=te m`na noastr[, de fapt merge undeva ]n viitorul nostru.
V[duva din Sarepta a dat ce avea ]n posesia ei ca s[ primeasc[
bel=ugul pe care nu-l avea.
Cu 500 de ani ]nainte de darea Legii, omul pl[cut lui
Dumnezeu, Avraam, a dat zeciuial[ Domnului, cinstindu-L cu
credin\a sa. Cuv`ntul ne ]nva\[ c[ Dumnezeu prime=te =i de la noi
d[ri de recun=tin\[ c`nd le d[m cu bucurie a=a cum El ne-a dat
nou[. Uneori omul se poart[ de parc[ lui Dumnezeu tare iar
trebui ce are el, ]ns[ El are coruri de ]ngeri care-I prosl[vesc
Numele, al Lui este p[m`ntul cu tot ce este pe el =i este
]nconjurat de fiin\e angelice, sfinte, care ascult[ toate poruncile
Sale. Domnul caut[ p[rt[=ia cu noi, vrea s[-I cunoa=tem voia =i s[
ne descopere taine din Cuv`ntul S[u. Vrea s[ sim\im dragostea
Sa =i s[ se poat[ bucura de a noastr[ fa\[ de El. D`nd din ceea ce
ne-a dat lucr[rii Sale dovedim pre\uirea, credin\a =i inten\iile
inimii noastre. Cuv`ntul ne face cunoscut faptul c[ o dat[
n[scu\i de sus virtutea cea mai valoroas[ este dragostea, care le
afecteaz[ pe toate celelalte =i care ne face s[ sem[n[m cu
St[p`nul nostru cel nou.
Biblia nu este doar o carte narativ[ care st`rne=te interesul
unora pentru c[ descrie lucrurile viitorului, ci este o carte care
arat[ istoria omului de la origine p`n[ la destinul s[u ve=nic de
dincolo de morm`nt. Ea indic[ clar faptul c[ Dumnezeu nu
for\eaz[ pe nimeni s[ se ]mpace cu El, ci omul este l[sat cu voin\[
liber[ s[ aleag[ via\a sau moartea. Dac[ nu =tii, nu ascul\i =i nu
tr[ie=ti Cuv`ntul, nu po\i s[ fii un cre=tin victorios =i nu ai cum s[
ai ca destina\ie ve=nic[ locul unde este Dumnezeu. Cuno=tin\a
este putere, iar c`nd afli din Cuv`nt cine e=ti =i alegi s[ tr[ie=ti a=a
cum El vrea vei fi schimbat de adev[rul Scripturii =i vei cunoa=te
ce ]nseamn[ s[ ai rost pe acest p[m`nt, av`nd o n[dejde ce nu
]n=eal[ lumea care vine.
}ntr-o lume ]n care ni se ofer[ la tot pasul marfa =arpelui,
Cuv`ntul lui Dumnezeu ne \ine mintea alert[ =i con=tiin\a vie ca
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prin Duhul Sf`nt s[ c[ut[m calea sfin\eniei ce face un suflet tare
=i care face ca o biseric[ s[ fie tare, pentru c[ ]n sfin\enie putem
sta ]n prezen\a Lui ca s[ primim revela\ia Cuv`ntului. }n lumina
Duhului Sf`nt, Cuv`ntul ]\i descoper[ calit[\ile bune ca pe ni=te
talan\i pe care ]i prime=ti de la El, ca s[ te ]ncurajeze spre a-i utiliza ]n folosul }mp[r[\iei Sale, dar ne arat[ =i sl[biciunile ca s[ ne
cunoa=tem =i s[ nu fim vulnerabili expun`ndu-ne la locuri sau
persoane ce ne pot pune sufletul ]n primejdie.
Prin Cuv`nt ]nv[\[m ]n\elepciunea din experien\a altora ca s[
nu trebuiasc[ noi s[ pl[tim ca s[ ]nv[\[m lec\ii grele =i dureroase.
Cuv`ntul ne ]nva\[ c[ p[catul fascineaz[ =i apoi asasineaz[. O
dovad[ este c[ cei peste 40.000 de psihiatri din America nu-i pot
\ine pe oameni ferici\i, orice pl[ceri le-ar oferi aceast[ lume, pentru c[ fericirea st[ ]n a te teme de Dumnezeu =i a umbla ]n
ascultare de El, pe c[ile Sale. Este un lucru periculos s[ nu =tii
adev[rul =i la fel de periculos e s[-l =ti =i s[ nu iei seama la el. }nc[
un aspect deosebit de important al Cuv`ntului lui Dumnezeu ]n
via\a noastr[ este cel al autorit[\ii. Dac[ aleg ca ]n ascultare s[ m[
pun sub autoritatea Cuv`ntului prin a m[ ]nfr`na de la orice lucru
pe care Dumnezeu ]l nume=te r[u, Cuv`ntul S[u ]mi d[ autoritate
asupra lucrurile care pot afecta binele sufletului meu =i chiar a
celor din jurul meu.
C`nd i-am ]nv[\at pe copiii mei s[ conduc[ ma=ina, primul
lucru pe care am vrut ca ei s[-l =tie bine a fost s[ le ar[t unde este
fr`na =i cum se folose=te. Ca orice p[rinte ]ngrijorat de lipsa
copilului de experien\[, care amestecat cu un spirit aventurier
poate duce la mari necazuri, am vrut ca s[ ]n\eleag[ ceva despre
puterea ma=inii =i despre for\ele fizice ]n momentul c`nd ma=ina
este ]n mi=care =i vine ]n contact cu ceva sau cu cineva. Spiritual
vorbind, Cuv`ntul Scripturii ne face cunoscut drepturile ce le
avem ca =i copii ai lui Dumnezeu =i autoritatea ce o avem asupra
lumii, asupra firii =i chiar asupra duhurilor necurate. }ns[ avem
aceast[ autoritate numai at`ta timp c`t ne \inem vasul curat, adic[
ne ]nfr`n[m de la a face ce este r[u =i r[m`nem sub autoritatea
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Scripturii, netrec`nd peste ce este scris. Biblia ne ]nva\[ despre
]nfr`narea poftelor, prin care ne \inem ]n control vasul nostru,
pun`ndu-ne sub autoritatea Cuv`ntului, ca ]n acest fel s[ putem
avea =i noi autoritatea de a tr[i slobozi, spre a fi vase folosite de
El, spre a fi pomi ce rodesc, gata ]n orice clip[ pentru a-L ]nt`lni
pe St[p`nul care a spus c[ vine ]n ceasul ]n care nu ne g`ndim.
Dup[ cum Dumnezeu singur are nemurirea =i o d[ cui vrea, El
are =i toat[ puterea =i o d[ celor care se pun sub autoritatea Sa,
ascult`nd de Cuv`ntul S[u. Apostolii Domnului s-au numit robi ai
lui Isus Hristos, pentru c[ au ]nv[\at de la Domnul Isus ce
]nseamn[ s[ lucrezi sub autoritatea lui Dumnezeu. Domnul Isus
c`nd era pe p[m`nt S-a pus sub autoritatea Tat[lui care L-a ]mputernicit s[ vindece, s[ ]nvie mor\i, s[ fac[ tot felul de minuni
asupra naturii =i s[ ierte p[catele. Mul\i oameni nu vor s[ studieze
Cuv`ntul ca nu cumva s[ fie r[spunz[tori de mai mult sau din
motive de lenevie, fie din dezinteres, dar a cunoa=te Cuv`ntul =i a
te pune sub autoritatea Lui reprezint[ modul ]n care noi primim
autoritatea de la Dumnezeu ca =i copii ai S[i.
Suta=ul din Capernaum L-a rugat pe Domnul Isus s[ rosteasc[
doar un cuv`nt ca robul pe care-l iubea s[ fie vindecat, pentru c[
=i el fiind sub autoritate =i av`nd o oarecare autoritate a crezut c[
Domnul Isus are aceast[ putere asupra bolilor. El a dovedit astfel
c[ =tie ceva despre autoritatea }mp[r[\iei lui Dumnezeu. +tii c[ ai
autoritate ]n Numele Domnului Isus Hristos numai at`ta timp c`t
te pui sub autoritatea Cuv`ntului S[u? Dac[ un c[pitan nu se
supune ordinelor ce le prime=te de la un general i se ia toat[
autoritatea de c[pitan =i poate suferi retrogradare sau ceva =i mai
r[u. Un poli\ist opre=te un autocamion de mare tonaj nu cu puterea lui, ci cu autoritatea ce i s-a dat ca s[ aplice =i s[ pun[ ]n
vigoare legea. Ucenicii s-au bucurat c`nd au v[zut c[ au autoritatea de a scoate duhuri =i de a vindeca boli, dar aceast[ putere a
lui Dumnezeu care f[cea minuni era o autoritate pe care Domnul
le-a dat-o, fiindc[ ei prin for\ele lor proprii nu ar fi putut face
niciodat[ a=a ceva.
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Satan este mai tare dec`t noi pentru c[ are puteri =i cuno=tin\e
pe care nu le ]n\elegem pe deplin, ]ns[ noi avem autoritate mai
mare at`ta timp c`t r[m`nem f[r[ vin[ sub autoritatea Cuv`ntului
lui Dumnezeu ca s[ putem fi folosi\i de El. Oricine st[ruie=te
asupra Cuv`ntului ca s[ =tie cum s[-L aplice ]n via\a sa d[ dovad[
de ]n\elepciune, fiindc[ ]n acest fel autoritatea lui se stabile=te =i
se ]nt[re=te ]n lumea spiritual[ ]n care ne lupt[m prin rug[ciune =i
f[c`nd ce este bine. Este de dorit s[ vedem c`t[ binecuv`ntare
aduce ]n via\a noastr[ cunoa=terea Cuv`ntului lui Dumnezeu =i
supunerea noastr[ sub autoritatea Sa. Dac[ noi ne rug[m f[r[ a fi
supu=i cu via\a noastr[ Domnului Isus, vr[jma=ul nostru r`de de
noi, pentru c[ f[r[ supunere fa\[ de Dumnezeu nu avem nici o
autoritate. De aceea rug[ciunile ipocritului sunt o pierdere de
vreme, dar mare putere are rug[ciunea celui neprih[nit, pentru c[
cel n[scut din Dumnezeu biruie=te lumea.
Ambi\ia vr[jma=ului este s[ primeasc[ ]nchinarea =i omul
alege fie s[ i se ]nchine iubind lumea =i lucrurile ei, sau alege
s[-=i ]nchine via\a lui Dumnezeu, pun`ndu-se sub autoritatea
Cuv`ntului S[u, ca el la r`ndul lui s[ primeasc[ autoritate =i
putere de copil al Marelui }mp[rat. Secretul oamenilor care au
f[cut lucruri mari pentru Dumnezeu a fost acela c[ au =tiut s[ se
pun[ sub autoritatea Domnului, smerindu-se ca ]n acest fel =i ei s[
primeasc[ autoritatea de sus f[r[ de care nimeni nu poate face
nimic bun, care s[ d[inuiasc[. Numai pun`ndu-ne sub autoritatea
Cuv`ntului putem fi umplu\i cu Duhul Sf`nt. Din momentul ]n
care ai aceast[ experien\[ de a sim\i R`ul de ap[ vie cum curge
prin cetatea inimii tale, nimeni =i nimic nu te poate cl[tina ]n
credin\a ta despre realitatea lucrurilor spirituale =i despre realitatea prezen\ei lui Dumnezeu. |ine Dreptarul ]nv[\[turii
s[n[toase, pune-te sub autoritatea Cuv`ntului =i prezen\a Duhului
Sf`nt te va face fericit!
Amin
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SOLUÞIA DIVINÃ ÎN CÃSÃTORIE
<}ns[ n[dejdea aceasta nu ]n=eal[, pentru c[
dragostea lui Dumnezeu a fost turnat[ ]n inimile
noastre prin Duhul Sf`nt, care ne-a fost dat.>
Romani 5:5

S

olu\ia divin[ pentru succes ]n c[s[torie at`t din perspectiva omeneasc[ c`t =i din perspectiva lui Dumnezeu este
o solu\ie necunoscut[ de majoritatea oamenilor. Trist,
dar cred cã adev[ratã este afirma\ia facut[ mai ]nainte, ]ns[
solu\ia lui Dumnezeu este o metod[ sigur[ prin care se poate
ajunge la ]mplinirea planului bun al S[u pentru via\a noastr[. Nu
este vorba despre dragostea eros de la care avem cuv`ntul <erotic> =i care are de-a face cu dorin\ele c[rnii. Nu este vorba nici de
dragostea <fileo>, care este o iubire natural[ a semenilor, ci
solu\ia divin[ ]n c[s[torie este dragostea <agape>, ce este de
natur[ divin[ =i la care au acces numai cei care prin poc[in\[ au
devenit f[pturi noi ]n Domnul Isus Hristos. Cuv`ntul <agape> este
un cuv`nt relativ nou, folosit ]ncep`nd din prima er[ cre=tin[, un
cuv`nt a c[rui creere a fost necesitat[ de nepotrivirea celorlalte
cuvinte ce descriu dragostea, spre a descrie dragostea de care este
capabil omul care-L are ]n El pe Dumnezeu Duhul Sf`nt.
Cineva spunea despre c[s[torie c[ este ca o art[ prin care dou[
persoane incompatibile ]nva\[ s[ tr[iasc[ ]mpreun[ ]ntr-un mod
compatibil. Solu\ia divin[ pentru succes ]n c[s[torie este
dragostea agape prin care omul ]mpline=te porunca lui Dumnezeu
de a iubi pe aproapele s[u ca pe sine ]nsu=i. Este o dragoste ce
ferice=te =i ]n acela=i timp ]l face fericit pe cel ce o d[, pentru c[
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iubind ]n acest fel ]l are ca surs[ pe Dumnezeu, care este
Dragoste. Practicarea dragostei agape d[ celui ce o ]ntrebuin\eaz[
capacitatea de a persista chiar ]n fa\a unei respingeri din partea
celui pe care l-ai provocat cu o astfel de dragoste. Este o dragoste
ce trece peste zidurile la care se opresc toate celelalte feluri de
dragoste lumeasc[, fiindc[ poate trece chiar de r[ceala ce doare =i
chiar de excluderea din planuri =i dorin\e.
Dragostea agape nu se desumfl[ cu dezam[gire ca celelalte
feluri de dragoste atunci c`nd firea nu-=i atinge \elul, ci pentru c[
este din Dumnezeu continu[ s[ se dea chiar =i atunci c`nd firea ar
spune c[ nu se merit[. Dragostea agape d[ f[r[ a avea preten\ia,
ca celelalte feluri de dragoste, de a primi ]napoi =i acest fel de
d[ruire poate p[trunde =i afecta via\a p`n[ ]n cele mai mici detalii
ale ei. Rela\ia dintre so\ =i so\ie, care depinde =i st[ la mila
emo\iilor, este dep[=it[ de dragostea agape fiindc[ este stabil[,
av`nd r[d[cini permanente ]n Cel ce este ve=nic =i ]n care nu este
umbr[ de mutare. Dragostea agape este solu\ia divin[ pentru noi,
care suntem fiin\e imperfecte, dar care avem un scop comun ce
dep[=e=te orice scop p[m`ntesc, =i anume dorin\a de a mo=teni
via\a ve=nic[. Aceast[ solu\ie divin[ poate fi practicat[ numai de
fiin\e n[scute din nou care s-au deprins s[ fac[ deosebirea ]ntre
lucrurile fire=ti =i cele duhovnice=ti.
Solu\ia divin[ prin dragostea agape este cel mai ]nalt standard
la care se poate ridica omul =i este posibil atunci c`nd nu mai
tr[im noi, ci Domnul Isus Hristos tr[ie=te ]n noi. <Am fost r[stignit ]mpreun[ cu Hristos, =i tr[iesc… dar nu mai tr[iesc eu, ci
Hristos tr[ie=te ]n mine. +i via\a, pe care o tr[iesc acum ]n trup, o
tr[iesc ]n credin\a ]n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, =i S-a dat
pe Sine }nsu=i pentru mine> (Galateni 2:20). Dragostea agape st[
pe o temelie tare, care nu se clatin[ =i aceasta prin credin\a
]ntr-un Dumnezeu care vede totul =i pe care noi vrem s[-L
mul\umim mai mult dec`t pe oricine. Este o dragoste care uneori
vede pierderile ca pe un c`=tig, =tiind c[ exist[ un Dumnezeu
omniprezent care vede totul =i va r[spl[ti credincio=ia fa\[ de El
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=i fa\[ de partenerul de via\[. Acest fel de dragoste poate fi nu
numai sim\it[, dar =i v[zut[ =i demonstrat[ ]ntocmai cum
dragostea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, a fost demonstrat[.
Cel mai bine cunoscut verset din Scriptur[ descrie aceast[
dragostea agape a lui Dumnezeu pentru noi astfel: <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[>
(Ioan 3:16). Dumnezeu ne-a iubit pe noi cu dragostea agape,
dragoste prin care S-a dat celui ce nu merita un asemenea DAR.
Dragostea agape este solu\ia divin[ ]n c[s[torie, pentru c[ ea nu
depinde de ceea ce prime=te ]napoi, cu toate c[ se bucur[ dac[
aceasta are loc, ci depinde de Dumnezeu care ne-a demonstrat ce
]nseamn[ s[ iube=ti pe cineva care nu te iube=te.
La fel ca dragostea lui Dumnezeu, dragostea agape ]n c[s[torie
nu const[ doar ]n atitudine =i vorbe, ci ]n ac\iune fa\[ de cel de
l`ng[ tine. La fel cum Dumnezeu a ales s[ simt[ cu noi ]n s[r[cia
noastr[ spiritual[ ]n care am ajuns =i nu a ales doar s[ ne trimit[
dorin\ele Lui de bine, ci a venit pe p[m`nt s[ pl[teasc[ cu
suferin\[ =i moarte pentru noi, tot a=a dragostea agape se implic[
]n nevoile celuilat, f[r[ limite =i f[r[ frica c[ d[ prea mult.
Celelalte feluri de dragoste se dau b[tute dac[ nu e ceva
convenabil sau dac[ nu au ceva de c`=tigat. Privind la puzderia
de divor\uri ce au loc peste tot ]n lume ast[zi, po\i s[ vezi cum
celelalte feluri de dragoste, legate de poft[ sau interese fire=ti, se
dau b[tute =i ]ncet se desprind =i se ]nstr[ineaz[ de cel sau cea
despre care a spus c[-i va fi partener pe via\[, pe c`nd dragostea
agape iube=te necondi\ionat prin puterea pe care o d[ Duhul
Sf`nt. <S[ nu ]ntrista\i pe Duhul Sf`nt al lui Dumnezeu,
prin care a\i fost pecetlui\i pentru ziua r[scump[r[rii. Orice
am[r[ciune, orice iu\ime, orice m`nie, orice strigare, orice
clevetire =i orice fel de r[utate s[ piar[ din mijlocul vostru.
Dimpotriv[, fi\i buni unii cu al\ii, milo=i, =i ierta\i-v[ unul
pe altul, cum v-a iertat =i Dumnezeu pe voi ]n Hristos>
(Efeseni 4:30-32).
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Dragostea agape se poate supune =i sluje=te nevoilor celuilalt
fie ]n condi\ii favorabile, fie nefavorabile, pentru c[ nu este
ini\iat[ de un sentiment orb sau carnal, ci este o dragoste din
Dumnezeu turnat[ ]n inimile noastre prin Duhul Sf`nt. Solu\ia
divin[ folosind dragostea agape ]n c[snicie este o chemare ]nalt[
ce dep[=e=te orice alt[ slujb[ pe p[m`nt. Cel viclean =tie c[ dac[
nu-\i iube=ti familia =i nu ai grij[ de ea, orice ai face pentru al\ii
poate fi anulat, fiindc[ ]n primul r`nd suntem r[spunz[tori de
rela\ia ce-o avem cu cei din casa noastr[. <V[ sf[tuiesc dar eu, cel
]ntemni\at pentru Domnul, s[ v[ purta\i ]ntr-un chip vrednic de
chemarea, pe care a\i primit-o, cu toat[ smerenia =i bl`nde\ea, cu
]ndelung[ r[bdare; ]ng[dui\i-v[ unii pe al\ii ]n dragoste, =i c[uta\i
s[ p[stra\i unirea Duhului, prin leg[tura p[cii> (Efeseni 4:1-3).
Dragostea agape, care este solu\ia divin[ ]n c[s[torie, spune =i
dovede=te ]n mod consistent c[ vrea binele celuilalt, d[ruind ce
are mai bun celui pe care-l iube=te. Acest fel de dragoste, c`nd
este reciproc[, este cea mai mare binecuv`ntare ]n c[snicie pentru
cei care duc ]mpreun[ jugul c[sniciei pe drumul numit via\[.
Poate privind la aceast[ solu\ie divin[ a lui Dumnezeu pentru
c[s[torie spui c[ este o utopie ce \i se pare imposibil[ =i afirmi ca
psalmistu, c[ este ca o st`nc[ pe care nu o po\i ajunge. <…Du-m[
pe st`nca pe care n-o pot ajunge, c[ci este prea ]nalt[ pentru
mine!> (Psalmul 61:2). Totu=i, dac[ e=ti un suflet n[scut din nou,
]n al c[rui duh pulseaz[ puterea Duhului Sf`nt cu care ai fost
pecetluit pentru ziua r[scump[r[rii, po\i s[ descoperi ]n tine
aceast[ putere turnat[ ]n inima ta prin Duhul Sf`nt, ca s[ ]ncepi s[
iube=ti pe cel sau pe cea pe care Dumnezeu \i-a dat-o ca partener
de via\[ cu dragostea agape.
Privind la r[spl[tirile Domnului pentru credincio=ie, ]nceputul
folosirii acestei solu\ii divine st[ ]n a admite, poate chiar cu glas
tare, c[ el sau ea este darul lui Dumnezeu hot[r`t pentru tine
printr-o leg[tur[ sigilat[ prin leg[m`ntul c[s[toriei la care El a
fost martor. Apoi trebuie s[ spui c[ vrei ceea ce vrea Dumnezeu
pentru tine =i l[s`nd prejudec[\ile care ]\i aduc ]nainte ce mult ai
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dat tu s[ spui c[ pre\uie=ti ceea ce Domnul vrea pentru tine,
pentru c[ El =tie lucrurile ascunse ale prezentului, dar =i ale
viitorului. Se poate practica solu\ia divin[ iubind cu dragostea
agape ]n c[s[torie, lu`nd hot[r`rea s[ iube=ti necondi\ionat, permanent =i cu o voin\[ care este =i va continua s[ fie ]nt[rit[ de
Duhul Sf`nt prin rug[ciune. Urm[toarea treapt[ este s[ cau\i
ocazii s[ po\i dovedi aceast[ dragoste ce cre=te numai pe m[sura
]n care o dai. Aceast[ solu\ie divin[ este practicat[ cu scopul de a
afla ce dore=te =i ce ar spune cel[lalt c[ l-ar face sau ar face-o o
fiin\[ fericit[ ]n limitele ]ng[duin\ei Scripturii.
Fiecare c[s[torie este pu\in diferit[, pentru c[ unii sunt mai
sociabili, pe c`nd al\ii sunt mai retra=i =i mai rezerva\i. De aceea
este nevoie de timp cheltuit ]mpreun[, ca fiecare s[ =tie
priorit[\ile celuilalt f[r[ s[ uite c[ Dumnezeu are locul cel dint`i.
E trist atunci c`nd c[s[toria este un monolog! Pentru a te bucura
de succes ]n c[snicie este nevoie de mult[ conversa\ie ]n care
am`ndoi sunt prezen\i cu trupul, dar =i cu sufletul. Petrec`nd timp
]mpreun[, f[r[ a fi perturba\i ]n vreun fel, po\i afla ce dore=te
cel[lalt ca astfel s[ po\i cunoa=te ce limb[ vorbe=te cel[lalt, adic[
s[ =tii ce este mai important pentru cel[lalt, ce nume=te cel[lalt a
fi un gest de mare pre\uire, ce cuvinte =i ce ac\iune ar vrea s[ o
vad[ la tine. Dac[ nu =tiu care este dorin\a so\iei mele nu am cum
s[ o mul\umesc cu excep\ia faptului c[ nimeresc din c`nd ]n c`nd
s[ fac ceva care s[-i plac[, dar solu\ia divin[ ]n c[s[torie nu va
func\iona niciodat[ dac[ cel care ]ncearc[ s[ o practice o face cu
scopul de a-=i schimba partenerul.
Calitatea rela\iei dintre cei doi devine mai nobil[ =i mai
pre\ioas[ pe m[sur[ ce fiecare ]n\elege c[ nu trebuie s[ pretind[
schimbare, ci s[ arate schimbare. So\ul =i so\ia sunt egali ]naintea
lui Dumnezeu ca suflete m`ntuite, pentru c[ acela=i pre\ a fost
pl[tit pentru fiecare. Ceea ce difer[ este slujba fiec[ruia. C`nd doi
se ceart[, de obicei este pentru c[ unul nu este la locul lui, ci acolo
unde nu ar fi trebui s[ fie sau uneori chiar am`ndoi =i-au p[r[sit
slujba la care au fost chema\i de Dumnezeu ]n c[s[torie. Alt[dat[
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apar sc`ntei c`nd unul ]ncearc[ s[ fac[ slujba celuilalt sau s[-l
schimbe. Dac[ ascunzi ceva de partenerul de via\[ ]n c[s[torie,
dup[ ziua c[s[toriei, acel lucru are poten\ialul de a produce o
desp[r\ire, pentru c[ are capacitatea de a roade la temelie =i a o
eroda datorit[ lipsei de ]ncredere.
Un copac ce se afla la marginea unei pr[p[stii a rezistat mul\i
ani de zile la furtuni aprige =i friguri cumplite, ]ns[ c`nd
r[d[cinile i-au fost atacate de carii vierm[noase =i-a pierdut
leg[tura str`ns[ cu p[m`ntul =i s-a pr[bu=it. Dragostea agape nu
are secrete fa\[ de partener c`nd este vorba de ce trebuie s[ d[m
Domnului =i nici c`nd este vorba de a ne ajuta familia apropiat[,
dac[ am`ndoi se pretind a fi c`rmui\i de Duhul Sf`nt. O dat[
c[s[tori\i se poate c[ vor exista rela\ii cu cei din afar[ ce trebuiesc
rupte, pentru c[ dintre oameni, el trebuie s[ fie cel dint`i ]n via\a
ei =i ea trebuie s[ fie cea dint`i ]n via\a lui. A avea sim\ul curat al
umorului te poate ajuta s[ tr[ie=ti mai fericit =i te poate ajuta ]n
anumite zile grele. Sunt multe c[s[torii care se bucur[ de fericire
=i ]mplinire practic`nd solu\ia divin[ a lui Dumnezeu, ]ncet`nd s[
numere gre=elile sau favorurile pe care cel[lalt le datoreaz[,
aleg`nd s[ se deschid[ =i s[ se d[ruiasc[ f[r[ fric[ celuilalt.
G[sim ]n Scriptur[ c[ so\ia trebuie s[-=i iubeasc[ so\ul (vezi
Tit 2:4) =i c[ so\ul trebuie s[-=i iubeasc[ so\ia (vezi Efeseni 5:25).
Felul cum ac\ioneaz[ =i cum nu ac\ioneaz[ dragostea este descris
la 1 Corinteni 13. Ca s[ aplici metoda divin[ =i s[ iube=ti cu
dragostea agape pe cel sau pe cei cu care e=ti legat ]naintea lui
Dumnezeu prin leg[m`nt de c[s[torie pe via\[ ]nseamn[ a
face ceea ce suntem datori, ca =i cre=tini, s[ facem. Dragostea
agape este dragostea care nu se schimb[, depinz`nd de ]mprejur[ri sau de ceea ce prime=te ]napoi, pentru c[ nu are o surs[
p[m`nteasc[ de energie. Computerele moderne, care de\in
informa\ii valoroase, sunt legate la o re\ea de energie electric[
suplimentar[, pentru ca ]n cazul ]n care se ]ntrerupe curentul
informa\iile ce sunt ]n proces s[ nu fie pierdute. Dragostea agape
are o surs[ continu[ de putere, fiindc[ ]=i are izvorul ]n Dumnezeu
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care nu este niciodat[ ]n criz[ =i nu este luat prin surprindere de
nici o ]mprejurare.
Cei care ajung la o astfel de maturitate spiritual[ =i se
conecteaz[ la aceast[ surs[ inepuizabil[ prin puterea Duhului
Sf`nt nu ajung niciodat[ s[ fie abuza\i de emo\ii =i nici s[ vin[ cu
fric[ acas[, pentru c[ nu =tiu ]n ce toane ]=i vor g[si partenerul.
Aceast[ dragoste este v[zut[ de copiii cu care Dumnezeu ne
binecuv`nteaz[. P[rin\ii le fac un mare bine copiilor dac[ tr[iesc
]n a=a fel ]nc`t ei s[ vad[ aceast[ dragoste care aduce pace =i d[
un sim\ de siguran\[ fiec[rui membru al familiei. Aceasta nu
]nseamn[ c[ nu trebuie s[ ne disciplin[m copiii =i s[-i cre=tem ]n
fric[ =i temere de Dumnezeu. Una dintre cele mai obi=nuite
gre=eli ale p[rin\ilor atunci c`nd copiii nu-i ascult[ este s[-=i
piard[ cump[tul =i parc[ ]n disperare s[ ]nceap[ s[ \ipe la ei.
Imagina\i-v[ un poli\ist care atunci c`nd cineva ]ncalc[ legile
de circula\ie ar sta =i ar ]ncepe s[ se enerveze, s[ se ]nro=easc[, s[
\ipe =i s[ gesticuleze. Nu mul\i ar fi cei c[rora le-ar p[sa sau le-ar
fi fric[ de el, dar ]n realitate el este de temut pentru autoritatea
investit[ ]n el de stat de a opri =i sanc\iona ]n mod dureros la
buzunar, dar ]n acela=i timp men\in`nd cu un calm controlat pe cel
care alege s[ ]ncalce legile de circula\ie. La fel =i copiii nu beneficiaz[ de o desc[rcare necontrolat[ de nervi, ci au nevoie de o
corectare ]n dragoste. Uneori ei nu ]n\eleg p`n[ c`nd nu sunt
sanc\iona\i prin a pierde diferite privilegii atunci c`nd calc[ ]n
mod deliberat voia p[rin\ilor. Este datoria p[rintelui s[ ridice un
steag ro=u c`nd vede prietenii nepotrivite =i chiar s[ le interzic[
aceste prietenii, =i ]n aceast[ privin\[ se cere cooperare deplin[
]ntre so\ =i so\ie.
Revenind la solu\ia lui Dumnezeu ]n c[s[torie, practic`nd
dragostea agape, trebuie s[ recunoa=tem c[ cei ce folosesc solu\ia
divin[ au via\a mult mai u=oar[, fiindc[ nu trebuie tot timpul s[
se team[ de critica celuilalt, de asedieri cu ]ntreb[ri st`rnite de
gelozie sau de nemul\umiri. }ntr-o astfel de cas[ fiecare simte
acceptarea necondi\ionat[ =i rezolvarea problemelor vie\ii, de
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care nimeni nu este scutit, devine mai u=oar[. Succesul ]n
c[s[torie este un lucru tot mai rar pe p[m`nt, pentru c[ omul vrea
independen\[ de voia bun[ a lui Dumnezeu pentru om. Legea
divor\ului ]n statul California, ce avea la baz[ moralitatea
Scripturii, a fost schimbat[ prin argumentul c[ cei ce cred =i se
bazeaz[ pe ]nv[\[tura Bibliei sunt o minoritate, =i a avea o lege ce
are la baz[ o minoritate de oameni ce cred ]n Cuv`ntul Divin
]nseamn[ a face discriminare ]mpotriva majorit[\ii. Astfel au
]nlocuit legea veche =i bun[ cu o lege ce spune c[ o nepotrivire de
caracter este ]ndeajuns pentru a fi considerat motiv de divor\,
lucru care mai mult sau mai pu\in ]n alte cazuri este o condi\ie
adev[rat[ ]n fiecare c[s[torie.
C`nd un t`n[r sau o t`n[r[ vrea s[ se c[s[toreasc[ cel mai
important lucru este s[ cear[ ajutorul lui Dumnezeu =i apoi s[
asculte de El, pentru c[ Domnul =i ast[zi se ocup[ ]n a aranja
c[s[torii potrivite ce devin c[mine fericite. Trebuie ca cei ce vor
s[ se c[s[toreasc[ s[ cunoasc[ c`t mai mult despre dragostea care
nu trece o dat[ cu luna de miere =i care este turnat[ ]n inimile
noastre prin Duhul Sf`nt. Cei mai mul\i tineri c`nd spun: <te
iubesc>, spune de fapt c[ le place =i c[ poftesc ceea ce v[d. C`nd
cineva spune: <te iubesc>, dar casa aceea este lipsit[ de fericire,
acele cuvinte sunt folosite doar pentru a manipula =i controla. Cei
ce nu au o dragoste care s[ se vad[ ]n fapte nu sunt de la
Dumnezeu, oric`t ar interpreta ei Scriptura toat[ ziua.
Dac[ e=ti cre=tin =i nu sim\i o astfel de dragoste agape pentru
cel sau cei de l`ng[ tine, cerceteaz[-te. Teme-te mai mult de
Dumnezeu =i nu ceda firii tale care va veni cu sugestii izvor`te din
]ntunecime. Succesul lui Ford, care a f[cut prima linie de asamblare de automobile, a constat ]n a construi acela=i model pe care
a continuat s[-l ]mbun[t[\easc[. }n c[s[torie nu numai c[ r[m`i pe
via\[ cu acela=i partener, dar po\i s[ faci acea rela\ie tot mai bun[
prin a men\ine o dragoste lipsit[ de pref[c[torie =i egoism, \in`nd
direc\ia bun[ c[tre cer, \in`nd seama ]ntotdeauna de Cuv`ntul
Scripturii. C[s[toria nu este pentru copii, ci pentru oameni maturi,
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care ]n\eleg =i pot ]ndeplini slujba aceasta. Ea nu este doar un
certificat de c[s[torie la starea civil[, ci este un leg[m`nt ]naintea
lui Dumnezeu care va fi verificat =i minu\ios cercetat ]n
ziua ve=niciei. Este de folos ca un t`n[r s[ urmeze o =coal[ ca
s[ poat[ primi o slujb[ care s[-l fac[ folositor societ[\ii, s[-=i
poat[ sus\ine familia =i s[ poat[ sprijini lucrarea Domnului, nu
doar s[ ia o fat[ ]n c[s[torie pentru c[ o pofte=te, ca apoi s[ o
chinuiasc[ cu s[r[cia.
Tinerii trebuie s[ cunoasc[ Adev[rul lui Dumnezeu, care nu se
schimb[ =i men\in`nd rela\ia lor cu Domnul Isus ca pe cel mai
important =i de valoare lucru din via\a lor, s[ \in[ c[s[toria curat[
=i sf`nt[, pentru c[ Dumnezeu spune clar prin prorocul Maleahi
c[ El ur[=te desp[r\irea ]n c[s[torie. C[s[toria poate fi doar o linie
]n care dou[ vie\i se contopesc ]ntr-una c`nd cei doi devin un
singur trup, dar ea poate fi =i ca dou[ linii paralele atunci c`nd
fiecare-=i are agenda =i planurile lui. De asemenea ea mai poate fi
ca dou[ linii ce se intersecteaz[ ]n ziua c[s[toriei ca apoi s[ se
despart[ tot mai mult una de alta. Dup[ cum Scriptura ne spune
c[ doi nu pot umbla ]mpreun[ dac[ nu se ]nvoiesc, cei care vor s[
se c[s[toreasc[ ]n Domnul trebuie ca ]ntr-un loc de siguran\[,
unde p[catul nu-i poate ]n=ela, s[ vorbeasc[ de la ]nceput ce vor
face =i ce nu vor face ]n via\[.
Discu\ia trebuie s[ includ[ lucr[ri precum: absen\a de la casa
de rug[ciune, rug[ciunea, copiii, deosebirea dintre ce nu poate
face un copil al lui Dumnezeu =i un om care nu-L cunoa=te pe
Domnul, banii Domnului =i alte lucruri de acest fel la care
am`ndoi trebuie s[ agreeze =i dac[ este nevoie s[ apeleze la ajutorul pastorului sau al unui consilier cre=tin ]n c[s[torie. Azi
lumea nu mai agreeaz[ ideea despre ceea ce este c[s[toria, dar
ceea ce Dumnezeu a spus despre ea nu s-a schimbat. De aceea
tr[im ]ntr-o lume ]n care se divor\eaz[ cu mare u=urin\[, pentru c[
nu ]n\eleg responsabilitatea leg[m`ntului de care Dumnezeu ]i va
\ine pe oameni r[spunz[tori. Oamenii de r`nd, orbi\i de cultura
controlat[ de duhul lumii, au devenit nesensibili la ceea ce are
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Dumnezeu de spus. Sus\in`nd c[ =i cutare =i cutare s-au desp[r\it
]nseamn[ c[ merg ]mpotriva voii lui Dumnezeu. Desp[r\indu-se
comit lucruri pe care Dumnezeu le ur[=te.
Succesul nostru pe p[m`nt este real atunci c`nd suntem o persoan[ care-L cunoa=te pe Dumnezeu =i ]n acela=i timp suntem un
suflet cunoscut de Domnul ca =i copil al S[u. De aceea pentru
c[s[torie c[ut[m tot o persoan[ care-L cunoa=te pe Dumnezeu =i
care este cunoscut[ de El pentru ascultare. Rela\ia potrivit[ ]ncepe
la acest punct, unde ceea ce spune Dumnezeu este lucrul cel mai
important =i opinia mea, dorin\a mea, felul cum v[d eu lucrurile
vin la urm[. Tinerii care vor s[ se c[s[toreasc[ ]n Domnul trebuie
s[ g[seasc[ o persoan[ care =tie ce are de spus Dumnezeu despre
anumite lucruri ]n via\[, pentru c[ cel credincios nu ]ncearc[
c[s[toria ca apoi s[ se lase dac[ nu-i convine. C`nd tinerii g[sesc
o persoan[ de care le place, Dumnezeu =tie dac[ ea este persoana
potrivit[ =i cu El nu dai gre=.
Chiar de la ]nceput dac[ persoana pe care o g[se=ti atr[g[toare
nu este din biseric[ s[ nu te a=tep\i la nimic bun, pentru c[ este un
jug nepotrivit. }nt`lnirile ]ntre tineri trebuie s[ aib[ loc ]n grup, ]n
biseric[ sau ]n familie. Dac[ e=ti gata pentru c[s[torie, cu ce fel
de persoan[ vrei s[ te c[s[tore=ti? E=ti tu a=a? Ai acele calit[\i pe
care le dore=ti la partenerul t[u? Ce ai f[cut p`n[ acum ]n via
Domnului? Noi privim de multe ori la aparen\[, dar Dumnezeu
cunoa=te inima. Solu\ia divin[ ]n c[s[torie este dragostea agape,
care-l face fericit pe cel ce o d[, pe cei care beneficiaz[ de ea, dar
mai mult ca orice ea }l bucur[ pe Dumnezeu, Tat[l nostru, pentru
c[ printr-o astfel de dragoste }i sem[n[m Celui care ne iube=te
cu o dragoste ve=nic[. Solu\ia divin[ a lui Dumnezeu ]n
c[s[torie aduce binecuv`ntare =i fericire pe p[m`nt =i ]n ziua
r[spl[tirilor.
Amin
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44
CE DORMI?
<Iona s-a pogor`t ]n fundul cor[biei, s-a culcat =i a
adormit dus. C`rmaciul s-a apropiat de el, =i i-a zis:
«Ce dormi? Scoal[-te =i cheam[ pe Dumnezeul t[u!
Poate c[ Dumnezeu va voi s[ se g`ndeasc[ la noi, =i
nu vom pieri!»> Iona 1:5, 6

N

u pot s[ spun c[ ]mi face pl[cere s[ aud ceasul
de=tept[tor c`nd m[ scoal[ la ora 5 diminea\a ca s[ m[
preg[tesc pentru a merge la serviciu =i totu=i ]l pun
sear[ de sear[ s[ sune. Chiar dac[ pe moment face o g[l[gie care
irit[, =tiu c[ este necesar[, =i dup[ ce m-am trezit sunt mai
bucuros dec`t a= fi fost dac[ a= fi dormit =i nu a= fi plecat la
munc[. }ntrebarea: <Ce dormi?>, pus[ de c`rmaci lui Iona, este
scurt[, provocatoare =i poate chiar iritant[. Un mesaj ca =i acesta,
care pune sufletului nostru aceea=i ]ntrebare, poate fi nepl[cut,
dar folositor. Dac[ cineva ar fi trebuit s[ fie treaz pe acea corabie
ce a pornit spre Tars, Spania de azi, acela ar fi trebuit s[ fie Iona,
]ns[ acesta s-a culcat =i a dormit dus, cu toate c[ =tia c[ prezen\a
sa pe acea corabie ]nseamn[ neascultare de Dumnezeu. Nici vuietul v`ntului, nici loviturile valurile care izbeau ]n corabia ce
scr`=nea din toate ]ncheieturile, nici strig[tele disperate ale marinarilor nu l-au trezit pe Iona, ci a trebuit s[ vin[ la el c`rmaciul ca
s[-l scoale spun`ndu-i: <Ce dormi?>
Iona a fost trimis de Dumnezeu cu un singur =i ultim mesaj de
chemare la poc[in\[ pentru cetatea Ninive, capitala asirienilor, dar
Iona nu a vrut ca ninivenii s[ se poc[iasc[, pentru c[ erau
vr[jma=ii Israelului. El cuno=tea faptul c[ Dumnezeu, fiind milos,
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]l iart[ pe cel ce se poc[ie=te, a=a cum a =i f[cut cu ninivenii din
acel timp. Poc[indu-se ]n sac =i cenu=[, ei au am`nat distrugerea
cet[\ii lor pentru aproape dou[ sute de ani. Povestea lui Iona a fost
confirmat[ ca realitate istoric[ chiar de Domnul Isus (vezi Matei
12:39-41), numind c[l[toria lui Iona ]n p`ntecele chitului ca fiind
semnul ]nvierii Sale.
Ne vom folosi ]n mod metaforic de nep[sarea cu care Iona a
dormit ]n corabie, ca s[ ilustr[m mai ]nt`i somnul sufletului care
c`ndva a fost treaz suflete=te, dar care acum poate zace ]n
nep[sare sau chiar p[cat, ca apoi s[ privim la sufletul celui care
niciodat[ nu a cunoscut ce ]nseamn[ s[ sim\i pacea pe care o are
un suflet ce prin Domnul Isus s-a ]mp[cat cu Dumnezeu. }n
repetate r`nduri, Scriptura cheam[ omul la stare de vigilen\[, la
stare de veghere care este starea ]n care nu doarme. Atunci c`nd
omul doarme el se afl[ ]ntr-o stare de incon=tien\[, un timp c`nd
lucruri ireale precum visele par a fi realitate, un timp c`nd poate
fi ]ntr-un adev[rat pericol, f[r[ s[ fie con=tient de aceasta, un timp
c`nd trupul este pe jum[tate ca mort, f[r[ s[ mai aib[ vreo
garan\ie c[ se va trezi la realitate.
Dac[ str[jerul sau c`rmaciul, ]n cazul acesta, nu sun[ din
tr`mbi\[ c`nd vede c[ se apropie pericolul s`ngele celui care va
muri ]n acea nenorocire se va cere din m`na lui =i aceast[ trezire
nu poate avea loc cu predici ce adorm sufletul =i tr`mbi\eaz[ o
toleran\[ fa\[ de p[cat. Spiritual, de obicei omul doarme ca
]ntr-un le=in c`nd este lovit de p[cat, c`nd cade ]n ghearele disper[rii, c`nd este lene= sau c`nd se odihne=te prea confortabil pe
pernele bun[st[rii materiale, pentru c[ nu mul\i sunt cei care
rezist[ la bel=ug =i prosperitate material[. Mark Twain a spus c[
nim[nui afar[ de un bebelu= nu-i place s[ fie schimbat, =i c`nd
sufletul care doarme este trezit =i ]ntrebat ca Iona: <Ce dormi?> de
obicei se simte provocat sau chiar iritat, pentru c[ de fapt i se
spune c[ a luat-o pe un drum gre=it.
Ce faci c`nd e=ti confruntat cu ]ntrebarea: <Ce dormi?> Fugi,
lup\i, e=ti paralizat sau te ui\i ]n oglinda Cuv`ntului ca s[-\i vezi
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ve=m`ntul? Una din lozicile celor din armata american[ este
aceea c[ atunci c`nd sunt la lupt[ nu trebuie s[ lase pe nimeni ]n
urm[. Ca =i copii ai aceluia=i Tat[ avem dragoste =i mil[ de cel de
l`ng[ noi. De aceea ]mbr[c`nd haina bun[t[\ii putem s[ facem un
efort ]n a-l trezi pe cel pe care-l vedem c[ poate a adormit spiritual, lucru ce se poate observa prin lucruri exterioare precum: nu
mai are poft[ de m`ncare pentru sufletul lui, lipse=te de la lucru
Domnului pentru c[ nu are timp, p[r[se=te adunarea, folose=te
cuvinte sau are ac\iuni nepotrivite fa\[ de cineva care caut[
sfin\irea. Fiecare copil al Domnului ]nt`lne=te ]n calea lui lucruri
care ]l atrag s[ se abat[ din drum, lucruri care ]l invit[ s[ se
opreasc[ din a face ce trebuie.
C`teodat[ copiii mici v[d cutii cu medicamente =i crez`nd c[
sunt juc[rii vor s[ le ia =i s[ se joace cu ele, dar p[rin\ii copilului
=tiu c`t de periculos este un asemenea lucru =i nu ]i las[. C`nd eu
am avut aproape 5 ani, am v[zut o astfel de cutie cu medicamente
=i am cerut-o. Mi s-a spus c[ nu este voie s[ o am, dar o s[ o
primesc c`nd va fi goal[. Nu am mai spus nimic, ci am urm[rit
unde a fost pus[ cutia ca dup[ aceea, c`nd am fost singur, cu mare
dificultate s[ ajung la cutie, s[ ]nghit toate medicamentele pentru
a goli cutia astfel ]nc`t s[-mi ]ndrept[\esc dreptul de a o avea.
Dup[ aceasta m-am ]mboln[vit =i am fost la un pas de moarte. De
multe ori cu scopul de a ne proteja sufletul, Dumnezeu ne spune:
<Nu> la ceea ce nou[ ni s-ar p[rea bun, fiindc[ ne credem tari.
Dac[ ascult[m de Dumnezeu, care =tie felul ]n care ne va afecta acel lucru, va fi spre binele nostru. Dumnezeu ne \ine
r[spunz[tori =i ne mustr[, la fel cum un p[rinte care-=i iube=te
copilul ]l mustr[ c`nd face ceea ce nu trebuie. Este posibil s[ te fi
crezut ]n regul[, ]ns[ doar c`nd Duhul Sf`nt ]\i aduce aminte de
cum erai ]n dragostea dint`i ]\i dai seama c[ acum inima ta este la
ani lumin[ distan\[ de inima Lui. Oamenii uit[ c[ Dumnezeu \ine
minte fiecare promisiune pe care ei I-au f[cut-o fie atunci c`nd
s-au ]ntors la Domnul, fie atunci c`nd au fost ]n necaz =i I-au cerut
ajutor. Suntem chema\i s[-L ascult[m, s[ ne bucur[m =i s[-L
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ador[m pe Mielul lui Dumnezeu, dar s[ nu uit[m c[ El este =i un
Dumnezeu gelos. El mai este numit =i Leul din semin\ia lui Iuda.
Dumnezeu nu este glorificat prin via\a noastr[ atunci c`nd
dormim suflete=te.
Cum vor afla al\ii de m`ntuire dac[ dormim nep[s[tori ]n timp
ce mul\imi de oameni ]=i ]ncheie c[l[toria pe p[m`nt =i se coboar[
]n ad`nc? Singurul fel ]n care vom face o diferen\[ ]n aceast[
lume este prin a fi diferi\i, pentru c[ un suflet sau o biseric[
corupt[ de p[cat, care doarme, nu are nimic de oferit unei lumi
corupte. Sunt mul\i cei care se numesc ast[zi cre=tini ]n lume, dar
problema este c[ exist[ mult[ lume ]n cre=tinii care folosesc un
standard diferit de cel al Scripturii. Aceasta ]nseamn[ c[ ei nu
tr[iesc realitatea, ci dorm spiritual. Samson =i-a permis tot mai
multe devieri de la standardul la care a fost chemat ca s[-l
urmeze, =i astfel ]ntr-o zi a ajuns un om de r`nd f[r[ putere, un om
care nu =tia c[ Duhul Domnului ]l p[r[sise.
}ntr-un mod asem[n[tor Saul a crezut c[ neascultarea este ceva
u=or, dar prin ea =i prin lips[ de c[in\[ a ajuns s[ fie lep[dat, pentru c[ neascultarea este tot at`t de grav[ ca =i ghicirea. <C[ci neascultarea este tot at`t de vinovat[ ca ghicirea, =i ]mpotrivirea nu
este mai pu\in vinovat[ dec`t ]nchinarea la idoli =i terafimi.
Fiindc[ ai lep[dat Cuv`ntul Domnului, te leap[d[ =i El ca
]mp[rat> (1 Samuel 15:23). Pentru trezire =i schimbare se cere s[
admi\i c[ ai gre=it, pentru c[ cel care, diferit de cum a procedat
Saul, se poc[ie=te, ca Ninivenii sau ca David, g[se=te mil[ =i
iertare la Dumnezeu. <Domnul este ]ncet la m`nie =i bogat ]n
bun[tate, iart[ f[r[delegea =i r[zvr[tirea; dar nu \ine pe cel vinovat nevinovat> (Numeri 14:18). A nu te r[zvr[ti c`nd \i se spune:
<Ce dormi?> ]nseamn[ a nu dispre\ui mustrarea Domnului =i a fi
de acord cu El ]n a te schimba, pentru c[ sunt pericole v[zute
numai cu ochii treji ai inimii, lucruri precum: neprih[nirea
personal[, ambi\ii personale de ]mbog[\ire sau de a primi slava
oamenilor, judec[\i, neiertare, invidie, pofte rele =i altele ca ele ce
fac parte din arsenalul firii p[m`nte=ti.
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Cum te scoli din somn c`nd prin diferite ]mprejur[ri
Dumnezeu ]\i spune: <Ce dormi?> Te scoli cum m-am sculat azi
diminea\[ ca s[ merg la lucru? Poate nu am vrut, dar totu=i m-am
sculat. M[ scol =tiind c[ nu este u=or, ci foarte necesar. C`nd te
treze=ti =i-\i faci un inventar vezi c[ firea cea veche s-a t`r`t jos
de pe altar ca s[-=i cear[ drepturi. }ntr-o asemenea stare po\i s[
poste=ti =i astfel s[ ]i tai din drepturi. Firea de obicei zbiar[
]n[untrul nostru p`n[ c`nd ]=i d[ seama c[ nu are rost, dar postul
=i rug[ciunea sunt de mare folos pentru suflet, deoarece smerindu-ne ]n acest fel ]naintea lui Dumnezeu, duhul nostru prime=te
puterea de a conduce =i a lua decizii. C`nd te-ai trezit =i Duhul
Sf`nt \i-a ar[tat pr[pastia spiritual[ spre care ai fost ]ndreptat trebuie s[ tragi o linie clar[ ]ntre bun =i r[u, ]ntre ce ai voie =i ce nu
trebuie s[-\i permi\i s[ faci, ]ntre ceea ce nume=ti a fi sau a nu fi
p[cat ori vei adormi spiritual din nou.
Avem un astfel de exemplu ]n Iov care a angajat str[ji aspre la
poarta ochilor lui ca nimic ]ntinat s[ nu p[trund[ ]n cetatea inimii
lui. <F[cusem leg[m`nt cu ochii mei, =i nu mi-a= fi oprit privirile
asupra unei fecioare> (Iov 31:1). Apostolul Pavel ne-a spus c[
s-a purtat aspru cu trupul lui ca nu cumva s[ ajung[ s[ fie lep[dat,
fiindc[ a adormit suflete=te. <Ci m[ port aspru cu trupul meu,
=i-l \in ]n st[p`nire, ca nu cumva, dup[ ce am propov[duit altora,
eu ]nsumi s[ fiu lep[dat> (1 Corinteni 9:27). Dac[ vezi c[ ai
tendin\e s[ adormi, trebuie s[-\i faci o list[, cel pu\in ]n mintea ta,
cu lucruri pe care nu le vei mai face niciodat[, altfel vei vedea c[
vei ajunge s[ le tolerezi, ca apoi s[ le faci. La fel de folositoare
poate fi o list[ cu lucrurile pe care nu vei ]nceta s[ le faci, lucruri
precum: a c[uta p[rt[=ia celor care stau l`ng[ Domnul, a citi
Cuv`ntul vie\ii sau a c[uta mila Sa. Este mult mai u=or s[-\i
p[strezi integritatea caracterului de copil al lui Dumnezeu dec`t
s[ ]ncerci s[-l rec`=tigi, dup[ cum este mai u=or s[ evi\i a c[dea
]ntr-o pr[pastie dec`t a c[uta s[ ie=i din ea.
A fi cre=tin nu este ceva ce faci duminica sau la s[rb[tori, ci
este un mod de a tr[i ]n fiecare zi. Este un fel de a g`ndi, vorbi =i
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ac\iona. A fi cre=tin ]nseamn[ a te perfec\iona tot mai mult, la
nivelul vie\ii tale prin conformare la Cuv`ntul S[u, strategia de a
asculta de Dumnezeu cu orice pre\ =i de a l[sa toate consecin\ele
]n grija Sa. A ajunge =i a r[m`ne ]n controlul a ceea ce este firesc
]n noi poate fi numit prosperitate spiritual[, lucru care ne calific[
pentru binecuv`nt[rile lui Dumnezeu, pentru c[ dac[ cineva se
cur[\e=te devine un vas potrivit spre a fi folosit de Domnul. <Deci
dac[ cineva se cur[\e=te de acestea, va fi un vas de cinste, sfin\it,
folositor st[p`nului s[u, destoinic pentru orice lucrare bun[>
(2 Timotei 2:21). Odat[ trezi\i din somn trebuie s[ fim ocupa\i cu
ceea ce place St[p`nului =i nimic nu-I place mai mult dec`t s[
vad[ c[ sufletele vin la m`ntuire.
Chiar dac[ spunem c[ am obosit, pentru c[ am aflat o mul\ime
de metode care nu lucreaz[, ]n a chema oamenii la m`ntuire, s[
nu uit[m c[ nu am fost chema\i ]n familia lui Dumnezeu ca s[
spunem c[ nu se mai pot c`=tiga suflete. Uneori ne ]ntreb[m de ce
suferim ca oameni, dar nu ne ]ntreb[m de ce trebuie s[ sufere
Dumnezeu. El sufer[ c`nd noi }l ]ntrist[m pe Duhul Sf`nt prin a
adormi suflete=te. Dumnezeu sufer[ c`nd fiii risipitori nu vin
acas[ =i fiecare ]n dreptul nostru contribuim la aceast[ durere pe
care El o simte. Fiind trezi =i aduc`nd suflete la El contribuim la
starea de mul\umire pe care o are Dumnezeu fa\[ de copiii S[i.
P`n[ la R[pirea Bisericii =tim c[ va fi ]ntotdeauna o metod[ bun[
care aduce c`=tig }mp[r[\iei lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor care au reu=it un lucru mare ]n via\a lor au avut acel succes,
pentru c[ a fost lucrul care le-a dominat g`ndirea =i le-a condus
eforturile. Dac[ cineva a reu=it ]ntr-un anumit lucru, ]nseamn[ c[
exist[ o cale ca =i noi s[ reu=im.
Mul\i oameni au fost folosi\i de Dumnezeu spre a aduce suflete
la Cel care le poate trezi =i da nevinov[\ia. Oamenii simpli au
ajuns s[ fac[ lucruri m[re\e atunci c`nd mantaua le-a atins umerii,
a=a cum au fost atin=i umerii lui Elisei de mantaua lui Ilie. Va fi
=i un timp c`nd ne vom odihni de faptele rodite ]n noi de Duhul
Sf`nt, dar ]nc[ mai suntem ]ntr-o lupt[ spiritual[ ]n care unii au
480

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

adormit, iar al\ii, cu toate c[ par vii, dorm somnul mor\ii, pentru
c[ niciodat[ nu au sim\it ce ]nseamn[ s[ ai duhul trezit la via\[
prin minunea na=terii din nou.
}n ultima parte a acestui mesaj a= vrea s[ privim la cei care
dorm, pentru c[ niciodat[ nu au avut experien\a de a avea ochii
inimii dechi=i =i duhul trezit la via\[. C`nd un astfel de suflet aude
mesajul poc[in\ei, care-i spune c[ este p[c[tos =i prin meritul jertfei Domnului Isus poate fi iertat, este trezit momentan din somn
de Duhul Sf`nt =i este momentul decisiv ]n care alege s[
primeasc[ oferta lui Dumnezeu sau, ca =i cum s-ar ]ntoarce pe
cealalt[ parte c`nd a fost trezit din somn, alege s[ refuze sau, pentru diferite motive, s[ am`ne ]ntoarcerea la Dumnezeu. Prima
dat[ este necesar s[ privim la pericolul de a sta la un ad[post fals,
pentru c[ tr[im ]ntr-o genera\ie care nu prea suport[ s[ aud[
cuv`ntul p[cat, o genera\ie pentru care Adev[rul Scripturii nu
numai c[ nu e la mod[, dar de multe ori nu mai este tolerat.
Au ap[rut speciali=ti ]n a str`mba c[ile Domnului =i cu busole
false, care nu mai arat[ ]n sus c[tre voia lui Dumnezeu, pun
oamenii la ad[postul minciunii =i ]i duc departe de limitele
]ng[duin\ei Sale. Astfel de ]nv[\[tori spun c[ Dumnezeu este
dragoste =i nu va trimite pe nimeni ]n iad, ]ns[ El printre altele
este =i Neprih[nire, Credincio=ie =i Dreptate. O revist[ cre=tin[
din America, cu peste 350.000 de abona\i, a tip[rit o rug[ciune pe
care au numit-o rug[ciune de poc[in\[ ]n care cel ce s-a rugat
cerea iertare pentru c[ avea un sim\ de nevrednicie. Astfel de
oameni au diluat Adev[rul p`n[ acolo c[ nu mai =tiu cum s[ se
poc[iasc[ prin a m[rturisi ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat =i a
p[r[si acel p[cat. }nv[\[tura secular[ ap[r[ vinov[\ia p[c[tosului
=i spune c[ de fapt nu are vin[, dar acest fel de ]nv[\[tur[ a umplut
]nchisorile =i spitalele de boli contagioase =i de boli mintale.
Companiile cheltuiesc bani grei ca s[ conving[ publicul c[
produsul lor este bun =i uneori chiar c[ ]i va face ferici\i, dar c`nd
le spunem oamenilor despre via\[ ve=nic[, despre iertarea
p[catului, despre o pace care r[m`ne indiferent de circumstan\e,
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majoritatea nu sunt interesa\i. Primul pas al poc[in\ei este s[ fii de
acord cu Domnul c[ e=ti p[c[tos, apoi c[ condamni acele lucruri
pe care El le nume=te p[cat c`nd le g[se=ti ]n tine. Poc[in\a
adev[rat[ are ca dovad[ ceea ce faci dup[ ce e=ti de acord cu
Dumnezeu, c`nd prin ]nnoirea f[cut[ de Duhul Sf`nt \i-ai schimbat g`ndirea cu privire la p[cat =i prin puterea Lui p[r[se=ti acel
p[cat. O femeie p[c[toas[ a fost prins[ ]n actul de adulter =i
Domnul Isus i-a spus: <…Du-te, =i s[ nu mai p[c[tuie=ti!> (Ioan
8:11). Judecata oamenilor care au adus-o la Domnul ca s[ o condamne, ca apoi s[-L poat[ ]nvinui, a fost o judecat[ selectiv[ care
a condamnat femeia, dar nu =i pe omul care a fost cu ea, a=a c[
femeia a fost iertat[, dar b[rbatul respectiv nu. Dumnezeu nu
prive=te la fa\a omului, ci cel ce se poc[ie=te prime=te iertare,
lucru dovedit prin aceea c[ p[r[se=te acel p[cat.
Fiul risipitor a fost iertat c`nd a recunoscut c[ nu merit[ s[ se
numeasc[ fiu. El a recunoscut c[ a p[c[tuit =i pentru a face aceasta se cere umilin\[. Harul ]mi spune c[ Dumnezeu a f[cut ceva
pentru noi, ceva ce noi niciodat[ nu am fi putut face. Cei care simt
atingerea Duhului Sf`nt care le d[ luciditate cu privire la
adev[rata lor stare spiritual[ dau n[vala =i apuc[ m`ntuirea la care
au fost chema\i. M`ntuirea este cea mai acut[ nevoie a omenirii
=i totu=i nu mul\i o privesc ca fiind ceva important. De obicei religia este efortul omului de a c[uta o rela\ie cu Dumnezeu, dar a
deveni un cre=tin n[scut din nou ]nseamn[ a accepta felul lui
Dumnezeu de a avea o rela\ie cu noi. De multe ori omul caut[
sedative pentru durerea singur[t[\ii, a sim\ului de a fi ne]mplinit
cu ceea ce lumea poate oferi sau chiar a sim\ului de vinov[\ie, =i
caut[ aceasta ]n vicii precum: droguri, alcool sau tot feluri de
destr[b[l[ri, dar solu\ia nu st[ ]n a c[uta un sedativ, ci a g[si un
Salvator. Titanicul a avut mai multe clase care ofereau diferite
nivele de confort, dar p`n[ la urm[ au fost doar dou[ categorii: a
celor care au fost salva\i =i a celor care au murit ]n acea tragedie.
Pe p[m`nt sunt diferi\i oameni, la diferite st[ri sociale, cu
diferite probleme =i talente, dar la urm[ to\i se ]mpart ]n dou[
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categorii: a celor m`ntui\i prin credin\a ]n Domnul Isus =i a celor
care vor fi os`ndi\i. Dac[ ]ntrebi pe cineva: <Este sufletul t[u
m`ntuit?>, nu este neobi=nuit ca persoana ]ntrebat[ s[ spun[:
<Sper!> , <Eu caut s[ tr[iesc ca un om bun =i s[ fac fapte bune>
sau <Dumnezeu =tie!>, dar Scriptura ne spune ]nc[ de aici cine are
=i cine nu are via\[ ve=nic[. <Cine are pe Fiul, are via\a; cine nu
are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are via\a> (1 Ioan 5:12). Uneori
omul ]ncearc[ s[ treac[ de partea lui Dumnezeu c[ut`nd s[
scape de ceea ce crede el c[ nu-I place Domnului =i face ce crede
c[ I-ar pl[cea. Chiar dac[ am spune c[ ceremoniile, ritualurile,
faptele bune nu sunt rele, trebuie s[ afirm[m c[ ]n mod
sigur nu sunt ]ndeajuns ca s[ fii trezit din somnul mor\ii spre a
primi via\a ve=nic[, pentru c[ El este des[v`r=it =i ]n cer nu
va intra nimic ]ntinat.
Legea a fost cel mai ]nalt mod prin care un om ar fi putut
mul\umi neprih[nirea lui Dumnezeu, dar totu=i nu este ]ndeajuns.
<Totu=i, fiindc[ =tim c[ omul nu este socotit neprih[nit, prin
faptele Legii, ci numai prin credin\a ]n Isus Hristos, am crezut =i
noi ]n Hristos Isus, ca s[ fim socoti\i neprih[ni\i prin credin\a ]n
Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru c[ nimeni nu va fi socotit
neprih[nit prin faptele Legii> (Galateni 2:16). Pentru ]nceput, ca
s[ ne trezim din somnul mor\ii, trebuie s[ avem destul[ ]n\elepciune s[ nu ne ]ncredem ]n noi =i ]n neprih[nirea noastr[, ca s[
primim ce a f[cut El pentru noi. Anul acesta, c`nd un mare uragan a lovit coasta Floridei din America, ni=te oameni s-au ad[postit sub o cas[, dar furtuna a luat casa =i au murit to\i cei ce erau ]n
acel ad[post. Ei nu au ignorat pericolul, dar au stat la un ad[post
nepotrivit, care le-a dat un sim\ fals de siguran\[. Este sufletul t[u
la ad[post? Singurul ad[post este meritul jertfei Domnului Isus
prin care cel vinovat, cu duhul mort ]n p[cate =i gre=eli, cere =i
prime=te darul m`ntuirii, ca s[ fie socotit neprih[nit prin credin\[.
Un tat[ avea un copil r[zvr[tit care i-a f[cut o mare pagub[ =i
i-a adus mult[ ru=ine. Un alt om i-a spus c[ dac[ fiul lui i-ar fi
f[cut a=a ceva l-ar fi alungat de acas[. Omul al c[rui fiu a f[cut
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acea pagub[ a spus c[ dac[ fiul omului care i-a dat sfatul ar fi
f[cut acel lucru =i el i-ar fi dat acela=i sfat, ]ns[ cel care a f[cut
acel r[u nu era fiul unui cunoscut, ci era fiul s[u. De aceea a spus
c[ va face tot posibilul s[-=i ajute fiul neascult[tor =i s[-l
restaureze. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, de aceea atunci c`nd
ne-am ]nglodat ]n p[cat El nu ne-a abandonat, urm`nd ca la urm[
s[ ne judece cu dreptate =i s[ ne os`ndeasc[, ci =tiind ce urmeaz[
dup[ aceast[ via\[ a creat o cale prin Cel care este Calea, ca omul
p[c[tos s[ poat[ fi iertat =i restaurat ca =i copil al S[u. <Dar
tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred ]n Numele Lui,
le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu> (Ioan1:12).
Uneori r[m`nem cu cicatrice, care este semnul c[ o dat[ a fost
o ran[ ce acum este vindecat[, dar chiar dac[ avem aceste cicatrice ele vor spune despre dragostea lui Dumnezeu, care ne-a
tratat r[nile de moarte provocate de p[cat =i ne-a adus ]n casa Sa
cu drepturi de fii =i fiice =i chiar cu drepturi de mo=tenitori. Am
v[zut ce am considerat a fi o m`zg[leal[ de pictur[, dar c`nd mi
s-a spus ce valoare are parc[ m-am uitat diferit la ea. Avea valoare
pentru c[ cineva a fost gata s[ spun[ c[ se merit[ s[ pl[teasc[ acea
sum[ =i a pl[tit-o. Ca p[c[to=i noi nu ne vedem valoarea, pentru
c[ p[catul ne-a devalorizat, p`n[ c`nd nu vedem pre\ul nespus de
mare al S`ngelui scump al Domnului Isus care a fost pl[tit pentru
r[scump[rarea noastr[.
C`nd mori din punct de vedere biologic vei continua s[ tr[ie=ti
]n spirit, =i locul unde vei fi condus va depinde de hot[r`rea pe
care ai luat-o cu privire la Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit ]ndeajuns ]nc`t a murit pentru tine. C`nd aud c[ cineva a murit =i nu-l
cunosc am obiceiul s[ ]ntreb dac[ acel suflet a fost m`ntuit, ca s[
=tiu dac[ trebuie s[ m[ bucur sau s[ m[ ]ntristez. Cum va fi cu
tine? Domnul Isus a spus c[ cine va crede =i se va boteza va fi
m`ntuit. Ai fost tu botezat dup[ ce ai afirmat c[ tu crezi ]n El?
Dac[ ascul\i de El, adresa ve=nic[ spre care te ]ndrep\i se va
schimba de la locul de chin ve=nic la locul unde este bucurie
ve=nic[. Dac[ vrem s[ descriem atmosfera cerului va trebui s[
484

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

folosim cuv`ntul fericire =i aceast[ fericire ]ncepe aici, c`nd prin
poc[in\[ e=ti iertat de orice vin[ =i socotit neprih[nit ]n meritul
Domnului Isus.
Cea mai ]n mas[ poc[in\[ a avut loc la Ninive ]n urma vestirii
f[cute de Iona, care a fost trezit de c`rmaci. Sufletul t[u este la fel
de pre\ios ]naintea lui Dumnezeu. }nainte ca tat[l t[u s[ o
cunoasc[ pe mama ta, Dumnezeu a avut un plan bun pentru tine,
prin care s[-\i salveze sufletul. Dac[ cu o s[m`n\[ mic[ =i pu\in
p[m`nt Dumnezeu face o floare frumoas[ ce ne ]nc`nt[ cu
frumuse\ea =i parfumul ei, cu un suflet care cu credin\[ I Se pred[
=i cu o Biblie El face o f[ptur[ nou[, frumoas[ ]n[untru, care
iube=te neprih[nirea. Dac[ vrei s[ fii =i tu un asemenea suflet,
care s[ se lase trezit la via\[, vei ajunge s[ spui: <Te iubesc,
Doamne, nu numai pentru ceea ce e=ti Tu, dar =i pentru ceea ce
sunt eu ]n Tine! Te iubesc pentru ceea ce faci din mine =i pentru
ceea ce simt ]n prezen\a Ta!>
Amin
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45
REGULILE VIEÞII
<+i cine lupt[ la jocuri, nu este ]ncununat, dac[ nu
s-a luptat dup[ r`nduieli.> 2 Timotei 2:5

P

`n[ prin secolul al XIX-lea, c`nd au fost inventate
mijloace de transport mai confortabile, majoritatea
oamenilor ]=i tr[iau toat[ via\a ]n f[ga=ul unor obiceiuri
]nregistrate ]n mintea lor dup[ cum au fost ]nv[\ate de la familia
]n care au crescut, ]n anturajul oamenilor unde au tr[it. Aceste
obiceiuri difer[ de la o \ar[ la \ar[ =i de multe ori difer[ ]n func\ie
de regiune =i localitate. Tot mai rar, dar totu=i ]n diferite \[ri ale
lumii mai ]nt`lnim =i ast[zi persoane care nu au p[r[sit niciodat[
localitatea sau satul ]n care s-au n[scut =i tr[iesc ]n tradi\ia =i obiceiurile ]nv[\ate de la p[rin\i. Aceste reguli formeaz[ r`nduielile
vie\ii acelei persoane. De multe ori r`nduielile dup[ care se conduce un astfel de om, despre care se spune c[ nu este ie=it ]n lume,
sunt reguli mai morale, pentru c[ sunt ]nr[d[cinate ]n onestie =i ]n
ideea facerii de bine mai mult dec`t regulile care guverneaz[ via\a
omului modern, care a ]nv[\at s[ z`mbeasc[, dar de multe ori
]n[untru este perfid, viclean =i ]n=el[tor.
Fiecare dintre noi dup[ cum am fost influen\a\i de familie, de
locurile =i chiar \[rile pe unde am c[l[torit sau locuit, de =colile
pe care le-am frecventat, poate chiar ]n mod incon=tient, avem
reguli pentru via\a noastr[, reguli care se stabilesc ]n g`ndirea
noastr[ la nivelul sufletului, adic[ la nivelul g`ndirii noastre. Ele
reprezint[ norma dup[ care ne desf[=ur[m activitatea pe p[m`nt.
C`nd ascult[m glasul Evangheliei =i prin jertfa Domnul Isus
Hristos ne ]mp[c[m cu Dumnezeu, duhul nostru nu este doar
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trezit la via\[, ci umblarea noastr[ cu El ajunge s[ fie guvernat[
ca de ni=te reguli ce sunt r`nduieli ale vie\ii omului nou. Acestea
sunt principii care nu se schimb[, pentru c[ au ca surs[ Cuv`ntul
Scripturii. Biblia nu este o carte pe care s[ o pui doar ]n calea ta
prin propria-\i locuin\[ =i nici nu este o carte pe care s[ o prive=ti
doar cu afec\iune sau despre care s[ spui copiilor s[ nu se ating[
de ea c[ci este sf`nt[, ci este o carte prin care Dumnezeu a hot[r`t
s[ primim lumin[ de sus atunci c`nd o studiem cu dorin\a sincer[
de a fi ]nv[\a\i.
Chiar de la ]nceput Tat[l nostru cel Ceresc, care este un
Dumnezeu al or`nduielii, a hot[r`t ca prin aceast[ carte s[ stabileasc[ ]n via\a sufletului care vrea s[ asculte de El anumite
r`nduieli. De aceea le-a adus aminte celor din vechime =i ne
aduce aminte =i nou[ c[ aceste r`nduieli trebuie s[ fie mereu pe
altarul min\ii noastre. <Aduce\i-v[ aminte de Legea lui Moise,
robul Meu, c[ruia i-am dat ]n Horeb, r`nduieli =i porunci, pentru
tot Israelul!> (Maleahi 4:4). Omul vechi are r[d[cini ce vor s[-=i
trag[ seva din firea veche (vezi Galateni 5:17), dar omul nou vrea
s[-=i trag[ seva ]ncep`nd chiar de la nivelul duhului (vezi
Galateni 5:22), din Duhul Sf`nt prin r`nduielile Cuv`ntului
lui Dumnezeu, ca astfel nu doar s[ ]ncepem bine, ca unii
dintre Galateni, ]n duhul, ci s[ =i sf`r=im ]n duhul =i nu ]n firea
(vezi Galateni 3:3).
Apostolul Pavel aseam[n[ umblarea noastr[ prin credin\[ cu
aceea a unui atlet ce alearg[ dup[ r`nduieli ca s[ poat[ fi ]ncununat. El o mai aseam[n[ =i cu un lupt[tor care d[ o lupt[
duhovniceasc[. }n ambele cazuri este nevoie de o disciplin[
riguroas[. <M[car c[ tr[im ]n firea p[m`nteasc[, totu=i nu ne
lupt[m c[l[uzi\i de firea p[m`nteasc[> (2 Corinteni 10:3).
Cuv`ntul Scripturii insuflat de Duhul lui Dumnezeu este infailibil, dar pentru c[ noi avem ]n casele noastre copia unei traduceri
]ntr-o limb[ pe care o putem pricepe, atunci c`nd Scriptura
men\ioneaz[ o parte de vorbire numit[ <Cuv`ntul> de fapt prin
acest cuv`nt reprezint[ ceea ce ]n originalul din limba greac[ este
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exprimat prin dou[ cuvinte diferite. Cuv`ntul <Logos> folosit
atunci c`nd se vorbe=te despre Cuv`ntul care S-a f[cut trup (vezi
Ioan 1:1-4), =i cuv`ntul Rhema (Rima) care ]nseamn[ <ce a spus
Dumnezeu> sau <spusele lui Dumnezeu>, a=a cum g[sim ]n cazul
arm[turii cre=tinului men\ionate la Efeseni capitolul 6. Toate
armele credinciosului sunt arme de ap[rare cu excep\ia sabiei
Cuv`ntului lui Dumnezeu, care este =i o arm[ de ofensiv[ ce are
dou[ t[i=uri (vezi Evrei 4:12). Credinciosul merge ]n camera de
arme =i se ]narmeaz[ din arsenalul duhovnicesc cu <Rhema>,
adic[ cu <spusele lui Dumnezeu> care sunt parte din Logos.
}nv[\`nd aceste versete =i memor`ndu-le omul ajunge s[ fie ]narmat pentru a putea lupta dup[ r`nduieli.
A fi cre=tin nu ]nseamn[ doar a crede c[ Domnul Isus este Fiul
lui Dumnezeu care a murit pentru tine, ci =i a adopta un nou cod
de conduit[ dup[ r`nduielile Scripturii ce devin regulile vie\ii
celui care devine un copil al lui Dumnezeu. Pentru o perioad[ de
vreo 1.500 de ani, omul de r`nd nu a avut acces la Cuv`ntul
Scripturii, iar serviciile din biserici nu-i f[ceau nici un bine
pentru c[ erau ]n limba latin[. Nu erau Biblii ca ast[zi, dar totu=i,
ici =i colo, chiar dac[ foarte pu\ini, au fost printre lucr[torii
bisericii oameni tem[tori de Dumnezeu, cu dorin\a de a face ce
este bine, care ]i ]nv[\au pe oameni despre r`nduielile Sale =i
acestea deveneau pentru ei regulile vie\ii. Nu aveau o Biblie pe
care s[ o dea omului de r`nd, dar ]i puteau ]nv[\a un verset =i acel
verset forma Scriptura lui, forma regula vie\ii acelui om. Omul
ajungea s[ tr[iasc[ spiritual din acel singur verset, pentru c[ era
din s[m`n\a care nu poate putrezi.
Se cunosc mai multe cazuri ]n care o comunitate ]ntreag[, ce
tr[ia ]n vreme de prigoan[, a avut doar c`teva pagini ale Noului
Testament =i totu=i nu numai c[ nu au murit spiritual, dar au crescut ]n omul din l[untru =i s-au ]nmul\it, pentru c[ acest Cuv`nt al
lui Dumnezeu, oric`t de pu\in ar fi, nu este lipsit de putere. Astfel
de oameni, care uneori aveau doar un singur verset al Cuv`ntului
viu, }l transpuneau ]n fapte, =i prin via\a tr[it[ deveneau un exem488
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plu a ceea ce poate face puterea Cuv`ntului viu al lui Dumnezeu.
Un astfel de exemplu poate fi versetul de la Coloseni 3:17:
<…Orice face\i, cu cuv`ntul sau cu fapta, s[ face\i totul ]n
Numele Domnului Isus, =i mul\umi\i, prin El, lui Dumnezeu
Tat[l.> Un singur astfel de verset, care cuprinde toate aspectele
vie\ii omului, putea forma regula vie\ii unui om care-L c[uta pe
Dumnezeu. El este un verset care formeaz[ o regul[ bun[ =i pentru noi, care ast[zi avem toat[ Scriptura. Poate un altul a primit =i
a ]nv[\at un alt verset ce a format pentru el =i casa lui regula vie\ii
sale, ca de exemplu: <Astfel dar, ca ni=te ale=i ai lui Dumnezeu,
sfin\i =i prea iubi\i, ]mbr[ca\i-v[ cu o inim[ plin[ de ]ndurare, cu
bun[tate, cu smerenie, cu bl`nde\e, cu ]ndelung[ r[bdare>
(Coloseni 3:12).
Fiecare suflet din momentul ]n care ajunge s[ fie n[scut din
nou =i s[ fie cur[\at de vechile lui p[cate trebuie s[-=i umple via\a
cu r`nduielile aflate ]n <spusele lui Dumnezeu>, r`nduieli ce pot
fi g[site ]n astfel de versete. Via\a este ca o c[l[torie cu barca pe
un r`u ce c`teodat[ este vijelios =i plin de cotituri care fac ca
barca noastr[ s[ fie smucit[ de torent, iar alocurea este lini=tit.
Succesul depinde de modul cum ne l[s[m ]nv[\a\i =i condu=i de
Ghidul care vrea s[ fie cu noi, Ghid care are mult[ experien\[
pentru c[ a c`rmuit pe mul\i al\ii ]naintea noastr[. Ghidul acesta
este Duhul Sf`nt care cunoa=te toate locurile periculoase =i ne
c`rmuie=te prin Cuv`ntul lui Dumnezeu, ar[t`ndu-ne care sunt
r`nduielile Domnului pentru via\a noastr[. Ast[zi suntem
binecuv`nta\i de a avea fiecare dac[ dorim o copie a Scripturii,
dar dac[ am fi fost ]ntre cei care au avut un singur verset, oare nu
L-am fi pre\uit mai mult? Scriptura ne spune c[ avem pozi\ia de
sfin\i =i prea iubi\i, o pozi\ie de cinste ]n Domnul Isus Hristos.
Noi ]i d[m cinste prin ascultare de r`nduielile Sale ce formeaz[
reguli dup[ care ac\ion[m ]n via\a noastr[ de ucenici ai S[i.
Uneori r`nduielile Sale sunt un paradox precum acela c[ trebuie s[ dai dragoste ca s[ ai =i s[ po\i s[ \ii aceast[ dragoste. Un
alt exemplu este faptul: c[ nu po\i tr[i dac[ nu mori, pentru c[
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suntem chema\i s[ murim fa\[ de lume =i s[ fim vii pentru
Dumnezeu. Acest fel de r`nduieli pun ]n mi=care principii cere=ti
]n via\a noastr[, a=a c[ atunci c`nd din pacea =i bun[tatea ta se
revars[ peste cel de l`ng[ tine, ele asemenea unui bumerang vin
]napoi ]n via\a ta. Tr[irea dup[ r`nduielile lui Dumnezeu este o
tr[ire ]n care iertarea devine automat[, pentru c[ =i dac[ oamenii
vor spune c[ o astfel de atitudine va atrage asupra noastr[ abuzul
oamenilor, noi =tim c[ un singur z`mbet al }mp[ratului va fi
]ndeajuns ca s[ r[spl[teasc[ aceste a=a zise necazuri =i nedrept[\i
ce nu sunt vrednice s[ fie puse al[turi de slava viitoare.
Cel care-=i conduce via\a dup[ astfel de r`nduieli =tie c[ a da
mult ]nseamn[ a primi mai mult, =i singura lui ]ngrijorare este
aceea c[ nu a dat cu destul[ generozitate. Tr[irea dup[ astfel de
r`nduieli ne \ine ]n prezen\a Domnului Isus. Av`nd o balan\[ ]ntre
ce spunem =i ce facem, ]n noi se creeaz[ un mod de tr[ire ce
atrage aten\ia celor din jur. Tr[irea dup[ r`nduielile Scripturii
urm[re=te ]nainte de viziune, misiune =i daruri, virtu\iile pe care
Duhul Sf`nt vrea s[ le creasc[ ]n noi, virtu\i cu care vrea s[ ne
]mpodobeasc[ ca pe o mireas[ pentru Mirele Isus. Aceste r`nduieli, dup[ care alerg[m =i pentru care lupt[m, ne ]nva\[ c[ a fi ce
trebuie este mai important dec`t a face ceea ce trebuie, pentru c[
numai dup[ ce suntem ce trebuie s[ fim putem face ceea ce trebuie cu o inten\ie care s[ califice fapta noastr[ pentru r[spl[tire.
Tr[ind dup[ r`nduielile Scripturii =tim c[ nu vom agrea cu to\i
]ntotdeauna, dar =tim c[ ]i vom iubi pe to\i =i le vom dori
m`ntuirea, pentru c[ ]n\elegem c[ poate exista diversitate, ]ns[
atunci c`nd este vorba de voia =i felul Domnului Isus trebuie s[
existe conformitate. Una dintre cele mai importante r`nduieli este
aceea a dragostei, r`nduial[ accentuat[ de apostolul Pavel ]n
1 Corinteni capitolul 13. R`nduiala dragostei nu este negociabil[
pentru cel credincios. Ea este o r`nduial[ pe care atunci c`nd o
consideri ca fiind important[ ]\i este ]ng[duit ca ]n duhul t[u s[
intri ]n Sf`nta Sfintelor, ]n prezen\a Domnului, unde cel r[u nu te
poate urma. <Dragostea s[ v[ fie f[r[ pref[c[torie. Fie-v[ groaz[
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de r[u, =i lipi\i-v[ tare de bine. Iubi\i-v[ unii pe al\ii cu o dragoste
fr[\easc[. }n cinste, fiecare s[ dea ]nt`ietate altuia> (Romani 12:910). C`nd o biseric[ tr[ie=te aceast[ r`nduial[ nu este nevoie s[
cheme prezen\a Domnului, pentru c[ El este deja ]ntre ei.
Pe vremuri cre=tinii ]=i ]mpodobeau nu numai casele de
rug[ciune, dar =i casele lor cu astfel de versete ce formau pentru
ei reguli ale vie\ii lor. O regul[ este de obicei destul de mic[ spre
a putea fi memorat[, dar destul de ad`nc[ ca s[ te fac[ s[ g`nde=ti.
C`nd aceste versete formeaz[ regulile vie\ii noastre ajungem s[
facem binele av`nd caracterul Domnului Isus care tr[ie=te ]n noi;
p`n[ =i tonul =i expresia fe\ei este afectat[, pentru c[ ce este
]n[untru reflect[ ]n afar[ =i astfel =tim nu numai s[ spunem DA
unei dorin\e bune, ci =tim =i s[ spune NU la ceea ce El spune NU.
Uneori, c`nd ne rug[m =i ne exprim[m dorin\a de a fi mai mult ca
El, Domnul ne trece prin situa\ii ]n care s[ putem ac\iona dup[
r`nduielile Sale, situa\ii ce sunt ca o l[murire a argintului ]n foc,
ca astfel s[ trecem de la a avea doar o dorin\[ sau chiar o viziune
pentru lucrarea Domnului, la a avea un plan f[r[ de care viziunea
nu este mai mult dec`t o dorin\[ de bine din care singur[, de obicei, nu iese nimic.
C`nd planul este de la Domnul apare o strategie care, apoi prin
puterea =i coordonarea Duhului, ajunge la ]nf[ptuirea acelui plan
bun prin care se zide=te Biserica lui Dumnezeu. Oamenii vor s[
controleze popula\ia lumii, dar cei care primesc proiectele lui
Dumnezeu sunt folosi\i ]n a reduce acum =i ]n viitor popula\ia
iadului. Urm`nd r`nduielile Sale, ca reguli pentru via\a noastr[,
schimb[m frica cu credin\a =i cuno=tin\a Cuv`ntului lui
Dumnezeu ca ]n puterea ce ne vine de la El s[ lupt[m dup[
r`nduieli =i astfel la sf`r=it s[ putem fi ]ncununa\i. A lupta dup[
r`nduieli ]nseamn[ =i a avea integritate. Cuv`ntul integritate
deriv[ de la cuv`ntul <integer> ce ]nseamn[ ]ntreg. Noi form[m
un ]ntreg ]n ceea ce suntem ]n[untru =i ]n afar[, pentru c[
r`nduielile Sale sunt ]n[untrul inimii noastre =i ele se reflect[ ]n
afar[ prin ac\iunile pe care le facem. Aceste r`nduieli ne
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]ndeamn[ la a face ceea ce nu vom regreta peste zece ani, dar nici
peste o sut[ sau peste zece mii de ani, c`nd vom fi ]n ve=nicie.
Atunci c`nd companiile mari ce construiesc vapoare primesc
comanda de a construi un vapor, printre primele ]ntreb[ri pe care
le pun ace=ti constructori de nave sunt acelea prin care vor s[ afle
pe ce m[ri va naviga vaporul, pentru a-l construi conform acelor
parametri. Din momentul ]n care ne ]mbr[c[m cu Hristos primim
un traseu care mai este numit =i marea vie\ii, unde furtunile vor
dovedi care sunt r`nduielile ce conduc via\a noastr[. <...nimeni
dintre voi s[ nu se clatine ]n aceste necazuri: c[ci =ti\i singuri c[
la aceasta suntem r`ndui\i> (1 Tesaloniceni 3:3). Atunci c`nd
devenim o f[ptur[ nou[ ]n Hristos pornim spre Canaanul ceresc =i
trecem uneori prin locuri unde vom da lupte, dar r`nduielile lui
Dumnezeu vor fi ca un arsenal la ]ndem`na noastr[.
Religiile au principii care sunt ca un schelet al dogmei ce
sus\ine idei fundamentale. Ele formeaz[ baza unei convingeri
specifice, dar Domnul Isus a redus toate regulile =i r`nduielile la
doar dou[ =i acestea includ chiar =i Decalogul. Cele dou[
r`nduieli constau ]n a-L iubi pe Dumnezeu cu toat[ fiin\a noastr[
=i ]n a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi ]n=ine. }ncet`nd s[
avem preten\ia c[ ]n\elegem toate planurile lui Dumnezeu sau de
a ne pretinde c[ ]n\elegem tot ]nv[\[m s[ depindem de promisiunile Lui, pentru c[ prezen\a Duhului Sf`nt ]n via\a noastr[ face
mai mult dec`t toat[ inteligen\a, cuno=tin\a =i strategia noastr[ de
a lupta. }n spatele fiec[rei crize din via\a noastr[ este oportunitatea de a-L cunoa=te pe Domnul mai bine =i de a umbla prin
credin\[, pentru c[ El poate folosi orice situa\ie spre folosul
nostru ]n a ne =lefui spre des[v`r=ire.
Planurile Domnului pentru noi ne vor duce acolo unde vom
putea ]nv[\a =i dovedi o credin\[ maxim[ =i unde chiar ]n sl[biciunea =i vulnerabilitatea noastr[ vom descoperi t[ria Sa. Trec`nd
prin astfel de lupte dovedim maturitate atunci c`nd suntem interesa\i mai mult de gloria =i c`=tigul pe care-l aducem lui Dumnezeu
dec`t de m[sura ]n care ni se ]mplinesc dorin\ele noastre
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p[m`nte=ti. Nu ne putem comporta ca ni=te victime,
pl`ng`ndu-ne de tot ce nu ne convine, =i ]n acela=i timp s[ ne
pretindem a fi r[zboinicii care lupt[ dup[ r`nduieli cu armele
luminii. Va fi nevoie s[ fim plini de puterea Duhului Sf`nt =i
aceasta are loc ]n via\a noastr[ atunci c`nd exist[ o predare complet[, f[r[ nici o rezerv[ pentru firea veche. Pentru a men\ine
aceast[ c`rmuire este necesar[ o continu[ reumplere, pentru c[
a=a dup[ cum un lupt[tor folose=te energie =i are nevoie de
re]mprosp[tarea puterii prin nutri\ie, tot a=a =i sufletul are nevoie
s[ fie re]mprosp[tat cu putere duhovniceasc[. Parc[ tot mai rar,
dar se ]nt`mpl[ c[ unii leag[ prietenii trainice, care rezist[ mul\i
ani. Astfel de prieteni, atunci c`nd ajung s[ se viziteze, las[ s[ se
vad[ o rev[rsare de dragoste a unuia pentru cel[lalt.
S[ ne imagin[m un astfel de caz ]n care cineva ]=i viziteaz[
prietenul care locuie=te ]n alt ora=, =i acesta c`nd ]l vede ]l
]mbr[\i=eaz[ cu o bucurie sincer[ =i ]i spune un <bine ai venit!>
din toat[ inima. Apoi gazda ]i arat[ unde s[ se odihneasc[, ]i arat[
frigiderul, ]i d[ o cheie =i ]i spune c[ pleac[ pentru pu\in[ vreme,
nu ]nainte de a-i spune prietenului s[u s[ se simt[ ca =i acas[ la el
=i c[ ]n casa lui dispune de tot ce are el. C`nd gazda revine acas[
]=i g[se=te prietenul ]n birou examin`nd h`rtiile de taxe
anuale, ca apoi acesta s[-i spun[ gazdei c[ este mirat c[ face a=a
pu\ini bani. Gazda, care ]n acele clipe sim\ea cum tensiunea i se
ridic[ la un nivel periculos, a mai observat c[ musafirul avea pe
birou deschise scrisori intime ]mpreun[ cu alte documente
personale. Nemaiput`nd s[-=i men\in[ calmul =i-a ]ntrebat a=a
zisul prieten ce fel de comportare este aceasta =i cum de a
]ndr[znit s[-i umble printre lucrurile personale. A fost r`ndul
musafirului s[ spun[ c[ el este mirat de faptul c[-l vede a=a de
tulburat =i m`nios, ]ntruc`t spunea el: <Mi-ai spus c[ dispun de tot
=i s[ m[ simt ca la mine acas[!>
Ceva asem[n[tor se ]nt`mpl[ =i ]n vie\ile multor credincio=i.
Atunci c`nd prin poc[in\[ ajung s[ fie n[scu\i din nou, afl`ndu-se
]n dragostea dint`i, ei }l numesc pe Domnul Isus Domn =i St[p`n
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al vie\ii lor =i }i spun Duhului Sf`nt s[ vin[ ]n via\a lor, s[ se simt[
ca acas[ la El =i c[ dispune de tot ce au ei. }n acest iure= al
dragostei dint`i nu exist[ nimic ce nu ar face sau nu ar da pentru
Domnul, dar se ]nt`mpl[ ]n multe cazuri c[ dup[ un timp, c`nd
dragostea se r[ce=te, s[-I spun[ Domnului c[ El nu are ce c[uta ]n
a-i controla finan\ele, timpul lui =i nu poate participa la deciziile
f[cute cu privire la ce poate aduce ]n casa lui sau ]n casa inimii
sale, chiar dac[ sunt lucruri care-L fac pe Duhul Sf`nt s[ nu se
mai simt[ ca acas[ la El. Cu timpul astfel de oameni, ce au
l[sat-o moale cu disciplina duhovniceasc[, au botezat ]n credin\a
lor r`nduielile firii p[m`nte=ti. Ajung`nd la starea de s[r[cie
spiritual[ merg periculos de aproape de marginea pr[pastiei.
Ce fel de r`nduieli guverneaz[ sufletul t[u? Care sunt regulile
vie\ii tale? Po\i s[-I spui Domnului c[ poate dispune de tot ce ai?
Ca om, chiar dac[ ai nume sau renume mai pu\in bun, po\i s[ faci
un contract atunci c`nd exist[ o lege care s[ te protejeze, dar noi
avem de-a face cu Dumnezeu nu printr-un contract, ci printr-un
leg[m`nt prin care El ni S-a d[ruit nou[ pe Golgota =i noi ne-am
d[ruit Lui c`nd ne-am predat via\a. Un asemenea exemplu de
leg[m`nt a fost ]ntre David =i Ionatan. <Ionatan a f[cut leg[m`nt
cu David, pentru c[-l iubea ca pe sufletul lui> (1 Samuel 18:3). Un
astfel de leg[m`nt spune c[ eu nu ]l voi l[sa pe cel s[rac, prin care
Domnul Isus este reprezentat, s[ duc[ lips[ c`nd eu am din
bel=ug, ci voi l[sa mila =i bun[tatea s[ treac[ la ac\iune.
Samariteanul milos a sim\it mil[ fa\[ de cel c[zut ]ntre t`lhari
=i dintr-o dat[ nu a mai avut ]n fa\[ lucruri precum: ras[, limb[,
na\iune sau religie, ci doar a vrut s[ fac[ bine. }n schimb, un evreu
care era socotit a fi religios ]ntre evrei nu l[sa nici praful Samariei
s[-i ating[ sandalele. C`nd lup\i dup[ r`nduieli, iar leg[m`ntul
f[cut ]n dragoste ]\i este important, nu-l vei ocoli pe cel ]ntristat
atunci c`nd po\i s[-l m`ng`i, s[-l ]ncurajezi =i s[ fii o
binecuv`ntare pentru el. Este o mare diferen\[ ]ntre a tolera sau a
accepta pe cineva =i ]ntre a-l iubi cu o iubire ce vine din
Dumnezeu. C`nd am venit la m`ntuire am sim\it dragostea
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Domnului =i ne-am bucurat de iertarea pe care ne-a dat-o. De
aceea trebuie s[ ne lu[m temperatura sufletului ca s[ vedem dac[
ast[zi ne conducem dup[ r`nduielile Lui, a=a cum am promis la
]nceput. Este necesar s[ =tim c[ nu putem face lucrul S[u cu
succes dac[ nu ]n\elegem dragostea Sa pentru noi, cei f[r[ merit.
Luther spunea c[ nu ]n\elege cum un Dumnezeu drept poate
alege s[ aib[ de-a face cu noi, care suntem a=a de nedrep\i. Abia
c`nd a descoperit comoara harului a ]n\eles c[ Dumnezeu are
de-a face cu noi ]n mil[ =i ne schimb[ via\a, d`ndu-ne
neprih[nirea care se prime=te prin credin\[, ca apoi s[ tr[im dup[
r`nduielile Lui. }n dragostea noastr[ dint`i, dintr-o team[ sf`nt[
de a nu-L ]ntrista pe Cel care ne-a f[cut mai mult bine ca oricine,
am f[cut din aceste r`nduieli un zid prin care am spus c[ vom
limita drepturile firii vechi =i c[ acest zid ne va proteja s[ nu fim
descalifica\i =i astfel s[ primim cununa, protej`nd investi\ia lui
Dumnezeu ]n noi. C`nd facem acest lucru, cei doritori de cale
larg[ =i libertism ne vor ]nvinui de extremism, ]ns[ cel care-=i
iube=te sufletul nu se joac[ cu p[catul.
}n dormitorul unui student cre=tin era pus pe perete un afi=
mare pe care scria: <Cine nu vrea s[ cad[, nu merge ]n locuri
alunecoase!> Acel afi= ]i aducea aminte c[ el tr[ie=te =i chiar lupt[
dup[ r`nduielile Scripturii =i acele cuvinte ]l ajutau s[ nu participe
la lucr[rile ]ntunericului ca nu cumva s[ tr[deze prietenia Celui
ce +i-a dat via\a ca s[-i r[scumpere sufletul. Potrivnicul ne
]nt[r`t[ la lupt[ pentru domina\ie =i prestigiu chiar dac[ trebuie s[
intre prin biserici ca s[ fac[ aceasta, dar r`nduielile Scripturii ne
]ndeamn[ la smerenie =i supunere fa\[ de voia lui Dumnezeu.
Chiar atunci c`nd este vorba despre lucrurile lui Dumnezeu,
lumea pre\uie=te titluri de prestigiu cum ar fi de exemplu acelea
de doctori =i reveren\i, dar Dumnezeu vrea s[ fim robi, din
dragoste, ai lui Isus Hristos, care pun pre\ pe clipa ]ncunun[rii ]n
prezen\a lui Dumnezeu =i a sfin\ilor ]ngeri. <...c`nd Se va ar[ta
P[storul cel mare, ve\i c[p[ta cununa, care nu se poate ve=teji, a
slavei> (1 Petru 5:4).
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Unui pastor, imediat ce a acceptat slujba ]ntr-o nou[ cas[ de
rug[ciune, la sf`r=itul primului serviciu religios i s-a spus c[ o
s[-i fie tare greu s[-i mul\umeasc[ pe to\i. Pastorul a spus c[ el
vede altfel lucrurile =i anume el TREBUIE s[-L mul\umeasc[
doar pe Dumnezeu, dup[ cum ei to\i TREBUIE s[ fie sfin\i ]n
purtarea lor. Credin\a ni-L face pe Dumnezeu real =i prezent, iar
dragostea ne d[ putere s[ stabilim =i s[ p[str[m reguli pentru via\a
noastr[. Astfel, lupt`nd dup[ r`nduieli El trebuie s[ fie mul\umit
de noi. C`nd e=ti r[cit nu mergi s[-\i comanzi sicriu, ci te duci la
doctor pentru tratament. La fel este =i cu rela\iile dintre prieteni,
]n c[s[torie, dar mai ales ]n rela\ia noastr[ cu Dumnezeu, c`nd
apare o problem[ nu rupi rela\ia, ci cau\i s[ o repari. Rela\iile se
repar[ urm`nd prescrip\ia poc[in\ei, care va aduce la putere ]n
via\a noastr[ r`nduielile lui Dumnezeu. C`nd vom lupta dup[
r`nduieli, credincio=ia noastr[ va rezulta ]n road[, care va fi o
binecuv`ntare pentru cei din jur, }l va bucura pe Dumnezeu, care
p[streaz[ pentru noi o comoar[ a r[spl[tirilor, =i va st`rni ]n noi
dorin\a ca ziua Domnului s[ vin[ mai cur`nd. <De acum m[
a=teapt[ cununa neprih[nirii, pe care mi-o va da, ]n «ziua aceea»
Domnul, Judec[torul cel drept. +i nu numai mie, ci =i tuturor celor
ce vor fi iubit venirea Lui> (2 Timotei 4:8).
Amin
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46
ÎNCURAJARE PENTRU FRICOºI
<}ndat[, Isus a ]ntins m`na, l-a apucat, =i i-a zis:
«Pu\in credinciosule, pentru ce te-ai ]ndoit?»>
Matei 14:31

C

eea ce a crezut apostolul Petru ]n clipa c`nd privind la
valuri se scufunda ]n ele nu era ]ndeajuns pentru a-l \ine
la suprafa\[, dar era suficient ca s[-l fac[ s[ se
]ndoiasc[ =i astfel s[ fie cuprins de fric[. Dac[ cineva este <pu\in
credincios> nu ]nseamn[ c[ nu are deloc credin\[, ci c[-i este
]ndoielnic[ =i nu-i folose=te. Domnul Isus i-a dojenit de mai multe
ori pe ucenicii care au v[zut minunile f[cute de El =i totu=i s-au
l[sat cuprin=i de fric[. <Apoi le-a zis: «Pentru ce sunte\i a=a de
frico=i? Tot n-ave\i credin\[?»> (Marcu 4:40).
Evanghelia men\ioneaz[ aceste momente din via\a ucenicilor
c`nd au fost <pu\in credincio=i>, pentru ca noi, care avem harul de
a privi lucrarea terminat[ a Domnului Isus pe p[m`nt, s[ nu fim
p[gubi\i de fric[. <El le-a zis: «De ce v[ este fric[, pu\in credincio=ilor?» Apoi S-a sculat, a certat v`nturile =i marea, =i s-a f[cut
o lini=te mare> (Matei 8:26). Petru, la fel ca =i ceilal\i ucenici au
fost cuprin=i de fric[ atunci c`nd s-au uitat prea mult la ceea ce
trebuia s[ fie secundar =i prea pu\in la ceea ce trebuia s[ le fie cel
mai important. Este necesar s[ observ[m c[ aceast[ stare de
credin\[ ]ndoielnic[ i-a p[gubit de fiecare dat[ pe ucenicii
Domnului =i ne poate p[gubi =i pe noi.
C`nd Domnul Isus a fost r[stignit =i omor`t, ucenicii st[teau
]nchi=i de frica iudeilor cu toate c[ El le-a spus mai dinainte c[ va
fi omor`t. Ironia este c[ vr[jma=ii Domnului Isus nu au uitat ce a
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spus Domnul cu privire la ]nviere =i au pus str[ji la morm`nt. De
multe ori prin glasul Scripturii Domnul ne spune s[ nu ne temem,
=i noi totu=i l[s[m frica, ce ne face s[ vedem problemele mai mari
dec`t sunt, s[ ne afecteze. El ne spune: <nu v[ ]ngrijora\i!> =i
totu=i noi ne ]ngrijor[m, pentru c[ spunem c[ suntem doar
oameni. Dac[ am ]ntreba un num[r mare de credicio=i dac[ cred
c[ Dumnezeu este ]n control a tot =i a toate, majoritatea, dac[ nu
chiar to\i, ar spune c[ ei cred acest adev[r. Atunci de ce suntem
intimida\i de situa\ii =i chiar ]nfrica\i?
Se poate s[ fim dintre aceia care uneori ]ncepem ziua plini de
curaj =i suntem ca o c[ru\[ cu patru ro\i, care pe timp ce trece ziua
=i ne lovim de circumstan\ele nefavorabile ale ei pierdem c`te o
roat[ p`n[ c`nd ajungem uneori seara f[r[ nici o roat[. Omul se
]nfric[ at`t de ceea ce cunoa=te, c`t =i de ce nu cunoa=te, de
lucrurile din prezent sau din viitor. Oamenii cuprin=i de frica
necunoscutului caut[ ajutor la psihologi, consilieri =i uneori cheltuiesc c[l[torind ca s[ participe la seminarii, ]n speran\a c[ vor
auzi ceva credibil, care s[-i fac[ s[ ias[ din ]nchisoarea fricii. }i
g[sim pe ucenicii Domnului ]n starea de <pu\in credincio=i>,
cuprin=i de mirare =i fric[, pun`nd ]ntrebarea: <Cine este acesta?>
El este Dumnezeu care are rezolvare la toate problemele omului,
inclusiv la problema fricii.
}n cel mai fericit caz nu suntem dec`t oameni, de aceea
rezolvarea acestei probleme nu vine prin solu\ii omene=ti, ci ne
vine prin a fi sus\inu\i de harul lui Dumnezeu atunci c`nd =tim
cine suntem noi ]n Hristos Isus, o dat[ ce am intrat ]n familia Lui.
Duhul Sf`nt ne poate schimba din oameni timizi =i frico=i ]n
suflete ce au ]n ei Duhul Domnului. El vrea s[ fac[ din fiecare
dintre noi martori ai ]nvierii, oameni care s[ ne g[sim ad[postul
nu ]n ceea ce =tim sau putem noi, ci ]n Dumnezeu. <…Domnul
este turnul meu de sc[pare, Dumnezeul meu este st`nca mea de
ad[post> (Psalmul 94:22). Avem un vr[jma= care vrea s[ ne distrag[ aten\ia de la adev[rul c[ Dumnezeu este ]n control cu
scopul de a afecta voia =i planul bun al Domnului pentru via\a
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noastr[. Este normal pentru oamenii de r`nd s[ fie frico=i, dar nu
este normal pentru o f[ptur[ care a devenit nou[ ]n Hristos Isus s[
se team[, afar[ de p[catul care ]l poate desp[r\i de Dumnezeu.
Credin\a se reaz[m[ pe eviden\[ =i este de dorit ca cineva care
spune c[ }l crede pe Dumnezeu, bazat pe Cuv`nt =i pe experien\[
personal[, s[ =tie de ce. Credin\a care izgone=te frica ne vine ca
dar de la Dumnezeu atunci c`nd alegem s[ folosim resursele pe
care El ni le pune la dispozi\ie spre a ne ]nt[ri. Frica c`=tig[ teren
]n momentul ]n care privim mai mult lucrurile ce se v[d =i mai
pu\in pe cele care nu se v[d, dar care sunt ve=nice. Dac[ Petru
=i-ar fi \inut privirea la Domnul cred c[ ar fi putut trece tot lacul
Ghenezaret umbl`nd, dar el a trecut de la ceea ce Domnul a spus
la a privi spre ceea ce ochii i-au spus c`nd a v[zut valurile ce erau
]n jurul s[u. C`nd te hr[ne=ti =i prime=ti ]n[untrul templului t[u
Cuv`ntul Lui nu mai intri ]n panic[, pentru c[ ]n\elegi c[ El este
des[v`r=it, iar noi suntem de multe ori oameni supu=i sl[biciunilor. Parte din a-I da cinstea de care El este vrednic este s[
cunoa=tem =i s[ credem c[ Domnul nu este om ca noi, cum uneori ne ]nchipuim ]n mintea noastr[, ci este Dumnezeu
Atotputernic =i Atotcunosc[tor. <Dumnezeu nu este un om ca s[
mint[, nici un fiu al omului ca s[-I par[ r[u. Ce a spus, oare nu va
face? Ce a f[g[duit oare, nu va ]mplini?> (Numeri 23:19).
Domnul este Des[v`r=it pe c`nd noi suntem fiin\e limitate =i
slabe, care depindem de El. Dumnezeu este r[bd[tor, ]ns[ noi am
vrea s[ vedem rezolvarea tuturor problemelor ast[zi, dac[ se
poate. El este nepar\ial, fiindc[ nu prive=te la fa\a omului, pe c`nd
noi c`nt[rim cu judec[\i de prejudicii. Domnul este ]ntotdeauna ]n
deplin control, ]ns[ dac[ ne uit[m la noi ]n=ine sau la vr[jma=
observ[m c[ suntem plini de fric[. Privind la ce =i cum suntem
noi trebuie s[ alegem s[ ne ]ncredem ]n El, opt`nd ]n toate pentru
calea ascult[rii de Domnul, ca apoi s[ putem l[sa toate circumstan\ele acestei ascult[ri ]n grija Lui. Frica, care ne poate p[gubi,
este cauzat[ ]n mare parte de o cunoa=tere limitat[ a Cuv`ntului
lui Dumnezeu. Ea este o fric[, care spre deosebire de frica de
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Domnul ce ne face ]n\elep\i, poate face r[u sufletului nostru
atunci c`nd ne lu[m ochii de la C[petenia des[v`r=irii noastre.
Aceast[ fric[ rea poate atinge st[ri disperate =i periculoase ]n
momentul ]n care un suflet ]=i p[r[se=te ]ncrederea ]n Domnul =i
deschide u=a fricii, care ]n cazuri mai grave atac[ asemenea unei
cohorte de duhuri necurate.
Frica rea este una dintre lucr[rile diavolului pe care Domnul
Isus a venit ca s[ le nimiceasc[. <Fiul lui Dumnezeu S-a ar[tat ca
s[ nimiceasc[ lucr[rile diavolului> (1 Ioan 3:8). Acest tip de fric[
este o emo\ie dureroas[, care variaz[ de la o nelini=te a min\ii
p`n[ la un sim\ de teroare, ce-l determin[ pe om s[-=i ]nchipuie
riscul =i pericolul posibil ca fiind real, =i uneori tr[ie=te emo\iile
acestor pericole ca fiind ]n prezent. Frica p[gubitoare variaz[ de
la teama c[ ai l[sat c[lc[torul ]n priz[ sau cuptorul aprins atunci
c`nd ai plecat de acas[, cu toate c[ =tii c[ nu este a=a, p`n[ la frica
c[ de=i ai ascultat ]n toate de Dumnezeu, totu=i nu e=ti m`ntuit.
Fobia este o fric[ ira\ional[, f[r[ motiv obiectiv, care poate fi ajutat[ g`ndind ra\ional.
Copilul Domnului poate trece de la o stare de continu[ fric[ la
o stare de continu[ bucurie, care este o stare de confiden\[ =i
mul\umire cu voia Domnului. A fi mereu cuprins de ghearele
fricii ]nseamn[ a fi lipsit de credin\a cu care ne ]ncarc[ Cuv`ntul
Sf`nt. Astfel de suflete tr[iesc cuprinse de fric[ din anumite
motive, precum: grija excesiv[ a zilei de m`ine, frica de spital, de
cimitir, teama excesiv[ de microbi sau c[ se vor ]mboln[vi, frica
de str[ini, de animale, teama c[-=i vor pierde serviciul sau li se va
ruina familia, frica de a fi singur, de a c[l[tori, teama de moarte,
de ]ntuneric, de r[zboaie, de calamit[\i =i multe alte zeci =i zeci ca
acestea care-l cufund[ pe om ]ntr-o lume a pesimismului.
}mp[ratul Fran\ei, Louis al XV-lea, a fost un om at`t de obsedat de frica mor\ii c[ a interzis s[ se vorbeasc[ despre moarte ]n
prezen\a sa =i a scos din palat =i din ]mprejurimile lui orice lucru
sau monument care i-ar fi putut aduce aminte de moarte.
Dictatorul Stalin a fost obsedat de frica c[ cineva ]l va omor]
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pun`ndu-i otrav[ ]n m`ncare sau c`nd doarme, a=a c[ avea opt
dormitoare pe care le folosea astfel ]nc`t nimeni s[ nu =tie exact
unde va alege s[ doarm[. Dac[ este normal s[ auzim c[ cei r[i nu
au pace =i sunt cuprin=i de fric[, nu se poate spune acela=i lucru
despre un copil al Domnului care nu trebuie s[ lase frica s[-i fure
bucuria de a tr[i. Unii, care au acceptat minciuna vr[jma=ului c[
tr[iesc la voia ]nt`mpl[rii, sunt a=a de neferici\i din cauza fricii,
]nc`t dac[ ar putea p[=i afar[ din via\a aceasta, f[r[ s[ fie p[cat,
ar face-o. Inten\ia =i dorin\a lui Dumnezeu, care ne num[r[ p`n[
=i firele de p[r (vezi Matei 10:30), pentru noi este s[ ne bucur[m
de via\a aceasta tr[ind-o din plin =i cu folos.
Domnul Isus a murit ca noi s[ fim slobozi\i de frica mor\ii, =i
din El s[ avem via\[ din bel=ug. <…El ]nsu=i a fost deopotriv[
p[rta= la ele, pentru ca, prin moarte, s[ nimiceasc[ pe cel ce are
puterea mor\ii, adic[ pe diavolul, =i s[ izb[veasc[ pe to\i acei,
care prin frica mor\ii erau supu=i robiei toat[ via\a lor> (Evrei
2:14-15). Domnul Isus, fiind pe deplin Dumnezeu dar =i om, a
avut emo\ii puternice, dar le-a controlat, aleg`nd =i aplic`nd voia
Tat[lui. +i noi putem face la fel, ]ns[ se cere s[ cunoa=tem voia
Sa. Nu este ceva neobi=nuit s[ vedem c[ oamenii ]n loc s[ se lase
schimba\i de Cuv`nt ]n ni=te oameni statornici, care biruiesc frica,
neput`nd s[-=i controleze emo\iile ]ncearc[ s[ le afecteze =i chiar
s[ le controleze pe ale altora.
Atunci c`nd un suflet se pred[ Domnului Isus el este n[scut
din nou =i, c`nd cere, prime=te umplerea cu Duhul Sf`nt care
alung[ frica, gone=te orice duh str[in =i prime=te un duh de
putere. <C[ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric[, ci de putere,
de dragoste =i de chibzuin\[> (2 Timotei 1:7). A scutura jugul
fricii ]nseamn[ a fi slobozit de Fiul, a primi pacea pe care o d[ El
din bel=ug, dup[ cum a promis, =i a g[si cu adev[rat odihn[ pentru suflet. }nseamn[ s[ pui jos jugul pe care \i l-ai ales =i pe cel pe
care vrea s[ \i-l dea lumea =i, intr`nd ]n ascultare de Dumnezeu,
s[ iei jugul Lui. <Lua\i jugul Meu asupra voastr[, =i ]nv[\a\i de la
Mine, c[ci Eu sunt bl`nd =i smerit cu inima; =i ve\i g[si odihn[
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pentru sufletele voastre. C[ci jugul Meu este bun, =i sarcina Mea
este u=oar[> (Matei 11:29-30).
Dac[ nu avem r[d[cini ad`nci ]n Cuv`nt nu avem cum s[
r[m`nem neafecta\i de furtun[ =i de ar=it[, pe c`nd dac[ ne
tragem seva de n[dejde din promisiunile Celui care a spus c[ nu
ne uit[ cu nici un chip r[m`nem ]n picioare. Majoritatea au p[reri
=i opinii despre Cuv`ntul lui Dumnezeu, dar noi nu suntem
chema\i s[ credem p[reri =i opinii, ci s[ ne baz[m credin\a pe ce
este scris. <Isus i-a r[spuns: «Este scris: ’Omul nu va tr[i numai
cu p`ine, ci cu orice cuv`nt care iese din gura lui Dumnezeu’»>
(Luca 4:4). Chiar de la ]nceput biserica lui Dumnezeu a fost
provocat[, atacat[, iar m[dularele ei au fost puse ]n situa\ii care s[
le provoace frica, cu scopul de a le cl[tina credin\a, ca apoi s[
spun[ c[ pre\ul ascult[rii este prea mare, dar privind la Domnul =i
la r[spl[tirile Lui majoritatea au biruit. <…nimeni din voi s[ nu
se clatine ]n aceste necazuri; c[ci =ti\i singuri c[ la aceasta
suntem r`ndui\i> (1 Tesaloniceni 3:3). Ei atunci, =i noi ast[zi
putem birui ]n aceste ]mprejur[ri ce provoac[ frica fiind
]nr[d[cina\i ]n Cuv`nt.
Pentru noi, ca =i copii ai Domnului, ]mprejur[rile vie\ii prin
care trecem pot fi asem[nate de multe ori cu o umblare pe ape, dar
s[ nu uit[m c[ suntem slujitorii Lui =i El este un St[p`n bun, care
are ]n vedere binele cel mai mare pentru sufletul nostru. }n mod
inten\ionat, Dumnezeu ne las[ pe fiecare s[ avem experien\a
crucii, prin care cre=tem ]n credin\[. El este prosl[vit de cei care,
cunosc`nd =i crez`nd c[ El este ]n deplin control, izgonesc frica.
<}n dragoste nu este fric[; ci dragostea des[v`r=it[ izgone=te frica;
pentru c[ frica are cu ea pedeapsa; =i cine se teme, n-a ajuns
des[v`r=it ]n dragoste> (1 Ioan 4:18). Dac[ am merge ]ntr-un parc
mare de joac[ pentru copii, ar fi destul de u=or s[ g[sim o mam[
sincer[ care s[ admit[ c[ ]i este fric[ de c`ini s[lbatici, dar dac[
un astfel de c`ine ar s[ri la copila=ul ei nu ar ezita pentru o clip[
s[ se pun[ ]ntre c`ine =i odorul ei. Este un exemplu practic despre
felul cum dragostea biruie=te frica.
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Unora le este fric[ s[-L m[rturiseasc[ pe Domnul Isus celor
din jurul lor, ]ns[ nu ar fi greu s[ g[sim o persoan[ c[ruia dac[
i-am garanta dou[ mii de dolari pentru fiecare suflet c[ruia i L-ar
m[rturisit pe Domnul, de diminea\a p`n[ seara ar deveni un om
bogat. Este trist, dar aceasta dovede=te c[ p`n[ =i iubirea de bani
a biruit frica, ]ns[ =i mai trist este faptul c[ acest experiment arat[
c[ iubirea de bani este mai puternic[ dec`t dragostea =i ascultarea
de Dumnezeu. Frica rea, tolerat[, ]nseamn[ credin\[ contaminat[
=i este o stare de care Domnul nu se poate bucura ]n via\a copiilor
S[i. Cuv`ntul entuziasm deriv[ de la grecescul <en theos> care
]nseamn[ <]n Dumnezeu>. Dac[ suntem ]n Dumnezeu cu adev[rat
vom vesti plini de entuziasm =i cu pasiune adev[rul aduc[tor
de via\[ celor ce nu-L cunosc, dar dac[ ne este fric[, facem parte
din categoria celor pe care Domnul Isus ]i nume=te c[ldicei
(vezi Apocalipsa 3:16).
Oamenii privesc diferit spre cei care nu sunt cuprin=i de frica
zilei de m`ine =i care au mereu o atitudine pozitiv[. Le place s[
se asocieze cu astfel de oameni =i vor s[ =tie ce este diferit ]n via\a
unui om curajos care, ]n dragoste de Dumnezeu, izgone=te frica.
Curiozitatea lor deschide oportunitatea de a m[rturisi ce a f[cut
Domnul Isus ]n via\a noastr[. Este posibil s[ control[m acest sim\
al fricii la fel cum oamenii care dau dovad[ de o dispozi\ie
furioas[ =i de multe ori ]=i pierd controlul se pot \ine ]n deplin
control =i ac\iona demn de numele de om atunci c`nd vor s[
impresioneze pe cineva. Ca =i copii ai Domnului noi nu c[ut[m
s[-i impresion[m pe oameni, ci biruind frica, pentru c[ se poate,
vrem s[-L onor[m pe Domnul cu ]ncrederea noastr[. Dac[ un om
foarte s[rac, aflat pe margine de faliment financiar, ar primi un
telefon prin care ar fi anun\at c[ i s-a l[sat o mo=tenire uria=[ din
partea unei rudenii ]ndep[rtate, ]ntr-o clip[, acel om ar trece de la
o stare de fric[ pentru ziua de m`ine =i de disperare la a avea o
stare de maxim[ fericire. Ce s-a ]nt`mplat? Este tot s[rac, familia
se afl[ ]n acele clipe tot ]n mari nevoi, dar a auzit o veste care i-a
schimbat felul de g`ndire =i =tie c[ ]n viitor via\a lui =i a familiei
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sale va fi radical schimbat[. Dac[ noi primim o astfel de veste din
partea Celui ]n care nu este schimbarea, ce facem? Primim vestea
c[ prin El suntem m`ntui\i =i chiar mo=tenitori ]mpreun[ cu Fiul,
c[ El este cu noi ]n toate zilele =i ne iube=te cu o iubire ve=nic[.
Dac[ alegem s[-L credem pe Domnul putem fi ferici\i, chiar
dac[ pe moment mai avem necazuri, pentru c[ }l credem pe Cel
care ne-a spus c[ se duce s[ ne preg[teasc[ un loc ca acolo unde
este El s[ fim =i noi, sau putem alege s[ ne ]ndoim sau chiar s[ nu
credem ceea ce ne spune =i s[ ajungem cuprin=i de fric[. Dac[
i-ai spune cuiva cum te nume=ti =i acea persoan[ ar spune: <Nu
cred!> sau dac[ i-ai spune c[ locuie=ti la cutare adres[ =i ea ar
spune: <Nu cred!>, cum te-ai sim\i? Majoritatea ne-am sim\i
provoca\i =i chiar insulta\i. Dar oare cum se simte Dumnezeu
c`nd ne spune c[ este cu noi ]n toate zilele, dar noi ne ]ndoim de
prezen\a Lui =i l[s`ndu-ne cuprin=i de fric[ spunem f[r[ cuvinte:
<Nu cred!>
Abraham Lincoln a spus c[ el a ajuns la concluzia c[ omul este
fericit ]n m[sura ]n care vrea s[ fie fericit. +tiind c[ suntem a=a
cum g`ndim ]n inima noastr[ putem alunga sentimentul de fric[
str`ng`nd Cuv`ntul ]n inim[ =i deosebind ce este temporar de ce
este ve=nic. Nu refuz[m s[ recunoa=tem realitatea prezentului nici
chiar atunci c`nd valurile se ridic[ ]n jur a=a cum s-au ridicat ]n
cazul apostolului Petru c`nd umbla pe ape. Cei care au experimentat umblarea cu Dumnezeu =i au ajuns s[ nu fie considera\i
<pu\in credincio=i>, ci tari ]n credin\[, nu au v[zut ]n necazuri un
motiv care s[-i ]nfrice, pentru c[ au =tiut c[ unele roade, mult
pre\uite ]n cer, cresc nu pe mun\ii prosperit[\ii, ci jos, ]n v[ile
necazurilor, unde avem ocazia s[ petrecem cele mai calde =i
intime momente cu Dumnezeul nostru care uneori ne vede capabili de a urma cursuri superioare.
<Suntem ]ncol\i\i ]n toate chipurile, dar nu la str`mtoare; ]n
grea cump[n[, dar nu dezn[d[jdui\i; prigoni\i, dar nu p[r[si\i;
tr`nti\i jos, dar nu omor`\i> (2 Corinteni 4:8-9). Putem birui frica
=tiind c[ El a p[strat ce este mai bun =i ce este ve=nic pentru
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vremea c`nd vom fi ]mpreun[ ]n cer =i ]n acela=i timp privind la
cei care ]naintea noastr[ nu s-au l[sat ]nfrica\i de necazuri, ci au
spus c[ se merit[ s[ pl[teasc[ orice pre\ pentru a r[m`ne de partea
Celui care le-a promis cununa vie\ii. Doisprezece iscoade au fost
trimise ]n |ara Canaanului =i zece dintre ele au umplut poporul cu
fric[, pentru c[ i-au v[zut pe urma=ii lui Anac a=a de mari ]nc`t
s-au comparat pe ei ]n=i=i cu ni=te l[custe (vezi Numeri 13:33).
Pentru c[ au ales frica ]n locul credin\ei c[ Domnul le d[ o \ar[
bun[ au pribegit prin pustie =i numai copiii lor au intrat ]n |ara
Promis[. Din cauza acestei frici, care L-a dezonorat pe
Dumnezeu, copiii lor au trebuit s[ aud[ zeci de ani despre un
Dumnezeu care face minuni, dar care-i \ine ]n pustie.
Credincio=ii care duc o astfel de via\[ de ]nfr`ngere =i fric[
sunt studia\i chiar de copiii lor, care printr-un astfel de exemplu
de tr[ire nu v[d o ]ncredere ]n Dumnezeu. Ca urmare ei cresc cu
boala ]n suflet =i nu pu\ini sunt cei care aleg s[ se ]ntoarc[ ]n
Egipt. Pentru c[ cerul nu este un loc pentru frico=i (vezi
Apocalipsa 21:8) trebuie s[ folosim toate armele luminii ca s[ ne
ap[r[m atunci c`nd ea ne atac[, =i ]n loc de a ajunge ]n stare de
disperare s[ avem mereu o c`ntare de laud[ pe buze, precum
Pavel =i Sila c`nd erau ]n ]nchisoare. Dac[ vrei s[ scapi de starea
de fric[ trebuie s[ admi\i c[ e=ti slab =i vulnerabil =i s[ recuno=ti
c[ Domnul Isus, care a promis c[ este cu noi ]n toate zilele, are
toat[ puterea ]n cer =i pe p[m`nt. <Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, =i le-a zis: «Toat[ puterea Mi-a fost dat[ ]n cer =i pe
p[m`nt»> (Matei 28:12).
Cunosc`nd tot mai mult din Cuv`ntul Domnului va trebui s[
admi\i c[ biruin\a vine de la Domnul =i numai prin puterea Sa.
<…Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin t[rie, ci
prin Duhul Meu, –zice Domnul o=tirilor!–> (Zaharia 4:6). Pentru
unii aceasta ]nseamn[ c[ trebuie s[ se goleasc[ de ceea ce au, de
ideile cu privire la ceea ce pot, ca s[ poat[ primi ceea ce d[
Dumnezeu. C`nd un suflet tr[ie=te ]n total[ dependen\[ de
Dumnezeu, care controleaz[ chiar =i b[taia inimii noastre, acel
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suflet se poate bucura de promisiunea c[ Dumnezeu este cu el =i
de aceea nu are de ce s[ se team[. <Nu te teme de nimic,viermele
lui Iacov, =i r[m[=i\[ slab[ a lui Israel; c[ci Eu ]\i vin ]n ajutor, –
zice Domnul, – =i Sf`ntul lui Israel este M`ntuitorul t[u> (Isaia
41:14). Cei care au via\a ascuns[ cu Hristos ]n Dumnezeu (vezi
Coloseni 3:3) nu mai au fric[ nici de moarte, pentru c[ ei =tiu c[
ea reprezint[ poarta pe care, dac[ Domnul nu vine ]nc[, vom intra
]n r[spl[tirile Sale. <…Moartea a fost ]nghi\it[ de biruin\[.
Unde ]\i este biruin\a, moarte? Unde ]\i este boldul, moarte?>
(1 Corinteni 15:54-55). Cunoa=tem ]n parte despre ce ne a=teapt[
dincolo de aceast[ via\[, dar ceea ce d[ lini=te sufletului nostru
este faptul c[ acolo se afl[ St[p`nul nostru care ne iube=te.
Pe o piatr[ de morm`nt ]ntr-un cimitir din afara New York-ului
scrie un singur cuv`nt: <Iertat>. Acest cuv`nt este condi\ia care va
conta pentru fiecare dintre noi ]n ve=nicie, indiferent de c`t de tare
r[cne=te vr[jma=ul, c`t suntem ]n via\[, ca s[ ne ]nfrice. Frica rea
=i p[gubitoare trebuie ]nlocuit[ cu frica de Domnul, care este Bun
=i ne vrea binele mai mult dec`t ni-l =tim noi dori. <Frica de
Domnul este un izvor de via\[, ea ne fere=te de cursele mor\ii>
(Proverbe 14:27). Frica poate fi biruit[ hr[nind sufletul tot a=a
dup[ cum ne ]ngrijim s[ ne hr[nim trupul. Ziua de ieri s-a dus, =i
a=a cum nu mai po\i pune ]mpreun[ un ou care a c[zut jos, nu
mai po\i schimba ce s-a ]nt`mplat ieri, dar po\i s[ tr[ie=ti ]ncep`nd
de ast[zi o via\[ de biruitor =i nu de biruit, prin Domnul Isus care
ne ]nt[re=te.
Dac[ e=ti un suflet care nu a sc[pat de vina p[catului =i ai o
fric[ pe care o sim\i c`nd te g`nde=ti c[ vine o zi ]n care vei sta ]n
fa\a dreptului Judec[tor, =i prive=ti cu fric[ spre ve=nicia unde vei
fi pentru veci s[ =tii c[ este o fric[ normal[ =i este de dorit s[ o
la=i s[ te duc[ la poc[in\[. Chiar Domnul Isus ne spune c[ teama
de Dumnezeu, care va pedepsi pe p[c[tosul ce nu scap[ de vin[,
este bun[. <Am s[ v[ ar[t de cine s[ v[ teme\i. Teme\i-v[ de Acela
care, dup[ ce a ucis, are puterea s[ arunce ]n gheen[; da, v[ spun,
de El s[ v[ teme\i> (Luca 12:5). Dac[ sim\i ]n suflet o astfel de
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vin[, vino la Domnul Isus, pentru c[ ast[zi El ]nc[ ]\i poate fi
M`ntuitor =i Mijlocitor.
<El a r[spuns: «|i-am auzit glasul ]n gr[din[; =i mi-a fost fric[,
pentru c[ eram gol, =i m-am ascuns»> (Genesa 3:10). Adam a fost
cuprins de fric[ pentru c[ =tia c[ a f[cut ce i s-a spus s[ nu fac[.
Prin meritul Domnului Isus, dac[-I ceri, po\i fi iertat =i po\i s[
]ncepi s[ tr[ie=ti f[r[ fric[ ]n prezen\a Sa. La ]nceput ai pu\in[
credin\[, pu\in[ putere de a discerne, pu\in[ experien\[ cu
Dumnezeu, dar este un ]nceput bun, <C[ci cine dispre\uie=te ziua
]nceputurilor slabe?…> (Zaharia 4:10). Trebuie ]ns[, ferindu-te de
tot ce \i se pare r[u, s[ cre=ti la statura de om mare ]n Hristos, astfel ]nc`t s[ge\ile fricii s[ nu te mai ajung[. <El te va acoperi cu
penele Lui, =i te vei ascunde sub aripile Lui. C[ci scut =i pav[z[
este credincio=ia Lui! Nu trebuie s[ te temi nici de groaza din timpul nop\ii, nici de s[geata care zboar[ ziua> (Psalmul 91:4-5). F[
din Domnul Isus locul t[u de izb[vire =i vei putea spune ca David
]n Psalmul 23 versetul 4: <Chiar dac[ ar fi s[ umblu prin valea
umbrei mor\ii, nu m[ tem de nici un r[u, c[ci Tu e=ti cu mine...>
Amin
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47
TOATE SUNT DE LA DUMNEZEU
<+i toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
ne-a ]mp[cat cu El prin Isus Hristos, =i ne-a
]ncredin\at slujba ]mp[c[rii.> 2 Corinteni 5:18

F

ilozofii ne spun c[ oriunde este ceva, mai ]nt`i a fost un
g`nd =i acolo unde este un g`nd exist[ un g`nditor.
Fiecare dintre lucrurile din jurul nostru la care privim
sunt rezultatul g`ndirii unui g`nditor care a pornit la ac\iune ]n a
produce lucrul pe care-l vedem. A= fi considerat un om certat cu
facult[\ile mintale dac[ a= spune c[ ma=ina cu care m[ duc la serviciu a evoluat din ni=te =uruburi =i c`teva cutii de conserve goale
=i totu=i unii, privind la maiestatea crea\iunii Universului nu pot
s[ vad[ c[ ]n spatele tuturor acestor lucruri exist[ o g`ndire =i un
Creator. Nimeni nu se uit[ la un avion Boing 747, care c`nt[re=te
un milion de pounds la decolare, ca s[ spun[ c[ a evoluat dintr-un
avion ca cel construit de Aurel Vlaicu, ci fiecare ]n\elege c[ ]n
spatele unei astfel de lucr[ri complexe a fost o g`ndire =i un creator ce a folosit legile aerodinamice puse ]n vigoare de Dumnezeu.
C`nd privim frumuse\ea astrelor cere=ti sau ne uit[m la un
vierme de m[tase care ]n cochilia lui \ine peste un km, cam
12.000 m de fir de m[tase, vedem ]n spatele acestor lucruri create
o g`ndire =i un Creator =i putem spune: <Toate sunt de la
Dumnezeu!> <Bine, dar de ce a f[cut Dumnezeu urzicile?>, a
]ntrebat un copil la +coala duminical[ =i a primit r[spuns tot de la
un copil care i-a spus: <Ca s[ =tim c[ uneori trebuie s[ ne \inem
m`inile acas[.> Un matematician a descoperit c[ la na=terea
M`ntuitorului s-au ]mplinit cu precizie 48 de profe\ii, iar c`nd a
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calculat =ansele ca toate acestea s[ se ]mplineasc[ dup[ Cuv`ntul
de mai ]nainte rostit de Dumnezeu ]n Scriptur[ a ajuns la concluzia c[ =ansele ca toate acestea s[ se ]mplineasc[ din
]nt`mplare, se ridic[ la unu din miliarde. <La ]nceput, Dumnezeu
a f[cut cerurile =i p[m`ntul> (Genesa 1:1). La ]nceput Dumnezeu
<a f[cut> spune traducerea noastr[, iar o alt[ traducere a aceluia=i
text spune c[ El <a creat> cerurile =i p[m`ntul. Dumnezeu a creat
lucrurile care sunt din lucruri care nu erau =i <toate sunt de la
Dumnezeu.> <Cerurile au fost f[cute prin Cuv`ntul Domnului, =i
toat[ o=tirea lor prin suflarea gurii Lui> (Psalmul 33:6).
Astronomia se ocup[ cu studiul corpurilor cere=ti =i ne spune
pu\in despre slava =i puterea lui Dumnezeu. Aceast[ =tiin\[ nu trebuie confundat[ cu astrologia, care este interzis[ de Domnul ]n
cartea Deuteronomului 18:10, care studiaz[ pozi\ia astrelor
cere=ti =i n[scoce=te o metod[ prin care afirm[ c[ mi=carea lor pe
cer influen\eaz[ comportarea, deciziile =i evenimentele din via\a
unui om, pe baza zilei din anul ]n care s-a n[scut. Filozofia este o
iubire de cuno=tin\e =i de cele mai multe ori exprim[ lucruri
cunoscute ]n termeni necunoscu\i de c[tre cei mai mul\i, dar noi,
ca =i suflete n[scute de sus, fiind ]nconjura\i de cei care deja au
multe lucruri neclare ]n via\a lor, suntem chema\i la a spune =i
m[rturisi ceea ce =tim sigur, =i ce a f[cut Dumnezeu ]n via\a noastr[, =tiind c[ toate sunt de la El. Din tot ceea ce Domnul a f[cut,
lucrarea care ne avantajeaz[ pe noi, oamenii, cel mai mult este
desf[=urarea planului de m`ntuire prin care Dumnezeu a acceptat
=i a dat un }nlocuitor care s[ pl[teasc[ datoria p[catului oric[rui
p[c[tos ce prime=te Darul S[u.
Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu =i dac[ cineva vrea apa
vie\ii ca s[-=i st`mpere setea dup[ nevinov[\ie sau ]i este foame
dup[ mana misterioas[ a Cuv`ntului, care hr[ne=te sufletul, le
poate avea de la Cel ce a creat Universul. Toate lucr[rile naturii
sunt de la Dumnezeu =i le-a f[cut pe toate dup[ planul voii Sale,
dar mai de folos dec`t toate acestea este faptul c[ El a trimis ]n
sufletul nostru primul lic[r de credin\[ care s[ ne ]ndrepte ochii
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spre ceea ce a f[cut M`ntuitorul pentru noi. Toate sunt de la
Dumnezeu =i de la El este =i dorin\a de a-L c[uta =i de a dori s[
sc[p[m de vina p[catului atunci c`nd Duhul Sf`nt ne deschide
ochii =i ne vedem s[r[cia sufletului. Toate sunt de la Dumnezeu.
Tot de la El ne vine sim\ul de a fi atra=i de Tat[l cu iubirea Lui
atunci c`nd ne spune: <Veni\i la Mine, to\i cei trudi\i =i
]mpov[ra\i, =i Eu v[ voi da odihn[> (Matei 11:28). De la
Domnul avem dorin\a de a asculta =i de a ]ncheia leg[m`nt cu
El, pentru c[ astfel de dorin\e nu pot veni dintr-o inim[ de
piatr[ =i idolatr[.
Dorin\a de a face ce este bine semenilor no=tri ne vine tot de la
Cel care a creat Universul =i pentru care au fost f[cute toate, pentru c[ <orice ni se d[ bun =i orice dar des[v`r=it este de sus,
pogor`ndu-se de la Tat[l luminilor, ]n care nu este schimbare, nici
umbr[ de mutare> (Iacov 1:17). Faptul c[ ]n El, de la care sunt
toate, nu este umbr[ de mutare este o binecuv`ntare pe care nu o
putem aprecia ]ndeajuns. La o =coal[ de arte un profesor de
muzic[ a fost ]ntrebat prietene=te de un coleg: <Ce-i bun ]n via\a
ta?> Acesta a luat diapazonul =i l-a lovit u=or de catedr[. Diapazonul a vibrat, sco\`nd un sunet de o anumit[ ]n[l\ime. Acest
profesor a spus c[ pianul de la parter s-a dezacordat =i c[ ]l
deranjeaz[ c`nd studen\ii ]l folosesc. Apoi a continuat afirm`nd
c[ cei din clasa de canto, de pe coridor, for\eaz[ nota cam des, dar
este bine c[ sunetul acela al diapazonului, folosit pentru a da
tonul, nu se schimb[, ci ]ntotdeauna d[ un sunet care ]n orice zi
este la aceea=i ]n[l\ime. A=a este Sf`nta Scriptur[ pentru credincios, pentru c[ ]n ea avem g`ndurile =i planurile bune ale lui
Dumnezeu pentru om, planuri care nu se schimb[.
C`t timp alegem s[ ne tr[im via\a dup[ principiile acestei c[r\i
vom fi ]n siguran\[, pentru c[ nu vom numi binecuv`ntare ceva ce
poate aduce blestem ]n via\a sufletului nostru, =i nu vom numi
blestem ceea ce de fapt poate fi o binecuv`ntare. Harul de a avea
o comunicare cu Cel care poate totul, este tot un har din partea
Celui pentru care sunt toate. Harul de a lucra ]n via Domnului,
510

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

=tiind c[ El vrea nu numai s[ credem ]n El, ci =i s[ =tim c[ este un
Dumnezeu care r[spl[te=te, ne d[ imbold la a ne str`nge o
comoar[ sus ]n ceruri, unde ne este =i inima. Credin\[ ]n Cel de la
care sunt toate ]nseamn[ a-L crede =i a asculta de ceea ce a spus
El. Credin\a cre=te, fiind ]nt[rit[ ]n noi, dup[ cum ac\ion[m prin
fapte. Ea cre=te atunci c`nd ]n ]ncerc[ri alegem s[ ascult[m de
Domnul, ca s[ putem vedea m`na Lui la lucru. <Toate sunt de la
Dumnezeu>: aceasta include =i ]ncercarea credin\ei =i a loialit[\ii
noastre fa\[ de Cel care dore=te mult s[ lu[m note mari la examenele vie\ii ]n care avem de-a face cu lucruri care nu sunt ale
noastre, ca apoi s[ ne poat[ ]ncredin\a ceea ce El a hot[r`t ca ]n
ierarhia }mp[r[\iei Sale s[ fie ale noastre.
}n America goana de zi cu zi, rutina de a lucra =i de a cump[ra
este numit[ uneori <rat race>, adic[ <]ntrecere de =obolani.> Este
o alergare ]n care fiecare vrea s[ ias[ primul prin a avea cel mai
mult, dar chiar dac[ un astfel de =obolan ar ie=i primul nu este
dec`t un =obolan, pe c`nd cel care alege ca ]n ascultare de
Dumnezeu, de la care sunt toate, s[ intre pe poarta ]ngust[ a
poc[in\ei prime=te via\[ ve=nic[ =i nu mai are ca orizont ceea ce
se vede ]n lumea aceasta, ci ve=nicia =i lucrurile preg[tite de
Domnul pentru cei care-L iubesc. Domnul Isus a promis c[ ne
preg[te=te un loc, iar Cerul este un loc, nu un vis. Cerul va fi reziden\a sufletului nostru care va tr[i ve=nic, dar pentru a ajunge ]n
acel loc de fericire cerin\a minim[ este predarea total[ a vie\ii
noastre Domnului Isus.
A-\i preda via\a Domnului ]nseamn[ c[ voia Lui devine voia ta
=i atunci ]ncepi s[ vezi m`na Celui pentru care sunt toate la lucru
]n via\a ta. Fiecare suflet poate alege s[-=i predea controlul vie\ii
Domnului Isus sau poate alege s[-=i p[streze via\a, cheltuind-o
pentru sine, dar omul nu poate alege consecin\ele. Chiar dac[
Dumnezeu, de la care sunt toate, alege s[ ]ng[duie ]n via\a noastr[ ceea ce noi numim necazuri, ca astfel s[ poat[ cre=te credin\a
noastr[, El este cu noi =i ne-a dat un M`ng`ietor care face bucuria m`ntuirii real[ ]n sufletul nostru, chiar dac[ lumea vitreg[ ne
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serve=te r[ceal[ =i nedreptate. Un pictor a fost invitat la cin[ de
fata lui care avea o feti\[ de cinci ani. Fiindc[ nepoata pictorului
]n repetate r`nduri a fost neast`mp[rat[, a fost trimis[ de mama ei
s[ mearg[ s[ stea la col\ pentru c`teva minute. A doua zi pictorul
a reap[rut la casa fetei sale =i a cerut permisiunea s[ picteze. Dup[
ce a primit permisiunea, a pictat, ]n col\ul camerei unde nepoata
]=i isp[=ea pedeapsa c`nd era neast`mp[rat[, un borcan cu
pe=ti=ori aurii, o herghelie de cai ce alergau cu coama ]n v`nt =i
p[s[ri ]naripate ce zburau maiestuos peste mun\i =i r`uri. Pictorul,
care-=i iubea mult nepoata, a spus c[ a pictat acele lucruri pl[cute
pentru ca atunci c`nd nepoata lui va sta ]n acel col\ s[ se poat[
uita la ceva frumos.
Chiar dac[ uneori via\a ne pune la col\, Dumnezeu de la care
sunt toate, ]ng[duie ]n bun[tatea Lui s[ avem lucruri frumoase la
care s[ cuget[m, ca s[ nu lase dezn[dejdea s[ ni se cuib[reasc[ ]n
inim[. Dumnezeu, de la care sunt toate, ne-a pictat l[untrul sufletului cu n[dejdea care nu ]n=eal[, cu dragostea =i pacea Lui =i
privind la cununa ce ne a=teapt[ s[ trecem prin aceste st[ri de
testare f[r[ s[ c`rtim =i f[r[ s[ ne r[zvr[tim fa\[ de Cel ce are ]n
vedere binele cel mai mare pentru ve=nicia sufletului nostru.
Progresul lumii moderne este c[ omul =tie mai multe despre cum
s[ omoare dec`t despre cum s[ tr[iasc[ ]n pace. +tie mai multe
despre a face r[zboi dec`t despre a face pace. }n r[zboiul din
Coreea, la un Cr[ciun, s-a ajuns la un aranjament ]n care ambele
p[r\i s[ opreasc[ focul armelor, s[ ]nceteze a se omor] timp de
dou[ zile =i a=a au f[cut. Imediat dup[ Cr[ciun au trecut ]napoi la
a se v`na unii pe al\ii ca ni=te animale =i a se omor] f[r[ pic de
mil[. Lumea a refuzat lucrurile bune ce vin de la Dumnezeu =i
c[ut`nd tainele =tiin\ei a ajuns s[ se cread[ ]n stare de multe, dar
este lipsit[ de ]n\elepciune, pentru c[ aceasta vine de sus.
Lumea modern[, care se ]ncrede ]n =tiin\[, este cea care
]ncearc[ s[-l scoat[ pe Dumnezeu din ecua\ia vie\ii lor, ca apoi,
c`nd are loc o calamitate de propor\ii uria=e, s[ spun[: <Unde este
Dumnezeu?> Cineva a avut curajul s[ spun[ c[ dac[ el ar fi fost
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Dumnezeu ar fi f[cut o lume f[r[ durere =i necazuri. R[spunsul la
o astfel de g`ndire este c[ a=a a f[cut =i Dumnezeu lumea, dar a
mai ad[ugat la tot ce a creat =i faptul c[ a l[sat omului voin\a
liber[ s[ aleag[, iar omul prin neascultare a ales s[ ruineze lumea.
Un altul a spus: <De ce a pus Dumnezeu pomul oprit ]n gr[dina
unde erau cei doi =i nu la cealalt[ parte a p[m`ntului?> Este simplu de explicat prin aceea c[ acest Dumnezeu bun, de la care sunt
toate cele bune, vrea nu numai s[-+i reverse dragostea peste om,
ci dore=te ca =i El s[ fie iubit. Iubirea este o alegere, este o decizie,
iar pentru ca omul s[-=i poat[ ar[ta aceast[ iubire i-a spus s[ nu
m[n`nce din pom. A intervenit Potrivnicul, Uciga=ul =i i-a am[git
pe cei din Eden =i ]n acest fel oamenii ]n=ela\i au intrat ]n
neascultare, iar p[catul cu consecin\ele lui a intrat ]n lume.
O dat[ cu p[catul a n[p[dit boala =i ast[zi tr[im ]ntr-o lume ]n
care sunt peste 40 de milioane de oameni infecta\i cu virusul HIF
(SIDA). }n Kenia la fiecare cinci minute trei persoane mor infectate de acest virus. P[catul ini\iat de cel str`mb a adus cancer de
tot felul, =i via\a omului s-a scurtat de la sute de ani la 70 sau 80
de ani. +tiin\a ]nainteaz[, dar nu poate opri inevitabilul, adic[
moartea care a devenit o realitate pe p[m`nt o dat[ ce porunca lui
Dumnezeu a fost c[lcat[. Nu de mult s-a descoperit ceea ce
oamenii de =tiin\[ numesc viermi de ghea\[, care tr[iesc ]nghe\a\i
doi ani de zile. O universitate a primit un fond de 214 milioane de
dolari ca s[ studieze acest fenomen ]n speran\a c[ aceast[
descoperire ]l va ajuta pe om s[ se p[streze ceva mai mult ]n via\[.
Sc[parea nu este ]n =tiin\[, ci la Dumnezeu, care L-a trimis pe Fiul
S[u s[ nimiceasc[ lucrarea Potrivnicului de a corupe omul =i de
a-l face vr[jma= cu Domnul prin p[cat.
<Cine p[c[tuie=te, este de la diavolul, c[ci diavolul p[c[tuie=te
de la ]nceput. Fiul lui Dumnezeu S-a ar[tat ca s[ nimiceasc[
lucr[rile diavolului> (1 Ioan 3:8). Ast[zi mincinosul spune
acelea=i lucruri pe care le-a spus primilor oameni, =i anume c[
drumul este prea ]ngust, c[ nu se poate s[ fii vrut Dumnezeu o a=a
stricte\e numit[ sfin\enie. Mincinosul ]\i sugereaz[ c[ el vrea doar
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s[ fii fericit, s[ gu=ti din fructul oprit, pentru c[ uite ce bine arat[
=i probabil c[ este foarte bun la gust. Oamenii de ast[zi, la fel ca
primii oameni, ]ntind m`na spre fructul oprit comi\`nd p[cat =i
dovedind c[ nu-L iubesc pe Dumnezeu. Cel str`mb, dac[-i
permi\i, te va min\ii =i te va ]n=ela p`n[ ce te vede legat de p[catul
comis ca de ni=te c[tu=e ce te \in \intuit de p[m`nt. El vine cu
lucruri ra\ionale, apeleaz[ la mintea ta ca s[ g`nde=ti, s[ c`nt[re=ti
=i g[sind un aliat ]n firea cea veche apeleaz[ la sim\uri ale c[rui
pofte sunt trezite atunci c`nd le purt[m grija prea mult.
Dac[ am trecut din moarte la via\[ nu suntem ]n necuno=tin\[
de planurile potrivnicului =i putem sc[pa de uneltirile lui alipindu-ne tare de Bine, care este Dumnezeu, de la care sunt toate
lucrurile. Lumea merge ]n direc\ia ]n care nu numai c[ tolereaz[
tot mai mult p[catul, dar cere =i de la al\ii o ]ncuviin\are =i
acceptare a ceea ce este r[u ca fiind ceva acceptabil. <S[ =ti\i c[
]n zilele din urm[ vor fi vremuri grele. C[ci oamenii vor fi iubitori
de sine, iubitori de bani, l[ud[ro=i, trufa=i, hulitori, neascult[tori
de p[rin\i, nemul\umitori, f[r[ evlavie, f[r[ dragoste fireasc[,
ne]ndupleca\i, clevetitori, ne]nfr`na\i, ne]mbl`nzi\i, neiubitori de
bine, v`nz[tori, obraznici, ]ng`mfa\i; iubitori mai mult de pl[ceri
dec`t iubitori de Dumnezeu> (2 Timotei 3:1-4). S-a ajuns la
aceast[ stare jalnic[ datorit[ faptului c[ ideile, metodele =i opiniile omului au ]nlocuit ]nv[\[tura Cuv`ntului lui Dumnezeu =i
rezultatul este ceea ce vedem ]n lume ast[zi, adic[ dezastru spiritual, ]n care mul\i dintre cei care ar dori s[ fac[ ce este bine sunt
dezorietan\i, pentru c[ au tolerat neadev[rul ca pe ceva ce nu
le-ar putea face r[u.
Uneori, oamenilor trebuie ca mai ]nt`i s[ li se spun[ vestea rea,
c[ sunt p[c[to=i ce se ]ndreapt[ spre iad, ca astfel s[ poat[
aprecia =i primi vestea cea bun[ a Evangheliei, care spune c[ cel
vinovat poate fi iertat prin credin\a ]n Domnul Isus Hristos.
Dumnezeu este Dragoste, dar nu numai dragoste. Atunci c`nd
omul ia doar o jum[tate din adev[r =i spune c[ acea jum[tate este
tot adev[rul ajunge s[ fac[ din acel adev[r un neadev[r. }n acest
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fel unii spun c[ Dumnezeu este a=a de bun c[ nu poate trimite
omul ]n iad, dar Cel care este Dragoste pe l`ng[ acest nume le mai
are =i pe acelea de Sfin\enie =i Dreptate. De aceea nu-l poate l[sa
pe cel p[c[tos nepedepsit. Singurul ad[post pentru om este
Domnului Isus care a suferit o moarte de blestem, ]nlocuitoare,
pentru ca noi s[ fim sc[pa\i de m`nia lui Dumnezeu. Oricine ai fi
=i orice ai avea, peste o sut[ de ani vei fi ]n locul pe care \i l-ai
ales prin ascultare sau neascultare, pentru c[ Legea lui Dumnezeu
]mpotriva p[catului atrage pedeapsa, deoarece f[r[ pedeaps[
legea ar fi doar un sfat.
Este un timp pentru diploma\ie =i este un timp c`nd nu ai
]ncotro dec`t s[ folose=ti o onestie brutal[, a=a cum au f[cut
ucenicii c`nd au fost tra=i la r[spundere pentru vindecarea unui
olog din na=tere. Ei le-au spus celor din Sinedriu: <…Omul
acesta se ]nf[\i=eaz[ ]naintea voastr[ pe deplin s[n[tos, ]n Numele
lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-a\i r[stignit, dar pe care
Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i> (Fapte 4:10). Petru le-a spus
acelor oameni religio=i c[ ei L-au omor`t pe Domnul Isus
r[stignindu-L. Uneori =i noi trebuie s[ spunem ]ntr-un mod direct
c[ fiecare dintre noi, ca p[c[to=i, L-am r[stignit pe Domnul Vie\ii
=i L-am dat s[ fie omor`t. El a murit pentru to\i p[c[to=ii, dar nu
vor beneficia de iertare prin meritul s`ngelui S[u nevinovat
numai cei care recunosc c[ nu sunt ]n stare s[ se salveze singuri
=i accept[ c[ au nevoie de un Salvator.
C`nd M`ntuitorul era pe p[m`nt unii oameni I-au dat numele
de <prieten al vame=ilor =i al p[c[to=ilor>, pentru c[ El ]i iube=te
pe p[c[to=i =i le vrea m`ntuirea. Dumnezeu, de la care sunt toate
lucrurile =i care ]n bun[tatea Lui arat[ p[c[to=ilor calea, spune =i
ast[zi fiec[ruia dintre noi s[-L urm[m pe El =i exemplul Lui, nu
oamenii sau religiile =i obiceiurile omene=ti. Oamenii se uit[ la
culoarea pielii, a ochilor, ce ma=in[ conduci, ce haine por\i, c`t de
mare cas[ sau apartament ai, dar Dumnezeu se uit[ la inim[.
Mul\i religio=i privesc la aceste lucruri exterioare =i sunt gata s[
dea o sentin\[ de Rai sau iad, cu toate c[ nu au competen\a =i
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judecata }i apar\ine Domnului. Astfel de oameni, care vor s[
impun[ vederile =i preferin\ele lor nebiblice asupra altora, sunt
persoane care au c[zut ]n la\ul legalismului =i la fel ca cei din
cealalt[ extrem[, a libertinismului, tr[iesc neferici\i, pentru c[ nu
se pot bucura de har.
}n lume exist[ ideea c[ tinere\ea este pentru distrac\ie, anii
maturit[\ii sunt pentru munc[ =i b[tr`ne\ea este pentru
Dumnezeu, dar aceasta este doar o am[gire a celui viclean, pentru c[ toate fazele vie\ii sunt pentru Cel care d[ rost vie\ii =i o face
fericit[, deoarece El vrea s[ umble cu noi. +tiind c[ de la
Dumnezeu sunt toate =i c[ nu putem avea ]ncredere ]n firea
noastr[ cea veche, recunosc`ndu-ne sl[biciunile, trebuie s[ st[m
departe de ceea ce ne provoac[ la p[c[t =i de ceea ce ni se pare
atr[g[tor ]n lume. P[catul ne curteaz[, dar nu devine p[cat p`n[
c`nd nu-i spun DA, ]n g`nd sau fapt[. P[catul cucere=te prin a
fascina, caut[ s[ ne c`=tige confiden\a c[ este ceva bun =i de dorit,
ca apoi o dat[ z[mislit s[ aduc[ moartea. De aceea trebuie ca
straja vegherii =i a rug[ciunii s[ fie la por\ile cet[\i inimii noastre.
Disciplina cre=tin[ nu este ]ntotdeauna cel mai u=or lucru, dar
este absolut esen\ial[ dac[ vrem s[ ne p[str[m pentru Cel care ne
vrea cu gelozie pentru Sine. C`nd vorbim de strategia de lupt[
duhovniceasc[, ]n care c[ut[m s[ ne p[str[m haina sufletului
curat[, nu putem accentua ]ndeajuns c`t de important este s[
cunoa=tem Cuv`ntul Scripturii, s[-l st[p`nim, ca apoi El s[ ne
st[p`neasc[ pe noi. Dac[ dup[ ani de zile pe calea Domnului
timpul t[u ]n rug[ciune =i Cuv`nt nu te poate sus\ine ca suflet
s[n[tos =i roditor, ]nseamn[ c[ nu te-ai dezvoltat de la statura de
prunc, ce se hr[ne=te cu lapte, ci ai ]nc[ nevoie s[ fii tratat ca un
copila= neajutorat, pentru care trebuie s[ faci totul.
Pune la b[taie tot ce ai pentru Domnul Isus =i }mp[r[\ia Sa =i
ai s[ te ]nt`lne=ti cu o r[spl[tire, dar tot ce alegi ca s[ p[strezi pentru tine ai s[ pierzi. Fii sigur c[ e=ti un pom cu road[ =i nu uita c[
pomul nu face road[ pentru el, ci al\ii beneficiaz[ de aceste roade.
Oamenii pot fi impresiona\i pe moment de ceea ce =tii =i de ceea
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ce po\i face, dar nu vor fi schimba\i numai de ceea ce Domnul
Isus face ]n via\a ta. Dac[ e=ti un suflet atacat de depresie, ie=irea
din aceast[ stare este prin a te ocupa de un proiect spiritual, prin
a te dedica s[ aju\i pe cineva =i a=a s[ ajungi s[ vezi ]n a sluji un
privilegiu care te face s[ te asemeni cu St[p`nul, care te schimb[
din a fi doar un consumator ]ntr-un contribuabil =i aceasta va
aduce bucurie ]n via\a ta. Cere Domnului ajutor ]n g`ndire, ca s[
nu te ui\i la gre=elile altora, ci la nevoile lor, av`nd mil[ =i r[bdare
a=a cum Dumnezeu a avut fa\[ de noi.
Oamenii se tem ast[zi c[ vine num[rul fiarei =i uit[ c[ prin a
nu-=i disciplina g`ndirea =i apoi tr[irea ajung s[ tr[iasc[ ]ntr-un
fel ]n care Dumnezeu nu-i va recunoa=te ca fiind ai Lui, pentru c[
nu seam[n[ cu Fiul. P`n[ c`nd nu recunoa=tem c[ pe scena
g`ndirii min\ii noastre se dau lupte spirituale nu avem =ans[ de
succes. Toate sunt de la Dumnezeu =i El }=i cl[de=te o cl[dire
folosind materiale din toat[ lumea =i adun[ aceste materiale,
numite pietre vii, folosindu-se de Biseric[ prin metoda evangheliz[rii. De aceea asigur[-te c[ participi la aceast[ lucrare prin a-L
m[rturisi celor din jurul t[u. Este sufletul t[u parte din aceast[
zidire vie? Ai f[cut leg[m`nt cu El prin botezul ]n ap[, d`nd
astfel dovad[ de ascultare ca apoi s[ po\i sta la masa Lui?
Masa Domnului este pentru cei vii, =i a participa la ea
]nseamn[ c[ El a murit pentru tine, iar a te boteza ]n moartea Lui
]nseamn[ c[ ai luat hot[r`rea ca Isus s[ tr[iasc[ ]n tine. G[sim ]n
Scriptur[ c[ degetul lui Dumnezeu a fost recunoscut ca fiind la
lucru ]n fa\a ]n\elep\ilor din Egipt. G[sim c[ degetul Lui a scris
poruncile pe tabla de piatr[ =i tot degetul lui Dumnezeu a scris
]naintea fariseilor lucruri care au adus libertate femeii prinse ]n
p[cat, femeie care altfel ar fi fost omor`t[. Degetul Lui va scrie
iertare, libertate =i biruin\[ =i ]n dreptul sufletului t[u dac[ alegi
s[ nu te ru=inezi de El, ci s[ fii un martor al ]nvierii Sale.
Iertarea, via\a ve=nic[, ]mpreun[ cu tot ce este bun ]n via\a
noastr[, sunt toate de la Dumnezeu, care prin Fiul ne-a ]mp[cat cu
Sine. Dorin\a de a te ruga, de a studia Cuv`ntul Domnului, de a
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petrece timp ]n p[rt[=ie cu copiii Domnului, de a fi o
binecuv`ntare pentru cineva, va aduce fericire =i un sim\ de
]mplinire ]n via\a ta, =i toate acestea sunt de la Dumnezeu, care
te-a chemat la Slava Sa. Dac[ alegi s[ tr[ie=ti c[ut`nd
neprih[nirea \i se va p[rea uneori c[ e=ti de partea celor care pierd
din num[r tot mai mult, dar r[m`n`nd credincios ]n cur`nd vei fi
de partea celor care vor fi chema\i s[ treac[ la dreapta Sa.
<Atunci }mp[ratul va zice celor de la dreapta Lui: «Veni\i
binecuv`nta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i }mp[r[\ia, care v-a fost
preg[tit[ de la ]ntemeierea lumii»> (Matei 25:34).
Amin
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48
CERNEREA
<Domnul a zis: «Simone, Simone, Satan v-a cerut s[
v[ cearn[ ca gr`ul. Dar Eu M-am rugat pentru tine,
ca s[ nu se piard[ credin\a ta; =i, dup[ ce te vei
]ntoarce la Dumnezeu, s[ ]nt[re=ti pe fra\ii t[i.»>
Luca 22:31-32

}

ntr-una din zile, Domnul Isus i-a dat lui Petru informa\ii
din lumea nev[zut[ cu ochii de carne cu privire la lucruri
=i discu\ii ce au avut loc ]n prezen\a lui Dumnezeu.
Domnul i-a f[cut de cunoscut lui Petru c[ vr[jma=ul a cerut =i i
s-a aprobat ca s[-l cearn[. La fel ca =i ]n cazul lui Iov cel r[bd[tor,
vedem c[ Dumnezeu ]ng[duie Satanei s[ ]ncerce credin\a pe care
o avem sau pe care ne pretindem c[ o avem, ]n limitele ]ng[duite
de El. <Nu v-a ajuns nici o ispit[, care s[ nu fi fost potrivit[ cu
puterea omeneasc[. +i Dumnezeu, care este credincios, nu va
]ng[dui s[ fi\i ispiti\i peste puterile voastre; ci, ]mpreun[ cu ispita, a preg[tit =i mijlocul s[ ie=i\i din ea, ca s-o pute\i r[bda>
(1 Corinteni 10:13). Dumnezeu, care este a tot cunosc[tor, =tie
cum ne vom comporta ]n timpul cernerii credin\ei noastre, dar El
vrea s[ =tim =i noi acest lucru. De asemenea dore=te ca aceast[
credin\[ s[ fie dovedit[ a fi stabil[, ca apoi s[-i putem ]nt[ri pe
fra\ii no=tri.
Din cuvintele M`ntuitorului reiese faptul c[ ]n timpul cernerii
credin\a se poate pierde, ]ns[ dorin\a Sa este ca cernerea credin\ei
noastre prin ]ncerc[ri s[ ne lase mai tari, ca av`nd experien\[ pe
c`mpul duhovnicesc de lupt[ s[ devenim vase de cinste de care El
s[ se foloseasc[. Chiar mai mult dec`t noi, Domnul Isus vrea s[
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biruim, =i ca Mare Preot mijloce=te pentru noi ca s[ ie=im biruitori
din aceste ]ncerc[ri numite ]n versetul citat mai sus <cernere>,
pentru c[ reu=ita noastr[ ]ntr-un astfel de examen ]nseamn[ =i
reu=ita Lui. Din momentul ]n care suntem <dovedi\i buni>, prin
cernerea credin\ei, sufletele noastre arat[ c[ a fost o lucrare ]n
care El a investit cu succes. <De aceea =i poate s[ m`ntuiasc[ ]n
chip des[v`r=it pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru
c[ tr[ie=te pururea ca s[ mijloceasc[ pentru ei> (Evrei 7:25).
Domnul Isus a fost =i El ispitit ]n pustie =i provocat s[ treac[
dincolo de voia lui Dumnezeu =i s[ se foloseasc[ de puterea ce-o
avea pentru a r[spunde nevoilor proprii. }n cea de-a doua ispit[
Satan i-a propus s[-i cear[ Tat[lui s[ fac[ ceva pentru El, iar la
cea de-a treia ispit[, ca =i cum potrivnicul =i-ar fi pierdut r[bdarea,
=i-a dat pe fa\[ planul =i i-a cerut Domnului Isus s[ i se ]nchine,
]ns[ Domnul Isus a biruit toate ispitele, calific`ndu-se astfel pentru a deveni Mielul f[r[ cusur al lui Dumnezeu, care a fost jertfit
pentru cei p[c[to=i. Cernerea pietri=ului separ[ nisipul de pietre
spre a fi apoi folosit ]n diferite lucr[ri ]n construc\ie. Multe dintre
produsele agricole trec prin acest proces de separare a ceea ce este
r[u de ceea ce este acceptabil =i bun, ca apoi fiecare categorie s[
se ]ndrepte spre o utilizare diferit[, dup[ cum g[se=te st[p`nul cu
cale c[ este mai potrivit.
C`nd suntem cernu\i, cel <str`mb>, numit ]n Scriptur[ =i
<p`r`=ul fra\ilor>, ca un contabil care doar de frica legii nu mai
adaug[ un zero la sf`r=itul numerelor ]n favoarea sa, \ine seama
de fiecare gre=eal[ cu care s[ ne poat[ ]nvinui =i cu care s[ argumenteze ]naintea Creatorului c[ noi nu suntem vrednici de
dragostea lui Dumnezeu. Unii au nebunia s[ spun[ c[ nu le este
fric[ de diavol, uneori batjocorind ceea ce nu cunosc =i aceasta
datorit[ ignoran\ei care le d[ o ]ndr[zneal[ nebuneasc[ de a
alerga spre marginea unei pr[p[stii spirituale. Scriptura ne ]nva\[
c[ avem de-a face cu un vr[jma= care are mult[ experien\[. El este
dotat cu metode de provocare =i puteri pe care noi nu le
cunoa=tem ]n ]ntregime =i cu mult[ r[bdare ticluie=te planuri ]n
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ascuns pentru a dobor] dac[ se poate chiar =i pe cei ale=i. Omul nu
trebuie niciodat[ s[-l provoace pe vr[jma=, fiindc[ dac[ este ceva
bun ]n noi ne va provoca el, ci lipindu-ne tare de Bine trebuie s[
ne ]ntreb[m dac[ vr[jma=ului ]i este fric[ de rug[ciunea noastr[,
de planurile noastre pline de zel pentru Dumnezeu, f[cute ]ntr-o
dragoste aprins[ pentru Cel care +i-a dat via\a pentru noi.
Vr[jma=ului nu-i este fric[ deloc de omul cel vechi, pentru c[
=tie c[ poate face din el un aliat, dar se teme =i uneori cred c[ se
=i mir[ de puterea omului nou care, bolnav de dragoste pentru
Dumnezeu, reu=e=te s[ resping[ marfa lui de =arpe viclean.
Trupul nostru fizic, pe m[sur[ ce ne apropiem de trecerea ]n
ve=nicie, devine tot mai =ubred, ]ns[ omul cel nou, r[m`n`nd fidel
}mp[ratului ]mp[ra\ilor, poate deveni tot mai frumos =i tot mai
tare. Un afi= ]n China purta titlul de <perseveren\[>. Pe el era o
inim[ ]n care era ]nfipt un pumnal =i cu toate aceasta ea continua
s[ bat[. Dac[ spunem c[ avem credin\[ ]n Dumnezeu vom fi
cernu\i, dar cel care va persevera ]n credincio=ia lui fa\[ cel
<Drept =i Credincios> va primi cununa care nu se ve=teje=te.
<..Dar cine va r[bda p`n[ la sf`r=it, va fi m`ntuit> (Marcu 13:13).
Cernerea noastr[ uneori va consta ]n atacuri asupra g`ndirii
noastre, asupra s[n[t[\ii trupului nostru, asupra bunurilor pe care
le de\inem c`t suntem pe p[m`nt sau va afecta rela\iile cu semenii
no=tri. Ie=irea noastr[ ca biruitori din cernere va depinde de
dependen\a noastr[ de Dumnezeu =i de starea de maturitate la
care a ajuns omul nostru cel nou. De dragul Domnului Isus, omul
cel nou accept[ ca visurile lui p[m`nte=ti s[ se destrame, ca voia
Lui s[ se duc[ la ]ndeplinire, fiindc[ omul nou prive=te la lucruri
din perspectiva ve=niciei. Omul cel vechi iube=te cu zg`rcenie =i
foarte selectiv, pe c`nd omul cel nou, care a avut parte de har,
iube=te prin har chiar =i pe cel care nu merit[ s[ fie iubit. Omul
cel vechi este foarte nemul\umit c`nd i se cere s[ ierte, pe c`nd
omul cel nou renun\[ la dreptul de judec[tor =i-=i despoaie firea
cea veche de acest drept care ]mpov[reaz[, g[sind pl[cere ]n a
ierta a=a cum el ]nsu=i a fost iertat.
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Un om ce c[l[torea cu avionul a observat ceva care l-a mi=cat.
}n fa\a lui st[tea un om care era foarte abuziv ]n cuvinte fa\[ de
stewardesa care nu =tia cum s[-i ]ndeplineasc[ dorin\ele mai
repede. Dup[ ore de c[l[torie, admiratorul acelei scene, ]nainte de
a se da jos din avion, a felicitat-o pe stewardes[ pentru r[bdarea
=i ]n\elepciunea cu care l-a tratat pe acel om dificil. El a spus c[
ar dori s[ aib[ numele ei ]ntreg, pentru c[ vrea s[ scrie o scrisoare
c[tre pre=edintele companiei ca s[-i spun[ ce fel de angajat[ are.
Femeia a spus c[ apreciaz[ gestul s[u, dar nu este necesar s[-l
fac[, pentru c[ de fapt ea nu lucreaz[ pentru compania de avioane
American Airline, ci lucreaz[ pentru Domnul Isus Hristos. Aceasta a explicat totul. Dac[ e=ti un credincios ]ntre necredincio=i
asigur[-te c[ tu-i afectezi spre bine =i nu ei te infecteaz[ pe tine.
Acesta este un mic exemplu despre modul cum putem fi
cernu\i =i noi c`nd avem de-a face cu oameni dificili, ]n
dreptul c[rora omul nostru cel vechi ne-ar ]ndrept[\i s[ le spunem
ceea ce merit[.
}n fapte mici =i mari putem fi o m[rturie pentru Lumin[,
dovedind c[ nu ne l[s[m compromi=i, ci tr[im ]n a=a fel ]nc`t
via\a noastr[ s[-I aduc[ cinste lui Dumnezeu. Bun[tatea, d[rnicia,
integritatea =i altele ca =i ele, sunt calit[\i pe care omul ar vrea s[
fie men\ionate la ]nmorm`ntarea lui, dar este mai important ca
Dumnezeu s[ le fii v[zut ]n noi =i ]n cernerea ]ncerc[rilor s[ fi fost
notate ]n c[r\ile Sale de aducere aminte. Scriptura ne spune c[
primii cre=tini s-au bucurat atunci c`nd au fost ]nvrednici\i s[
sufere sau s[ li se r[peasc[ averile pentru Numele Domnului Isus,
fiindc[ ei =tiau c[ ]n acest fel de cernere avea loc o cioplire =i
=lefuire a sufletului lor. Cernerea lucreaz[ o greutate de slav[
]naintea lui Dumnezeu. Ea ne d[ o valoare =i mai mare, iar
necazurile ne ]mbog[\esc cu o cunoa=tere mai ]ndeaproape a ceea
ce ]nseamn[ s[ umbli cu Dumnezeu pe p[m`nt.
Mul\i vorbesc frumos despre Dumnezeu, dar nimeni nu
vorbe=te cu mai mult[ c[ldur[ despre El ca cei care au fost cernu\i
]n ]ncerc[ri =i r[m`n`nd credincio=i leg[m`ntului f[cut au dove522
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dit c[ au o credin\[ real[ ]ntr-un Dumnezeu adev[rat, fiind ]n
stare, a=a cum spune Domnul Isus ]n textul citat la ]nceput, s[-i
]nt[reasc[ pe fra\ii lor. Exist[ =i o cernere care se face la starea de
bel=ug =i abunden\[ =i majoritatea ar alege dac[ ar putea o astfel
de cernere. Potrivnicul sufletului nostru prefer[ s[ ne vad[
suferind, dar nu este deranjat prea mult de faptul c[ cineva are
bog[\ii, at`t timp c`t ]i sunt o curs[ ce poate s[-i prind[ sufletul la
fel ca la\ul p[s[rarului ce prinde pas[rea. Adev[rul este c[ nu
mul\i rezist[ la aceste ]n[l\imi de mare prosperitate, cu toate c[
mul\i oameni mari ai Scripturii au fost boga\i. Nu pu\ini dintre cei
ce ajung la prosperitate =i abunden\[ material[ se g[sesc ]n=ela\i
de ]ns[=i inima lor, care se ]ng`mf[ =i se leag[ de darurile
trec[toare, uit`nd de D[t[tor.
Un t`n[r, despre care Scriptura ne spune c[ era bogat, l-a ]ntrebat pe Domnul Isus ce trebuie s[ fac[ ca s[ mo=teneasc[ via\a
ve=nic[. Ar fi vrut o formul[ pe care s[ o aplice =i s[ aib[ imediat rezultatul dorit. Domnul Isus, care cuno=tea faptul c[ inima
acelui t`n[r era legat[ de avu\ii, a sugerat o separare de acele
lucruri ce prezentau un pericol pentru sufletul lui, dar t`n[rului nu
i-a pl[cut =i nu a acceptat cernerea. <C`nd a auzit t`n[rul vorba
aceasta, a plecat foarte ]ntristat; pentru c[ avea multe avu\ii>
(Matei 19:22). M`ntuirea este un proces ce cuprinde tot ce ai =i
tot ce e=ti, de aceea cernerea va afecta tot ce facem =i avem. Dac[
ne iubim sufletul nu ne vom l[sa lega\i de bog[\ii, iar cernerea
]ng[duit[ de Dumnezeu va dovedi acest lucru. Trist este faptul c[
majoritatea oamenilor nu au bani =i nici avere, dar totu=i le iubesc.
Domnul Isus s-a adresat pericolului bog[\iilor folosindu-se de un
contrast izbitor =i l-a asem[nat pe cel bogat cu o c[mil[, care era
cel mai mare animal din acele locuri, ce cu mare anevoie ar putea
trece prin urechea unui ac de cusut, acul fiind printre obiectele
cele mai mici din acea vreme. Nimic din istorie sau arheologie nu
sugereaz[ c[ ar fi vorba despre un alt fel de ac.
Pericolul bog[\iei const[ ]n faptul c[ d[ omului un sim\ fals de
siguran\[, =i f[r[ ca omul s[-=i dea seama bog[\ia-i devine dum523
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nezeu. }n m`ndrie =i cu un sim\ de superioritate, mul\i boga\i spun
c[ pot cump[ra orice, c[ nu au nevoie de nimeni, iar unii chiar
afirm[ c[ nu au nevoie de resursele lui Dumnezeu. Astfel, intr`nd
]ntr-o orbire a min\ii, ei las[ bog[\ia s[ formeze bariere =i chiar
ziduri ce-i separ[ de Dumnezeu. Domnul Isus a r[sturnat tradi\ia
vederii ]nvolburate a rabinilor care spunea c[ ]ntotdeauna cei
boga\i sunt ]nst[ri\i pentru c[ sunt binecuv`nta\i =i ca urmare sunt
]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu. De aceea ei primeau locuri de
cinste ]n sinagogi. <Apoi le-a zis: «Vede\i =i p[zi\i-v[ de orice fel
de l[comie de bani; c[ci via\a cuiva nu st[ ]n bel=ugul avu\iei
lui»> (Luca 12:15).
+tiind c[ nu banii, ci iubirea de bani prezint[ un pericol pentru
sufletul nostru, putem fi ]n\elep\i ]n a nu ne lega inima de ei ci
a-i folosi c`t mai mult pentru ]naintarea mesajului Evangheliei, ca
Dumnezeu, v[z`nd c[ banii nu prezint[ pentru noi un pericol de
sufocare spiritual[, s[ ne poat[ ]ncredin\a c`t mai mul\i. Este bine
s[ fim con=tien\i c[ cernerea ]ng[duit[ peste via\a noastr[ are ]n
primul r`nd un rezultat bun sau r[u pe c`mpul de b[t[lie numit
mintea noastr[. <C[ci armele cu care ne lupt[m noi, nu sunt
supuse firii p[m`nte=ti, ci sunt puternice, ]nt[rite de Dumnezeu ca
s[ surpe ]nt[riturile. Noi r[sturn[m izvodirile min\ii =i orice
]n[l\ime, care se ridic[ ]mpotriva cuno=tin\ei lui Dumnezeu; =i
orice g`nd ]l facem rob ascult[rii de Hristos> (2 Corinteni 10:45). Dumnezeu, care ne-a l[sat voin\[ liber[, dore=te mult s[ fim
]nving[tori =i nu ]nvin=i. De aceea ne-a pus la ]ndem`n[ armele
luminii. Cuv`ntul Scripturii ne ]narmeaz[, rug[ciunea ne men\ine
leg[tura cu cerul, unde este ajutorul =i sursa noastr[ de putere, iar
duhul nostru, la rang de voievod, c`rmuie=te prin Duhul Sf`nt cu
care am fost pecetlui\i deciziile pentru sufletul =i chiar pentru
trupul nostru.
Dac[ spunem c[ suntem cre=tini =i copii ai Domnului este
sigur faptul c[ vom fi cernu\i. De aceea trebuie s[ fim st[p`ni pe
g`ndirea noastr[ pe care nu o l[s[m strunit[ de dorin\ele firii, ci
de ]ndemnurile Duhului Sf`nt. Spre deosebire de cei al c[ror duh
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nu a fost trezit la via\[ =i a c[ror minte este orbit[ de dumnezeul
veacului acestuia ca s[ nu vad[ lumina Evangheliei, pentru g`ndirea noastr[ se d[ o lupt[, deoarece vr[jma=ul lucreaz[ pe baza
principiul c[ at`t timp c`t suntem ]nc[ ]n acest trup are ocazie s[
ne biruiasc[ =i distruge credin\a. Mii de oameni ]=i curm[ via\a ]n
fiecare an pentru c[ au pierdut lupta g`ndirii =i spun c[ nu mai are
rost s[ tr[iasc[. Pentru c[ nu au crezut Cuv`ntul =i neav`nd
m`ntuire au un v[l ce-i ]mpiedic[ s[ vad[ realitatea a ceea ce este
important =i de valoare. <+i dac[ Evanghelia noastr[ este acoperit[, este acoperit[ pentru cei ce sunt pe calea pierz[rii, a c[ror
minte necredincioas[ a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca s[
nu vad[ str[lucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu> (2 Corinteni 4:3-4).
Este bine s[ =tim c[ exist[ diferen\[ ]ntre creier =i minte. <Eu,
]n\elepciunea, am ca locuin\[ mintea, =i pot n[scoci cele mai
chibzuite planuri> (Proverbe 8:12). Mintea se folose=te de creier
ca s[ g`ndeasc[, s[ ia decizii =i s[ pun[ informa\iile primite de la
ochi, urechi =i sim\uri, ]n dosarele creierului. La fel cum un violonist se folose=te de vioar[, mintea se folose=te de creier. Un om
cu o minte rea =i cu un creier bun este un mare pericol pentru
lume, dar o minte luminat[ de Hristos =i un creier s[n[tos poate fi
o binecuv`ntare pentru omenire. C`nd suntem m`ntui\i nu
primim un creier nou, ci o minte, adic[ o g`ndire nou[. Suntem
vindeca\i de vederea distorsionat[ sau deformat[ =i suntem adu=i
prin ungerea cu alifie de sus la starea de a vedea realitatea
lucrurilor din perspectiva lui Dumnezeu.
Diavolul, cu mult[ viclenie, cere cernerea noastr[ cum a
cerut-o pe a ucenicilor, fiind expert ]n a seduce mintea omului,
strecur`ndu-i g`nduri neverificate ]n imagina\ie, ca apoi s[ fac[ o
fort[rea\[ ]n mintea omului nevigilent. G`ndurile sugerate de cel
str`mb vin ]n modul cel mai subtil, precum ]ndrept[\iri personale,
ca apoi s[ treac[ la complexe, fixuri, fric[, am[r[ciune, duh
critic, suspiciune, gelozie =i alte lucruri de acest fel pe care omul
le prive=te ca pe ni=te vulpi mici, care nu par a fi periculoase.
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Textul citat mai sus spune c[ noi r[sturn[m izvodirile min\ii =i
orice ]n[l\ime, adic[ fort[rea\a pe care cel viclean vrea s[ o ridice
]n mintea noastr[, folosindu-ne de arma de ap[rare care este
S`ngele Domnului Isus, de Cuv`ntul lui Dumnezeu =i de puterea
Duhului Sf`nt care vrea s[ ne preg[teasc[ cu podoabe de sfin\enie
pentru Mirele Isus. Dac[ te sim\i cucerit de astfel de g`nduri =i ai
de-a face cu astfel de <]n[l\imi>, primul lucru pe care trebuie s[-l
faci este s[ mergi ]naintea Domnului =i cu sinceritate s[-I spui Lui
ce sim\i, ce vezi ]n tine =i recunosc`ndu-\i gre=eala, El, care este
credincios, te va ajuta s[ r[storni acele izvodiri ale min\ii care te
p[gubesc duhovnice=te.
+tiind c[ nu putem fi neutri, c[ nu putem avea dou[ g`nduri ]n
acela=i timp =i c[ nu putem sluji la doi st[p`ni, dac[ vrem ca
cernerea s[ nu ne separe de cei ce sunt ai Domnului trebuie s[
dezvolt[m mu=chi duhovnice=ti ca s[ putem face orice g`nd rob
ascult[rii de Hristos. St`nd aproape de Domnul vom dezvolta
puterea de a alege ce g`nduri s[ ]ntre\inem =i ce fel de g`nduri,
legitimate ca fiind rele, s[ respingem. Pentru a putea ie=i biruitor
c`nd e=ti cernut trebuie s[ =tii cine e=ti ]n Domnul Isus Hristos, ca
apoi, dup[ ce ]\i cuno=ti identitatea, s[ faci ce se a=teapt[ de la un
copil al Domnului. <}n El, Dumnezeu ne-a ales ]nainte de
]ntemeierea lumii, ca s[ fim sfin\i =i f[r[ prihan[ ]naintea Lui,
dup[ ce ]n dragostea Lui, ne-a r`nduit mai dinainte s[ fim ]nfia\i,
prin Isus Hristos, dup[ buna pl[cere a voii Sale> (Efeseni 1:4-5).
Cuvintele cheie ]n acest verset sunt: <]n El>. }n El suntem cineva,
]n El putem birui, ]n El putem totul, fiindc[ El e Cel care poate
totul =i ne ]nt[re=te. C`nd nu suntem <]n El> suntem prad[ u=oar[
pentru vr[jma=.
Mai ]nt`i mintea trebuie s[ fie dezrobit[ =i odat[ slobozi\i de
Fiul, av`nd o minte s[n[toas[, aceast[ s[n[tate s[ fie reflectat[ ]n
ac\iunile noastre. Pentru cel a c[rui via\[ este ascuns[ cu Hristos
]n Dumnezeu singurul adev[r este cel care vine din partea
Domnului. Nu ]n arogan\[, ci prin favoarea =i mila nemeritat[
numit[ har, spunem c[ noi suntem ai Lui =i c[ suntem ]n El. }n
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smerenie accept[m ce spune Domnul despre noi =i anume c[
ne-a dat o neprih[nirea ce se cap[t[ prin credin\[. Cu aceast[
neprih[nire avem intrare slobod[ la tronul harului lui Dumnezeu.
Dup[ standardul sfin\eniei Lui, pe care noi nu-l ]n\elegem pe
deplin, nu putem fi f[r[ p[cat ]naintea Sa, dar prin jertfa
Domnului Isus suntem f[r[ vin[. Depinz`nd de c`rmuirea
Duhului vom putea ie=i cu bine din cernere, =i Dumnezeu va fi
onorat, ]ns[ f[r[ El cernerea ne va dovedi slabi =i vom aduce
ru=ine =i dezam[gire Tat[lui nostru din cer.
Dac[ te g[se=ti ]n ciurul ]ncerc[rii, nu descuraja, pentru c[ nu
este nici accident =i nu e=ti nici singur, ci aceast[ cernere este ]nc[
o dovad[ c[ nu suntem fii din curvie de care s[ nu-i pese nim[nui.
Domnul Isus, Singurul Mijlocitor ]ntre Dumnezeu =i om,
mijloce=te pentru tine. De aceea d[-\i toat[ silin\a ]n a-\i supune
g`ndirea spre a fi mul\umit[ cu voia lui Dumnezeu pentru via\a
ta. Mul\umirea cu voia Lui este o expresie a credin\ei, pe c`nd
]ngrijorarea =i descurajarea sunt o dovad[ a lipsei de credin\[.
Apostolul Pavel a scris epistola c[tre Filipeni pe c`nd se afla ]n
temni\[ din cauza propov[duirii Evangheliei, ]ns[ c`nd cite=ti
aceast[ epistol[ nu miroase deloc a ]nchisoare, ci a pace =i
bucurie. Aceste sim\[minte au fost ]n inima unui om care, de=i a
fost cernut grozav, a ales s[ fie mul\umit cu voia St[p`nului.
Ca s[ po\i trece un examen la =coal[ se cere preg[tire, iar pentru a trece examenul cernerii credin\ei este nevoie de o verificare
de la g`t ]n sus. }ncuraj`nd o g`ndire sf`nt[, alung`nd g`ndurile
=i sugestiile de m`nie, depresie, r[zvr[tire, c`rtire =i disperare po\i
s[ alegi =i s[ aleg ca cernerea s[ dovedeasc[ c[ avem
o credin\[ care nu se pierde atunci c`nd suntem cernu\i.
Pentru mul\i oameni mintea lor este o ]nchisoare mai grozav[ ca
cea cu gratii de fier, pentru c[ g`ndirea lor ]i \ine ]nc[tu=a\i ]n
fric[ =i dezn[dejde, dar Fiul omului, care a venit s[ nimiceasc[
lucr[rile celui r[u, poate s[-i fac[ slobozi cu adev[rat. Ca s[ ie=i
biruitor din cernerea credin\ei ]nva\[ s[ te bucuri de prezen\a
Domnului prin Duhul Sf`nt care este gata s[-\i sugereze o
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c`ntare sau cuvinte ca cele rostite de apostolul Pavel ]n
]nchisoare. <Bucura\i-v[ totdeauna ]n Domnul! Iar[=i zic:
Bucura\i-v[!> (Filipeni 4:4).
Pentru lume nu e normal ca un om ce este cernut ]n acel fel s[
spun[ astfel de vorbe, dar g`ndirea lui, care a r[sturnat izvodirile
min\ii =i ]n[l\imile ei, ]l f[cea s[ rosteasc[ cuvinte ce exprima
bucurie, pentru c[ el vedea lucrurile din perspectiva ve=niciei ]n
care =tia c[ va avea un viitor str[lucit. Apostolul Pavel tr[ia realitatea prezen\ei Domnului Isus care a promis c[ este cu noi ]n toate
zilele =i aceasta include =i zilele de cernere. <…nimeni n-a fost cu
mine, ci to\i m-au p[r[sit. S[ nu li se \in[ ]n socoteal[ lucrul acesta! }ns[ Domnul a stat l`ng[ mine, =i m-a ]nt[rit, pentru ca
propov[duirea s[ fie vestit[ pe deplin prin mine, =i s-o aud[ toate
Neamurile. +i am fost izb[vit din gura leului> (2 Timotei 4:1617). Chiar dac[ to\i te-ar p[r[si, Domnul va r[m`ne l`ng[ tine. De
aceea nu s[ri din ciurul ]ncerc[rii, ci ]ng[duie-I s[ ]nl[ture de la
tine orice zgur[, pentru ca Dumnezeu s[ se bucure de frumuse\ea
sufletului t[u. G`nde=te-te c[ El nu face gre=eli =i a avut un motiv
pentru care a ]ng[duit cernerea, motiv ce lucreaz[ spre binele t[u.
La fel ca =i ]n cazul apostolului Pavel, dovada c[ tr[im
prezen\a Domnului este bucuria m`ntuirii care se vede chiar =i ]n
afar[. Niciodat[ nu vestim Evanghelia mai bine ca atunci c`nd
cernu\i fiind de ]ncerc[ri r[m`nem ]n pace, iar bucuria m`ntuirii
ne poate fi citit[ pe fe\e. Acest fel de purtare ]i face pe oameni s[
ne ]ntrebe despre Dumnezeul nostru. Noi trebuie s[ fim gata s[ le
spunem de n[dejdea ce este ]n noi, care nu ]n=eal[ =i care duce la
via\[ ve=nic[. <Pentru ca ]ncercarea credin\ei voastre, cu mult mai
scump[ dec`t aurul care piere =i care totu=i este cercat prin foc, s[
aib[ ca urmare lauda, slava =i cinstea, la ar[tarea lui Isus Hristos,
pe care voi }l iubi\i f[r[ s[-L fi v[zut, crede\i ]n El, f[r[ s[-L
vede\i, =i v[ bucura\i cu o bucurie negr[it[ =i str[lucit[, pentru c[
ve\i dob`ndi, ca sf`r=it al credin\ei voastre, m`ntuirea sufletelor
voastre> (1 Petru 1:7-9).
Amin
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49
RÃPIREA BISERICII
<C[ci }nsu=i Domnul, cu un strig[t, cu glasul unui
arhanghel =i cu tr`mbi\a lui Dumnezeu, Se va pogor]
din cer, =i ]nt`i vor ]nvia cei mor\i ]n Hristos. Apoi,
noi cei vii, care vom fi r[mas, vom fi r[pi\i to\i ]mpreun[ cu ei, ]n nori, ca s[ ]nt`mpin[m pe Domnul ]n
v[zduh; =i astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
M`ng`ia\i-v[ dar unii pe al\ii cu aceste cuvinte.>
1 Tesaloniceni 4:16-18

}

ntr-un mare ora= din America, imediat dup[ apari\ia
telegrafului, care era cea mai rapid[ metod[ de comunicare
]n acea vreme, a ap[rut ]n ziar un anun\ prin care se c[uta
un angajat care s[ opereze telegraful pentru o companie important[. Pentru c[ anun\ul din ziar promitea un salariu mare, o
mul\ime de oameni au r[spuns =i s-au ]ngr[m[dit ]n sala de
a=teptare a agen\iei unde se trimiteau =i se primeau mesaje
telegrafice. Sala de a=teptare era plin[ =i interviurile pentru acea
pozi\ie nu ]ncepuser[, c`nd un t`n[r a intrat ]n sal[ =i doar c`teva
minute mai t`rziu s-a ridicat =i a intrat ]n biroul =efului de personal. Ceilal\i candida\i surprin=i =i chiar nepl[cut provoca\i de
]ndr[zneala t`n[rului se a=teptau s[ vad[ cum acel t`n[r va fi invitat afar[ =i a=a a fost, dar nu cu rezultatul a=teptat sau dorit de ei.
+eful personalului a ie=it cu t`n[rul =i a spus c[ interviurile s-au
]ncheiat =i c[ cel care intrase ]n birou primise slujba. +eful de personal a continuat s[ dea o explica\ie mul\imii nedumerite =i le-a
spus c[ ]n sala unde ei a=teptau a fost transmis un mesaj morse
care spunea: <Dac[ ]n\elegi acest mesaj, vino ]n[untru.> T`n[rul
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care primise slujba a fost primul care a ]n\eles acel mesaj, l-a
crezut =i a ac\ionat, intr`nd ]n biroul =efului de personal. Vine o
zi, vine un minut, vine o clip[, o clipeal[, c`nd unii de pe p[m`nt
vor auzi =i vor ]n\elege un sunet deosebit care le va termina alergarea =i zbuciumul pe p[m`nt.
Cei care au murit ]n Domnul vor auzi acel sunet =i vor ]nvia,
iar trupul st[rii noastre smerite, a celor care vom fi ]n via\[ ]n acea
clip[, va fi schimbat ]ntr-un trup de slav[, cu care, dezlega\i de
orice activitate =i chiar =i de gravita\ia p[m`ntului, ne vom ]n[l\a
c[tre cer, unde }l vom ]nt`lni pe Domnul =i M`ntuitorul nostru, pe
Isus Hristos. C`nd ochiul este s[n[tos, r[spunde la lumin[ =i
deslu=e=te ce este ]n jur. C`nd urechea este s[n[toas[ deslu=e=te
sunete, iar mintea percepe mesajele care i se comunic[. C`nd
sufletul nostru, adic[ inima =i duhul care este templul Duhului
Sf`nt ]n noi sunt s[n[toase =i primenite de adierea Sa auzim vocea
Lui =i umbl[m ]n lumina ce vine de la El. Un astfel de suflet
s[n[tos va fi capabil s[ aud[, s[ deslu=easc[ =i s[ urmeze sunetul
tr`mbi\ei lui Dumnezeu care va declan=a R[pirea Bisericii la cer.
<Ferice de poporul, care cunoa=te sunetul tr`mbi\ei, care umbl[ ]n
lumina Fe\ei Tale, Doamne!> (Psalmul 89:15).
Tr`mbi\a lui Dumnezeu, care a mai sunat la darea poruncii pe
Sinai, zi comemorat[ la Cincizecime sau Shavatul cum este
cunoscut ]n Israel, va mai suna ]nc[ o dat[, ca s[-i adune pe cei
credincio=i Domnului Isus. }n acea clip[ se va auzi porunca Celui
Sf`nt pe care o cunoa=tem =i o a=tept[m cu bucurie. <St`nge\i-Mi
pe credincio=ii Mei, care au f[cut leg[m`nt cu Mine prin jertf[!>
(Psalmul 50:5). Este nu numai clipa care va ]mplini prorociile,
dorin\a Mirelui, dar o va ]mplini =i pe a noastr[, care, ca suflete
n[scute din nou, alc[tuim Mireasa Domnului. Suntem ]n
a=teptarea acestei clipe =i chiar dac[ unii ne desconsider[ ca =i pe
Noe, care L-a crezut pe Dumnezeu, noi credem c[ acest eveniment va avea loc, pentru c[ este parte din Scriptura insuflat[ de
Duhul lui Dumnezeu care niciodat[ nu gre=e=te. <C[ci }nsu=i
Domnul, cu un strig[t, cu glasul unui arhanghel =i cu tr`mbi\a lui
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Dumnezeu, Se va pogor] din cer, =i ]nt`i vor ]nvia cei mor\i ]n
Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi r[mas, vom fi r[pi\i to\i
]mpreun[ cu ei, ]n nori, ca s[ ]nt`mpin[m pe Domnul ]n v[zduh;
=i astfel vom fi totdeauna cu Domnul. M`ng`ia\i-v[ dar unii pe
al\ii cu aceste cuvinte> (1 Tesaloniceni 4:16-18).
Chiar dac[ cunoa=tem c[ numai Dumnezeu =tie c`nd va avea
loc acest eveniment, avem tot dreptul, a=a cum spune apostolul
Pavel, s[-l l[s[m s[ ne m`ng`ie, dar =i s[ ne \in[ ]ntr-o stare de
vigilen\[ ]n care s[ ne rug[m =i s[ veghem. <Veghea\i dar, pentru
c[ nu =ti\i ]n ce zi va veni Domnul vostru> (Matei 24:42). Cei care
vor fi g[si\i veghind ca ni=te robi credincio=i, ce-L a=teapt[ pe
St[p`nul lor s[ se ]ntoarc[, vor fi transforma\i ]ntr-o clipeal[ din
trupul acesta firav, care g[zduie=te sufletul =i duhul nostru, ]ntr-un
trup de slav[ cu care ne vom ]n[l\a spre cer pentru a-L ]nt`lni pe
Domnul Isus. <El va schimba trupul st[rii noastre smerite, =i-l va
face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o
are de a-+i supune toate lucrurile> (Filipeni 3:21).
Dup[ R[pire va urma ceea ce Scriptura nume=te ]n mod simbolic nunta Mielului. Apocalipsa vorbe=te ]n mod simbolic despre
trei femei. Prima este Israelul, femeia care na=te un copil =i care
prime=te ajutorul lui Dumnezeu. A doua este curva cea mare,
Babilonul, reprezent`nd biserica fals[ care am[ge=te lumea prin
diferite metode ce au de-a face cu calea cea larg[ =i meritele
omene=ti. <…Apele, pe care le-ai v[zut, pe care =ade curva, sunt
noroade, gloate, neamuri =i limbi> (Apocalipsa 17:15). Oricare
a=a zis[ biseric[, care nu veste=te c[ m`ntuirea este darul lui
Dumnezeu prin credin\[, ]n meritul S`ngelui Mielului lui
Dumnezeu, este o biseric[ fals[, pentru c[ numai ]n condi\iile
amintite Duhul Sf`nt na=te pe cineva din nou, f[c`nd o f[ptur[
nou[ din cel ce se poc[ie=te.
A treia femeie descris[ ]n cartea Revela\iei, adic[ a dezv[luirii
tainelor, este nevasta Mielului, Biserica lui Dumnezeu care-i
reprezint[ pe cei ce sunt m`ntui\i prin leg[m`ntul cel nou f[cut ]n
S`ngele Mielului. <S[ ne bucur[m, s[ ne veselim, =i s[-I d[m
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slav[! C[ci a venit nunta Mielului; so\ia Lui s-a preg[tit, =i i s-a
dat s[ se ]mbrace cu in sub\ire, str[lucitor, =i curat…> (Apocalipsa 19:7-8). Acest eveniment este numit nunt[, pentru c[ este o
mare s[rb[toare la care Domnul Isus =i totalitatea credincio=ilor
n[scu\i din nou, ce alc[tuiesc Biserica pe care El a r[scump[rat-o
cu S`ngele Lui, vor fi =i vor r[m`ne pentru totdeauna ]mpreun[.
Nunta Mielului are loc ca urmare a faptului c[ noi, prin voia
Tat[lui, am devenit ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu. <…Ai T[i
erau, =i Tu Mi i-ai dat; =i ei au p[zit Cuv`ntul T[u> (Ioan 17:6).
Nunta Mielului este ]mplinirea dorin\ei Fiului de }mp[rat de
a-i vedea pe cei care cred ]n El ]mpreun[ cu Sine. <Tat[, vreau ca
acolo unde sunt Eu, s[ fie ]mpreun[ cu Mine =i cei, pe care Mi
i-ai dat Tu…> (Ioan 17:24). Nunta Mielul este ]mplinirea dorin\ei
Fiului de }mp[rat nu numai de a fi acolo unde este El, dar =i de a
fi una cu El. <M[ rog ca to\i s[ fie una, cum Tu, Tat[, e=ti ]n Mine,
=i Eu ]n Tine; ca, =i ei, s[ fie una ]n noi…> (Ioan 17:21). Nunta
Mielului este ]mplinirea dorin\ei Fiului de }mp[rat ca noi s[ st[m
=i s[ m`nc[m la masa Sa. <De aceea v[ preg[tesc }mp[r[\ia, dup[
cum Tat[l meu Mi-a preg[tit-o Mie, ca s[ m`nca\i =i s[ be\i la
masa Mea…> (Luca 22:29-30). Nunta Mielului va reprezenta
timpul c`nd se va ]mplini promisiunea Fiului lui Dumnezeu c[
vom sta la mas[ ]mpreun[ cu cei care au tr[it ]naintea noastr[ ]n
diferite p[r\i ale p[m`ntului. Aceast[ nunt[ va fi cea mai mare =i
cea mai fericit[ reuniune familiar[ cu Dumnezeu, Tat[l nostru, cu
Fiul S[u Preaiubit, cu Dumnezeu Duhul Sf`nt, cu to\i cei dragi ai
no=tri pe care i-am cunoscut pe p[m`nt =i care au fost ad[uga\i la
poporul Domnului prin u=a mor\ii, ]nainte de R[pire, ]mpreun[ cu
to\i cei despre care doar am auzit sau poate nici m[car nu am =tiut
despre ei. <Dar v[ spun c[ vor veni mul\i de la r[s[rit =i de la
apus, =i vor sta la mas[ cu Avraam, Isaac =i Iacov ]n }mp[r[\ia
cerurilor> (Matei 8:11).
R[pirea Bisericii va face posibil[ ]mplinirea dorin\ei Fiului de
}mp[rat ca cei care au r[bdat =i au biruit p`n[ la sf`r=it s[ domneasc[ ]mpreun[ cu El. <Celui ce va birui, ]i voi da s[ =ad[ cu
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Mine pe scaunul Meu de domnie, dup[ cum =i Eu am biruit =i am
=ezut cu Tat[l Meu pe scaunul Lui de domnie> (Apocalipsa 3:21).
Esen\a acestei nun\i fericite este c[ El este al nostru =i noi suntem
ai Lui pentru totdeauna. <Prea iubitul meu este al meu, =i eu sunt
a lui; el ]=i pa=te turma ]ntre crini> (C`ntarea c`nt[rilor 2:16).
Textul citat mai devreme spune c[ <nevasta Lui s-a preg[tit>, ceea
ce ]nseamn[ nu numai c[ a acceptat =i a vrut s[ fie Mireas[, dar
din clipa ]n care a aflat despre iubirea Lui L-a =i iubit pe Cel care
a ini\iat aceast[ binecuv`ntat[ rela\ie. <Noi }l iubim pentru c[ El
ne-a iubit ]nt`i> (1 Ioan 4:19). O dat[ logodit[, (vezi 2 Corinteni
11:2), prin leg[m`ntul cu Fiul de }mp[rat, Biserica s-a preg[tit
pentru El cu podoabele sfin\eniei =i cu haina de in sub\ire, care
sunt faptele neprih[nite ale sfin\ilor. Duhul Sf`nt a crescut ]n ea
roade =i virtu\i care au f[cut s[-I semene Lui. Aceste podoabe
sfinte ]i d[ Bisericii o frumuse\e de care El se bucur[. P`n[ ]n ziua
]nt`lnirii, chiar dac[ inima noastr[ este deja sus, unde este =i
comoara noastr[, noi, care suntem pe p[m`nt, suntem pentru El =i
El este pentru noi.
O dat[ ce R[pirea are loc }l vom vedea a=a cum este =i ne vom
bucura unii de al\ii. P`n[ ]n acea clip[ a R[pirii, sau p`n[ c`nd
fiecare credincios ]n mod individual va pleca acas[ prin poarta
mor\ii, ca un har Miresii <i s-a dat> s[ fac[ fapte ]n neprih[nire =i
s[ se p[streze credincioas[ Celui care +i-a dat via\a ca s[ o
r[scumpere. Se cere veghere =i credincio=ie cu orice pre\. Una
dintre descoperirile f[cute ]n locul unde Vezuviul a erupt =i a distrus ora=ul Pompei a fost aflarea unei santinele la poarta ora=ului
care nu a fugit de la datorie c`nd a v[zut lava ce se apropia de el,
ci a preferat s[ se lase acoperit de ea =i s[ moar[ dec`t s[ fie
necredincios. <Veghea\i dar, c[ci nu =ti\i ziua, nici ceasul ]n care
va veni Fiul omului> (Matei 25:13). Ce folos ar fi s[ reu=e=ti s[
ajungi ]n posesia a ceva trec[tor, pe care ]l vrei pe p[m`nt, dar cu
pre\ul de a pierde ceva mai scump? Bun[starea p[m`nteasc[ este
de dorit, dar nu trebuie s[ fie scopul vie\ii noastre, a=a cum a fost
pentru cei din vremea lui Noe. Se cere ca cineva s[ fie foarte tare
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ca s[ reziste la bog[\ie, pentru c[ majoritatea dintre noi, pe
m[sur[ ce adun[m mai mult din ceea ce lumea are de oferit, este
tot mai greu s[ ajungem s[ v[rs[m lacrimi pe genunchi ]naintea
Domnul, pentru c[ avem o inim[ lipit[ de ceea ce-i p[m`ntesc.
Bog[\iile pot fi bune, pentru c[ putem lucra ]ntr-un mod
deosebit pentru Dumnezeu, dar ele pot fi =i un pericol. Tr[im
=tiind nu numai c[ via\a aceasta <trece iute =i noi zbur[m>, ci
lucr`nd =i a=tept`nd pe Domnul s[ vin[ s[-+i R[peasc[ Biserica,
eveniment care este cunoscut ]n Scripturi cu numele de <fericita
noastr[ n[dejde>. <...a=tept`nd fericita noastr[ n[dejde =i ar[tarea
slavei marelui nostru Dumnezeu =i M`ntuitor Isus Hristos> (Tit
2:13). Ucenicii Domnului ar fi vrut s[ cunoasc[ c`nd =i cum va
avea loc venirea Domnului. Domnul Isus le-a dat lor =i ne d[ =i
nou[ ast[zi semne clare, care deja s-au ]mplinit, semne care identific[ vremea c`nd Domnul va veni. <De la smochin ]nv[\a\i pilda
lui: C`nd ]i fr[geze=te =i ]nfrunze=te ml[di\a, =ti\i c[ vara este
aproape. Tot a=a, =i voi, c`nd ve\i vedea toate aceste lucruri, s[
=ti\i c[ Fiul omului este aproape, este chiar la u=i. Adev[rat v[
spun c[, nu va trece neamul acesta p`n[ se vor ]nt`mpla toate
aceste lucruri. Cerul =i p[m`ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu
vor trece> (Matei 24:32-35). Oricine vorbe=te despre profe\iile
care ]nc[ nu s-au ]mplinit, trebuie s[ o fac[ ]n deplin[ smerenie,
recunosc`nd c[ noi, oamenii, cunoa=tem ]n parte =i de multe ori
]n\elegem pe deplin o lucrare profe\it[ numai dup[ ce a avut loc.
Mul\i dintre cei care studiaz[ Scriptura cred c[ acest smochin
despre care vorbe=te Domnul Isus reprezint[ Israelul. Acest popor
este identificat cu un smochin cu claritate ]n ]ntregul capitol 24 al
c[r\ii prorocului Ieremia. Ca un smochin care a suferit usc[ciunea
blestemului, Israelul a revenit la via\[ prin puterea lui Dumnezeu,
]mpotriva oric[rei ]mpotriviri, =i ]n 15 Mai 1948, ca apoi ]n anul
1967 Ierusalimul s[ treac[ sub suveranitatea \[rii Israel. P[rerile
celor care studiaz[ Scriptura variaz[ ]n a spune c[ o genera\ie
cuprinde ]ntre 40 =i 100 de ani, dar o bun[ parte dintre ei afirm[
c[ o genera\ie ]n Scriptur[ este o perioad[ de aproximativ 52 de
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ani. Socotind de la anul c`nd Ierusalimul a devenit parte din
Israel, nu trebuie s[ cunoa=tem mult[ aritmetic[ ca s[
recunoa=tem c[ prezen\a acestei genera\ii pe p[m`nt se apropie de
sf`r=it, genera\ie despre care se crede c[ nu va trece ]nainte ca
acest eveniment al venirii Domnului s[ aib[ loc. Prin aceast[
expresie care spune c[ <nu va trece> ]n\elegem c[ R[pirea poate
avea loc ]n orice clip[, din momentul ]n care smochinul a
]nfrunzit. Numai Dumnezeu =tie ziua =i ceasul c`nd va avea loc
R[pirea, dar dac[ cineva caut[ ]ndeajuns poate g[si versete cu
care s[ explice R[pirea Bisericii ]nainte de Necazul cel mare sau
]n mijlocul Necazului, c`nd Anticristul ]=i va ar[ta adev[rata fa\[
=i va c[lca leg[m`ntul cu Israelul, sau poate g[si versete care s[
explice R[pirea la Sf`r=itul Necazului cel mare.
Varianta a doua =i a treia elimin[ elementul surpriz[ ]n ce
prive=te venirea Lui, pentru c[ perioada de =apte ani, cunoscut[ de
teologi ca <s[pt[m`na lui Daniel>, puncteaz[ cu claritate perioada dintre apari\ia Anticristului =i nimicirea lui de c[tre Domnul
Isus. Noe a fost salvat de urgia potopului, (vezi Genesa 6). Lot a
fost salvat de urgia care a c[zut peste cetatea Sodomei sub form[
de foc =i pucioas[ (vezi Genesa 19). Marea prin care Israelul a
trecut ca pe uscat nu s-a ]nchis ]napoi, f[c`nd ca nenorocirea s[
vin[ peste vr[jma=ii lui Israel, p`n[ c`nd ultimul Israelit nu a p[=it
pe cealalt[ parte a M[rii Ro=ii (vezi Exod 14). Cred c[ =i Biserica, Mireasa Domnului care-I este credincioas[, va fi luat[ ]nainte
ca potirul m`niei lui Dumnezeu s[ fie rev[rsat pe p[m`nt. <Du-te,
poporul Meu, intr[ ]n odaia ta, =i ]ncuie u=a dup[ tine; ascunde-te
c`teva clipe, p`n[ va trece m`nia!> (Isaia 26:20). Apostolul Pavel
descrie ca unul dintre beneficii pentru cei m`ntui\i =i faptul c[ ei
vor fi sc[pa\i de m`nia lui Dumnezeu. <...prin s`ngele Lui, vom fi
m`ntui\i prin El de m`nia lui Dumnezeu> (Romani 5:9). +tim c[
ziua aceea nu va veni ]nainte de lep[darea de credin\[.
Istoria bisericii din trecut ne spune c[ lep[darea are loc ]n mod
deosebit ]n vreme de bel=ug =i libertate, mai mult dec`t ]n vreme
de persecu\ie =i str`mtorare. <+i acum =ti\i bine ce-l opre=te ca s[
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nu se descopere dec`t la vremea lui. C[ci taina f[r[delegii a =i
]nceput s[ lucreze; trebuie numai ca cel ce o opre=te acum, s[ fie
luat din drumul ei> (2 Tesaloniceni 2:6-7). Biserica preg[tit[ de
Duhul Sf`nt ca o mireas[ pentru Mirele ei va fi luat[ din calea
celui care va conduce f[r[ mil[ p[m`ntul cu oamenii care au
refuzat harul lui Dumnezeu, pentru o perioad[ de p`n[ la =apte
ani. De ce vorbim despre Necazul cel mare? Pentru c[ este descris
]n Scriptur[, ceea ce ]nseamn[ c[ Dumnezeu a vrut s[ =tim despre
aceast[ vreme =i este bine ca aceast[ cuno=tin\[ s[ ne dea imbold
la veghere. Dup[ Necazul cel mare, dup[ ce mai bine din jum[tate
din locuitorii p[m`ntului vor muri din cauza urgiilor care vor culmina cu b[t[lia Armaghedonului, se va ar[ta Domnul cu <to\i>
sfin\ii. Aceasta ]nseamn[ c[ sfin\ii au plecat la Domnul ca s[
poat[ veni cu El. <…+i atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu,
=i to\i sfin\ii ]mpreun[ cu El!> (Zaharia 14:5).
C`nd vorbim despre R[pirea Bisericii nu vorbim despre a doua
venire a Domnului, c`nd orice ochi }l va vedea la sf`r=itul
Necazului cel mare, ci vorbim despre o revenire a Lui ]n v[zduh
c`nd va fi ]nso\it de cei care au murit ]n El. De asemenea vorbim
despre ridicarea la cer spre a fi cu Domnul =i cu cei care-L
]nso\esc, a credincio=ilor de pe p[m`nt a c[ror trupuri vor trece
]ntr-o clipeal[ printr-o schimbare a structurii moleculare a corpurilor lor, ]ntr-un trup de slav[, asemenea Trupului Domnului
Isus dup[ ]nviere. <…Credem =i c[ Dumnezeu va aduce ]napoi
]mpreun[ cu Isus pe cei ce au adormit ]n El> (1 Tesaloniceni
4:14). Privind la ]mplinirea semnelor sf`r=itului, rostite de
Domnul Isus ]n prima parte a capitolului 24 din Evanghelia dup[
Matei, cred c[ ar fi destul de greu s[ g[sim un credincios care s[
nu admit[ c[ tr[im vremea zilelor de pe urm[.
Apostolul Petru ]n cuv`ntarea din ziua Cincizecimii (vezi
Fapte 2:17) a identificat ]nceputul zilelor de pe urm[. Lui Daniel
i s-a spus c[ tainele profe\iei date lui vor fi pecetluite p`n[ ]n vremea sf`r=itului. Duhul Sf`nt este Cel care ne dezv[luie aceste
taine ]n aceast[ vreme (vezi Daniel 12:9). Acum tr[im vremea
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c`nd mul\i credincio=i sunt cl[dicei sau compromi=i, pentru c[,
aidoma vremii lui Noe, oamenii tr[iesc mai mult pentru lucrurile
care se v[d, ce vor fi ]n cur`nd cl[tinate =i care vor trece. Este vremea c`nd candelele se sting =i multe fecioare au adormit pentru
c[ au l[sat moale straja rug[ciunii =i a vegherii. A=a cum
fecioarele din pilda rostit[ de Domnul Isus au avut de-a face cu
elementul surpriz[, fiindc[ nu au =tiut ceasul ]n care vine Mirele,
tot a=a Biserica Domnului, care s-a preg[tit =i care-L a=teapt[ pe
Mire, va fi pl[cut surprins[ c`nd va auzi glasul din noapte:
<…Iat[ mirele, ie=i\i-i ]n ]nt`mpinare!> (Matei 25:6). Scriptura se
refer[ la acest element surpriz[ asem[n`ndu-l cu venirea unui ho\
despre care nu =tii c`nd vine. <Pentru c[ voi ]n=iv[ =ti\i foarte bine
c[ ziua Domnului va veni ca un ho\ noaptea> (1 Tesaloniceni 5:2).
Domnul Isus ne-a l[sat un cuv`nt cu privire la cei care vor fi
r[pi\i atunci c`nd a spus c[ din doi care vor lucra la c`mp sau vor
m[cina la moar[ unul va fi luat, iar altul l[sat, =i din doi in=i care
vor fi ]ntr-un pat unul va fi luat, =i altul l[sat. Acest lucru ne
descrie fusul orar de pe glob, pentru c[ ]n momentul R[pirii unii
vor fi surpin=i ziua, cu treburile de toate zilele, iar al\ii vor fi surprin=i =i trezi\i de sunetul tr`mbi\ei noaptea c`nd vor dormi (vezi
Luca 17:34-36). Ceea ce este trist cu privire la aceste cuvinte ale
Domnului Isus este faptul c[ ele descriu aceea=i propor\ie de
credincio=i care vor fi r[pi\i ca =i procentajul fecioarelor care au
intrat la nunt[, din pilda celor zece fecioare, pentru c[ nu to\i care
spun: <Doamne, Doamne> vor fi lua\i, ci cei ce-L cunosc pe Mire
=i pe care Mirele ]i cunoa=te ca fiind ai S[i. Vor fi lua\i cei care }l
a=teapt[ pe Cel care aduce m`ntuirea. <Tot a=a, Hristos, dup[ ce
S-a adus jertf[ o singur[ dat[, ca s[ poarte p[catele multora, Se va
ar[ta a doua oar[, nu ]n vederea p[catului, ca s[ aduc[ m`ntuirea
celor ce-L a=teapt[> (Evrei 9:28).
Este de folos =i ast[zi ]nc[ are rost s[ ne verific[m s[ vedem
dac[ suntem dintre cei care a=teapt[ =i doresc s[ vin[ Mirele.
Printre semnele c[ cineva doarme spiritual, ca fecioarele
ne]n\elepte, pot fi lucruri precum faptul c[ vrea mereu altceva
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dec`t ce are =i vrea mai mult =i mereu mai mult. O astfel de persoan[ care doarme spiritual nu poate ierta, nu-L caut[ pe Domnul
]n post =i rug[ciune, =i nu caut[ pacea =i sfin\irea f[r[ de care
nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Dac[ cumva ai astfel de simptome Domnul Isus ]\i pune la dispozi\ie alifie pentru ochi ca s[
vezi bine =i s[ po\i discerne ce este sf`nt de ce nu este sf`nt. Lupt[
]mpotriva l[comiei din inim[, care vrea ]ntotdeauna mai mult =i
investe=te ]n locul unde ho\ul nu poate fura munca ta. Unul dintre
pericolele la care inima noastr[ este expus[ este acela c[ atunci
c`nd vedem mult[ durere, lipsuri =i boal[ ]n jurul nostru, ne
obi=nuim cu ele =i uneori inima devine insensibil[ la nevoile altora. De aceea, dac[ vrei s[ fii printre cei care cunosc sunetul
tr`mbi\ei, alege s[ iube=ti sufletele mai mult dec`t lucrurile.
Poate spui c[ sunt mul\i fl[m`nzi =i nu ai cum s[-i aju\i, dar
po\i ajuta unul. Sunt mul\i f[r[ haine =i nu ai cum s[-i aju\i pe to\i,
dar po\i ]ncepe cu a ajuta o persoan[. Exist[ mul\i care nu-L
cunosc pe Domnul =i nu ai cum s[-i evanghelizezi pe to\i, dar po\i
]ncepe prin a-L m[rturisi pe Domnul unuia dintre aceste suflete.
Parc[ nimic nu-i mai trist ca a vedea o biseric[ f[r[ lacrimi,
]nconjurat[ de o lume care va merge ]n iad. Domnul Isus a pl`ns
la intrarea Sa ]n Ierusalim c`nd a v[zut religia superficial[ a
Israelului. A pl`ns pentru oportunitatea pe care ei au pierdut-o =i
pentru c[ El, care are Duhul prorocilor, cuno=tea c[ ]n aer mocnea
judecata lui Dumnezeu. S[ m[rturisim, s[ mijlocim =i s[ pl`ngem
pentru cei a c[ror roade ne spun c[ dac[ nu se schimb[ vor pierde
corabia de salvare a R[pirii.
Fii sigur c[ ai primit ]n templul t[u puterea Duhului Sf`nt f[r[
de care nimeni nu va putea fi transformat ]n acea clip[, apoi las[
roada Sa, bun[tatea, s[ rodeasc[ ca astfel boala Laodiceei, care
este lipsa de dragoste, s[ dispar[. Caut[ umplerea cu untdelemnul
Duhului Sf`nt, =tiind c[ puterea nu vine numai c`nd vrei s[-L
ascul\i necondi\ionat =i c`nd ai o foame dup[ El =i Cuv`ntul S[u.
Puterea vine atunci c`nd predarea vie\ii noastre este deplin[ =i El
este Domn, adic[ St[p`n peste orice aspect al vie\ii noastre.
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Adu-I ]nchinarea pe care El este vrednic s[ o primeasc[! Aceasta
const[ nu numai ]n ce faci, ci =i ]n a te lauda cu Domnul Isus =i a
te bucura ]n El. }n povestirea de la ]nceput, telegrafistul a ]n\eles
mesajul morse pentru c[ l-a ]nv[\at. +i noi trebuie s[ ]nv[\[m
Cuv`ntul Domnului pentru ca s[ putem cunoa=te =i face voia
Sa, ca s[ nu mergem dup[ str[in =i s[ putea pricepe vremurile ]n
care tr[im ca fiii lui Isahar (vezi 1 Cronici 12:32). E=ti tu
gata pentru R[pire? E=ti gata s[-L ]nt`lne=ti pe Dumnezeul t[u
dac[ ar fi s[ mori ]n noaptea urm[toare? To\i cred ]n Dumnezeu
=i ]n Fiul S[u c`nd ajung ]n ve=nicie, dar unii cred de aici, de pe
p[m`nt, =i se ]ncred ]n ceea ce a f[cut El pentru ei, dar al\ii nu
cred p`n[ c`nd nu ajung ]n chinuri, ]ns[ atunci nu le mai folose=te
la nimic. To\i vor crede p`n[ la urm[, dar tu c`nd vrei s[ crezi?
Acum sau atunci?
Este greu s[ admi\i c`nd e=ti gre=it, dar a nu admite aceasta,
atunci c`nd Duhul Domnului te cerceteaz[ =i te convige ]n[untrul
t[u de p[cat, ]nseamn[ a te min\ii pe tine ]nsu\i. Este mai bine s[
te confrun\i cu aceast[ realitate acum, c`nd ai de-a face cu un
Dumnezeu milos, care este gata s[ te ierte, dec`t mai t`rziu, c`nd
El nu-\i poate fi dec`t Judec[tor. Un milion de oameni au trecut
]n ve=nicie s[pt[m`na trecut[ =i pentru ei Domnul deja a venit. Pe
mul\i dintre ace=tia ziua plec[rii de pe p[m`nt i-a g[sit
nepreg[ti\i, pentru c[ au refuzat sau au am`nat poc[in\a. Un alt
milion va trece ]n ve=nicie s[pt[m`na urm[toare. E=ti sigur c[ nu
vei face parte dintre ei? C`nd cineva se poc[ie=te, ]ncheie
leg[m`nt cu Domnul Isus prin botez =i prime=te umplerea cu
Duhul Sf`nt care-l sigileaz[ pentru Dumnezeu. Acest om va dori
evenimentul R[pirii Bisericii, ]n care este un m[dular, pentru c[
devenind o f[ptur[ nou[ poate spune ce scrie ]n cartea
Apocalipsei, la capitolul 22 cu versetul 17: <+i Duhul =i Mireasa
zic: «Vino!» +i cine aude, s[ zic[: «Vino!»…>
Amin
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50
DRUMUL DE LA MÂNDRIE LA SMERENIE
<}nainte de pieire, inima omului se ]ng`mf[, dar
smerenia merge ]naintea slavei.> Proverbe 18:12

U

nul dintre lucrurile care dau frumuse\e Scripturii este
faptul c[ nu a ]ncercat niciodat[ s[ ascund[ sl[biciunile eroilor ei, spre deosebire de om, care de obicei din
cauza m`ndriei, este deranjat de adev[r =i de aceea vrea s[-=i
ascund[ adev[rata fa\[. O femeie s-a dus la ]nmorm`ntarea
so\ului ei, care a abuzat-o fizic =i psihic toat[ via\a ei, purt`ndu-se cu ea ca un despot, =i ascult`nd cuvintele frumoase rostite
la adresa so\ului ei de c[tre cel care conducea ceremonia se ]ntreba dac[ nu cumva particip[ la o ]nmorm`ntare gre=it[. Ca oameni,
ne-am n[scut cu sim\ul =i dorin\a de a fi iubi\i =i de a iubi, cu
sim\ul de a dori s[ fim ]n siguran\[, =i ]n al treilea r`nd, cu dorin\a
de a face ceva important =i chiar semnificativ, care s[ conteze ]n
a marca trecerea noastr[ pe p[m`nt. Acesta este punctul unde
apare prilejul s[m`n\ei mo=tenite, dar corupte din inim[, ca s[ se
manifeste prin a se ]ng`mfa, lucru care-L provoac[ pe Dumnezeu.
<Vezi s[ nu zici ]n inima ta: «T[ria mea =i puterea m`inii mele
mi-au c`=tigat aceste bog[\ii»> (Deuteronom 8:17).
}nfumurarea este o atitudine de m`ndrie nejustificat[ prin care
omul plin de sine ]=i d[ o importan\[ exagerat[. M`ndria, trufia,
]nfumurarea, ]ng`mfarea sunt nume ce descriu aceea=i boal[ a
inimii omului vechi, care are o ]ncredere exagerat[ ]n sine, stare
ce ]l calific[ pe om ]naintea lui Dumnezeu cu numele de <r[u>.
<Cel r[u zice cu trufie: «Nu pedepse=te Domnul! Nu este
Dumnezeu!» Iat[ toate g`ndurile lui> (Psalmul 10:4). P`n[ c`nd
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Nebucadne\ar nu a ]nv[\at c[ nu e cazul s[ se m`ndreasc[ cu ce
are a fost smerit de m`na tare a lui Dumnezeu =i pus pentru un
timp ]n r`ndul dobitoacelor. }ntre cei numi\i de Scriptur[ a fi r[i,
=i to\i am fost odat[ r[i, m`ndria se manifest[ prin a nu primi
m`ntuirea ca dar de la Dumnezeu, ci m`ndri de meritele lor =i
]ncrez`ndu-se ]n ele, astfel de oameni nu cer ajutorul =i mila
Domnului. Ei prefer[ ]n\elepciunea lor =i nu o cer pe cea pe care
o d[ Dumnezeu. Binele =i r[ul trec prin fiecare inim[ la nivelul
g`ndirii, dar va depinde de noi ce vom alege s[ ]ntre\inem ]n
g`ndire, l[s`nd s[-=i fac[ cuib, =i ce respingem.
P[catul, iar m`ndria este p[cat, este nu neap[rat numai ceva ce
po\i face, dar nu vrei ca s[-l faci, ci este ceva ce po\i face, dar =tii
c[ te poate r[nii =i chiar omor] suflete=te. Compromis ]nseamn[
s[ mergi pu\in, uneori chiar foarte pu\in, dincolo de ceea ce =tii c[
nu este voie, iar m`ndria, ca un aluat, poate face aceasta ]n noi
chiar f[r[ s[ ne d[m seama la ]nceput, c`nd ne g`ndim numai la
ce vrem noi, de ce avem nevoie. Astfel ne cheltuim energia
pl[nuind ca lucrurile s[ se ]nt`mple cum vrem noi, nu neap[rat
cum vrea Dumnezeu. Un om credincios se lamenta ]naintea lui
Dumnezeu =i spunea c[ g[se=te ]n el s[m`n\a fiec[rui p[cat.
Atunci c`nd suntem n[scu\i din nou, lumina Duhului Sf`nt face
aceast[ lucrare ]n via\a noastr[ ca s[ recunoa=tem pericolul
devastator al p[catului.
Scriptura nu vorbe=te a=a de mult despre o vindecare a leprei,
care este simbolul p[catului, c`t vorbe=te despre o cur[\ire a ei,
pentru c[ at`t timp c`t suntem ]n acest trup de moarte, de care
chiar =i apostolul Pavel s-a pl`ns, nu suntem imuni acestei
m`ndrii. Fiind cur[\a\i de vechile noastre p[cate =i l[sa\i cu o
voin\[ liber[ trebuie ca o dat[ porni\i pe drumul ce duce de la
m`ndrie la smerenie s[ nu ne mai ]ntoarcem, ci s[ ne p[str[m
cura\i de aceast[ lepr[. <M`ndria merge ]naintea pieirii, =i trufia
merge ]naintea c[derii. Mai bine s[ fii smerit cu cei smeri\i, dec`t
s[ ]mpar\i prada cu cei m`ndri> (Proverbe 16:18-19). Fiecare dintre noi ne afl[m undeva pe acest drum ce duce de la m`ndrie la
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smerenie. Este important s[ =tim ]n care dintre cele dou[ direc\ii
mergem, pentru c[ de aceasta depinde at`t s[n[tatea sufletului
nostru c`t =i s[n[tatea =i cre=terea Bisericii.
Exist[ un drum cu dou[ puncte extreme ce duc de la ]ng`mfare
=i pieire, la smerenie =i la slava cu care ne a=teapt[ Dumnezeu sus
]n cer. Sunt dou[ direc\ii opuse ce atrag dou[ r[spl[tiri foarte
diferite din partea Domnului. C`nd Dumnezeu g[se=te aceast[
m`ndrie ]n cei care au devenit copiii Lui o pedepse=te chash,
adic[ acum, ]ncerc`nd s[ le trezeasc[ mintea s[n[toas[, dar cu cei
care aleg s[ nu fie copiii Lui, ci ai celui pe care m`ndria l-a adus
]n acea stare ]nc`t a fost izgonit din cer, El alege s[ pl[teasc[ ]n
termeni de credit, adic[ ]i las[ s[-=i adune o comoar[ de m`nie
p`n[ la ziua judec[\ii. Opt din zece americani se consider[
cre=tini, =i patru din zece americani merg regulat la biseric[ =i
chiar vorbesc limba cre=tinilor, dar p`n[ c`nd omul nu recunoa=te
importan\a acestui drum ce duce de la m`ndrie la smerenie nu
]nva\[ s[ se p[zeasc[ de unul dintre cele mai mari p[cate posibile.
<P[ze=te de asemenea pe robul T[u de m`ndrie, ca s[ nu
st[p`neasc[ ea peste mine! Atunci voi fi f[r[ prihan[, nevinovat
de p[cate mari> (Psalmul 19:13).
Efortul sau chiar durerea de a schimba direc\ia dinspre
m`ndrie ]nspre smerenie este mult mai mic dec`t durerea de a tr[i
]n mediocritate sau chiar ca vr[jma= al lui Dumnezeu. Dup[ cum
sf`r=itul este mai important dec`t ]nceputul, tot a=a direc\ia spre
care mergi este mai important[ dec`t punctul de unde vii.
<…Dumnezeu st[ ]mpotriva celor m`ndri, dar d[ har celor
smeri\i> (Iacov 4:6). Mul\i sunt lovi\i de s[geata m`ndriei =i nici
nu =tiu. Vr[jma=ul atac[ pe la spate, tu doar vezi c[-\i sl[be=te
puterea spiritual[, discern[m`ntul =i devii tolerant cu ceea ce
]nainte socoteai a fi un pericol de infec\ie pentru suflet. S[ tr[ie=ti
]n ignoran\[ spiritual[ fa\[ de pericolul m`ndriei este unul dintre
cele mai periculoase lucruri pe care le putem face, pentru c[ suntem p`ndi\i de ho\ul care vrea s[ fure =i s[ omoare (vezi Ioan
10:10). Avem un oponent real ce are mult[ experien\[. El a biruit
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oameni mai grozavi dec`t noi =i de aceea, depinz`nd de
Dumnezeu, s[ ne folosim de armele luminii spre a ne ap[ra chiar
]n g`nd de s[ge\ile arz[toare ale m`ndriei, ca s[ fim tari ]n
Domnul =i nu ]n ceea ce noi putem face.
Dac[ am vrea s[ pict[m m`ndria am putea s[ o reprezent[m
print-un monstru, care nu st[ pe st`nc[, ci ]ntr-o mla=tin[. Este
vorba despre un monstru cu creierii nedezvolta\i normal, care nu
g`nde=te ra\ional =i care nu poate face nimic care s[-i aduc[ folos
ve=nic. Este un monstru nebun, cu fa\a hidoas[, pe care chiar dac[
l-ai gonit din cetatea inimii nu se ru=ineaz[ s[ cear[ s[-l prime=ti
]napoi, pentru c[ la fel ca un cameleon ]=i schimb[ culoarea dup[
cum vrea =i a=a p[trunde ]n toate p[turile sociale =i chiar ]n toate
religiile. Acest monstru este un simbol al rebeliunii ]mpotriva
suveranit[\ii lui Dumnezeu, este un monstru care p[trunde at`t la
ateu, c`t =i la credinciosul care la un moment dat spune c[ merit[
ceva mai bun dec`t s[ trag[ la un jug sau s[ poarte o cruce, ca
apoi, av`nd timp, s[ ajung[ s[ glumeasc[ cu p[catul. Acest monstru ]l are ca tat[ pe tat[l minciunii =i caut[ ca scaun de domnie
inima omului, ]ns[ are ca soart[ final[ nimicirea, oriunde
Dumnezeu o va g[si. De aceea, s[ ne p[zim inima ca s[ nu fie
nimicit[ ]mpreun[ cu m`ndria. <P[ze=te-\i inima mai mult dec`t
orice, c[ci din ea ies izvoarele vie\ii!> (Proverbe 4:23).
Diametral opus m`ndriei este umilin\a care vrea ca scaun tot
inima. Ea ne cere s[ ne vedem cum suntem cu adev[rat =i a=a s[
pre\uim bun[tatea lui Dumnezeu. De multe ori m`ndria nu te las[
s[ ier\i, dar cel care ]mbr[\i=eaz[ adev[rul Scripturii despre
iertare nu va fi dezam[git chiar dac[ trebuie s[-l ierte pe cel care
nu-=i cere iertare, pentru c[ prin a-l ierta cur[\e=ti jum[tatea ta de
drum, dintre tine =i el. Un cre=tin m`ndru nu poate s[ stea numai
cu cei ca el, care c`nt[ numai c`nt[rile care-i plac lui, ]ns[ c`nd
te botezi sincer =i te ]mbraci ]n Hristos intri ]ntr-o familie plin[ de
diversitate, ]n care to\i au ]n comun faptul c[ sunt n[scu\i de sus,
caut[ sfin\enia, }l iubesc pe Domnul =i lucreaz[ ]n via Sa. Ca =i
copii ai Domnului suntem fermi ]n ce credem =i ]n ce prive=te
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cochetarea cu p[catul, dar ]n acela=i timp suntem flexibili c`nd
este vorba despre obiceiuri omene=ti. <...dac[ ]n vreo privin\[
sunte\i de alt[ p[rere, Dumnezeu v[ va lumina =i ]n aceast[
privin\[. Dar ]n lucrurile ]n care am ajuns de aceea=i p[rere, s[
umbl[m la fel> (Filipeni 3:15-16).
}ntrebarea pentru prieteni =i pentru fra\i, chiar dac[ nu sunt
exact ca mine sau poart[ aceea=i etichet[ denomina\ional[ ca
mine, este: <Mergi ]n aceea=i direc\ie ca mine?>, adic[ spre a
]ncerca s[ semeni mai mult cu St[p`nul. Trebuie nu doar s[
ascult[m, s[ rostim mesaje sau predici, ci este nevoie s[ ]nv[\[m
principii biblice. Aceste principii s[ le ]ncuraj[m ca virtu\i pe care
Duhul Sf`nt vrea s[ le dezvolte ca pe ni=te roade ce trebuie s[
ajung[ =i s[ r[m`n[ p`n[ la coacere. Pentru a ]nainta pe drumul
de la m`ndrie la smerenie, ]n direc\ia cea bun[, ne pot fi de folos
mesajele care ne ]ncurajeaz[, ne motiveaz[, fiind bazate pe principiile }mp[r[\iei cerurilor, ca ]n acest fel s[ ne atingem
poten\ialul maxim ]n ceea ce putem fi ]n Hristos Isus =i ]n ceea ce
facem cu talan\ii care ni s-au ]ncredin\at.
Sunt multe defini\ii pentru succes ]n via\[, dar pentru cre=tin
cel mai simplu mod de a exprima aceasta este: <S[ cuno=ti voia
Domnului =i s[ o faci!> Domnul Isus este exemplul nostru cel mai
bun, pentru c[ El este bl`nd =i smerit cu inima. Dac[ privim cu
sinceritate ]n[untrul nostru =i g[sim c[ mergem ]n direc\ie gre=it[
este bine s[ l[s[m Cuv`ntul Domnului s[ mustre ]n noi aceast[
m`ndrie. <C[ci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care s[ nu-l
fi primit? +i dac[ l-ai primit, de ce te lauzi ca =i cum nu l-ai fi
primit?> (1 Corinteni 4:7). Ca oameni avem tendin\a s[ ne
m`ndrim cu ce am primit atunci c`nd ne-am n[scut sau cu ce am
reu=it s[ realiz[m bun ]n via\a noastr[ prin efort, prin talent
sau stare social[. Singurul lucru care ne face diferi\i =i care
conteaz[ este faptul c[ suntem m`ntui\i =i aceasta datorit[
harului lui Dumnezeu.
Asemenea unei buruieni care nu necesit[ nici o ]ngrijire,
s[m`n\a m`ndriei, care este ]n fiecare dintre noi, ]ncol\e=te =i
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cre=te cu toate c[ omul are cel mai mic motiv de a fi m`ndru.
<Omul! zilele lui sunt ca iarba, =i ]nflore=te ca floarea de pe
c`mp> (Psalmul 103:15). Cei a c[ror duh a fost trezit la via\[
recunosc c`t de trec[tori sunt, c[ au primit tot ce au =i chiar dac[
privind ]n urma lor v[d c[ au lucrat, spun ca =i apostolul Pavel c[
nu ei, ci harul lui Dumnezeu a lucrat ]n ei, atribuind orice merit
Domnului Isus. <C[ci orice f[ptur[ este ca iarba, =i toat[ slava ei,
ca floarea ei. Iarba se usuc[ =i floarea cade jos> (1 Petru 1:24).
Dup[ ultimul sondaj f[cut ]n America, 71 % dintre americani
spun c[ au experimentat na=terea din nou, dar, dup[ felul de
r[spunsuri pe care le-au dat la o alt[ ]ntrebare din acest sondaj,
numai 10% din cei 71% tr[iesc pun`nd baz[ pe ]nv[\[turile
Scripturii =i aceasta ]n mare parte din cauza m`ndriei, fiindc[ se
]ncred ]n ceea ce au ei =i ]n ceea ce pot, cu toate c[ po\i s[ nu ai
nimic =i totu=i s[ fii m`ndru. Dumnezeu ne-a chemat la m`ntuire
pentru ceva mai mare dec`t planurile mele sau ale tale =i El are un
plan bun care s[-L onoreze pe El, s[ fac[ bine celor din jur =i s[
ne ]mbog[\easc[ fa\[ de Sine. Putem ]ncepe aceast[ verificare
prin a ne ]ntreba c`t conteaz[ ]n cer =i pentru ve=nicie lucrurile pe
care noi le numim importate? Am c`=tigat talan\i sau }i vom da
]napoi St[p`nului un talant murdar, pentru c[ l-am ]ngropat?
Direc\ia ]n care suntem ]ndrepta\i pe acest drum ce duce de la
m`ndrie la umilin\[ poate fi observat atunci c`nd privim la road[
=i la virtu\iile Miresei Domnului Isus descrise ]n cuv`ntarea de pe
munte (vezi Matei 5:1-12). M`ndria spune c[ se cuvine =i po\i
s[-\i cheltui via\a, banii, energia pentru via\a aceasta, dar privind
la exemplul celor care s-au smerit po\i alege s[ le cheltuie=ti pentru ceva ce \ine mai mult dec`t via\a aceasta. Lumea te ]nva\[ s[
folose=ti oamenii =i s[ iube=ti banii, dar Domnul Isus ne ]nva\[ s[
ne folosim de bani =i s[ iubim oamenii. M`ndria, care se hr[ne=te
din narcisism, nu-i las[ pe unii nici m[car s[-=i exprime =i s[-=i
fac[ datoria civic[ care-l ]nva\[ pe om s[ se sacrifice pentru binele
mai mare. Singura persoan[ pe care po\i =i trebuie s[ o schimbi
pentru a merge ]n direc\ie bun[ pe acest drum ce duce de la
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m`ndrie la umilin\[ e=ti tu, ]ns[ cel m`ndru vrea s[-i schimbe pe
al\ii. M`ndria ]i face pe mul\i neferici\i ]n via\a aceasta, pentru c[
le d[ dorin\a de a fi altcineva dec`t cine sunt, determin`ndu-i
s[-=i doreasc[ s[ vorbeasc[ ca altcineva, s[ aib[ ce au al\ii, s[ fie
aprecia\i ca ceilal\i.
C`nd vedem astfel de suflete bolnave nu trebuie s[ le judec[m
prea aspru, ci trebuie s[ ne rug[m pentru ele, fiindc[ =i noi am trecut pe la acel punct pe drumul ce duce de la m`ndrie la umilin\[.
<+i a=a era\i unii din voi! Dar a\i fost sp[la\i, a\i fost sfin\i\i, a\i
fost socoti\i neprih[ni\i, ]n Numele Domnului Isus Hristos, =i prin
Duhul Dumnezeului nostru> (1 Corinteni 6:11). A fi cre=tin nu
este o demonstra\ie a puterii noastre, ci a ceea ce poate face Duhul
Sf`nt din noi. Una dintre problemele m`ndriei, pe l`ng[ faptul
c[-L sc`rbe=te pe Dumnezeu, este =i aceea c[ dac[ e=ti plin de tine
Dumnezeu nu te poate folosi, pentru c[ El nu risipe=te s[ pun[
ceva de-a Lui acolo unde nu este loc. Oamenii religio=i, precum
cei din timpul Domnului Isus, au fost =i pot fi =i ast[zi printre cei
mai periculo=i, pentru c[ ei cred c[-L au pe Dumnezeu de partea
lor, dar se cere s[ ai ]n inim[ mil[, nu doar religie pe buze.
C`nd m`ndria spiritual[ este pus[ la rang de cinste, religio=ii
cred c[ numai ei au mandat s[ corecteze, s[ mustre, ]ns[ chiar
dac[ cunoa=tem Cuv`ntul mai bine dec`t al\ii suntem chema\i s[
construim poduri =i nu bariere sau ziduri prin a ne vedea superiori. Astfel de oameni lovi\i de s[geata m`ndriei se g[sesc c[ spun
uneori adev[rul sau fac dreptate f[r[ ca mai ]nt`i s[ ]mbrace haina
bun[t[\ii, =i dreptatea omului este de multe ori cel mai r[u mod de
a face dreptate. }n acest fel nu este ceva neobi=nuit ca cei care
lupt[ ]n linia ]nt`i s[ fie aspru critica\i de cei care sunt doar spectatori. Este necesar nu numai s[ recunoa=tem pericolul m`ndriei
=i s[ o condamn[m ]n noi, dar este bine s[ privim la felul ]n care
putem, din momentul ]n care suntem cur[\a\i de aceast[ lepr[, s[
ne p[str[m cura\i. Cel care pe drumul de la m`ndrie la smerenie
vrea s[ mearg[ ]n direc\ie bun[ poate ]ncepe prin a fi sigur c[ este
viu, ca f[ptur[ nou[ ]n Hristos Isus, =i c[ a sim\it r`urile de ap[
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vie ce trec prin inima celui care se smere=te, admi\`nd c[
m`ntuirea vine de la Domnul, con=tient fiind c[ singur, orice ar
face, nu se poate salva.
Asemenea unei c[r\i de credit care nu este recunoscut[ de nici
un computer sau magazin ca fiind bun[ p`n[ c`nd nu este activat[
de banca care a dat-o, nu po\i aduce Domnului o ]nchinare ]n duh
=i adev[r p`n[ c`nd prin poc[in\[ duhul ]\i este activat la via\[ de
Duhul Sf`nt ]n meritul jertfei Domnului Isus. Este de folos s[
urm[rim umilin\a ]n via\a celor care au primit ceea ce au cerut de
la Dumnezeu. Un astfel de exemplu este femeia sirofenicianc[,
care a cerut de la Domnul vindecarea fiicei ei. Se pare c[ a fost
ignorat[, apoi insultat[, dar ea a continuat analogia cu c`inii,
spun`nd c[ nu este gre=it ca =i c`inii s[ m[n`nce din ce cade de la
masa unde m[n`nc[ copiii st[p`nului. }n acest fel a acceptat locul
cel mai de jos. Aproape c[ a spus: <De ce s[ nu am =i eu ce arunc[
copiii T[i, pentru c[ nu to\i cred ]n Tine =i nu to\i vor m`ncarea
Ta!> Acea femeie ]n\eleapt[, smerindu-se, a primit ceea ce a cerut
de la Domnul. <Atunci Isus i-a zis: «O, femeie, mare este credin\a
ta; fac[-\i-se cum voie=ti.» +i fiica ei s-a t[m[duit chiar ]n ceasul
acela> (Matei 15:28).
De multe ori noi vrem binecuv`ntarea, vrem s[ primim ceea ce
cerem sau chiar vrem s[-I fim pl[cu\i Domnului, dar f[r[ lec\ii,
f[r[ schimbare =i conformare la Cuv`nt. Una dintre aceste schimb[ri, de a merge pe drumul ce duce de la m`ndrie la umilin\[,
const[ ]n a ]nv[\a s[ privim sinceri la sl[biciunile noastre =i chiar
la fiin\a noastr[ fragil[ s[ ne umilim. Pentru cei care vor s[ mearg[
pe acest drum, de la m`ndrie la umilin\[, trebuie s[ =tie c[ este un
drum pe care ]nve\i s[ te rogi, admi\`nd dependen\a de Dumnezeu.
Cel m`ndru nu se prea roag[, pentru c[ se vede ]n stare s[ fac[
multe de unul singur. Din tot ce ]nve\i pe acest drum, cel mai
important este s[ ]nve\i s[ te rogi spre a fi prelucrat de Duhul Sf`nt
ca s[ ajungi s[ ai de partea ta pe Cel care =tie totul =i poate totul.
Aristotel L-a numit pe Dumnezeu <Cel ce nu poate fi mi=cat>,
dar a fost foarte gre=it[ afirma\ia, pentru c[ rug[ciunea fierbinte a
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celui neprih[nit are mare putere =i ast[zi ]n ceruri, =i Dumnezeu
vrea s[ fie cunoscut de noi ca un Tat[ care este gata s[ vin[ ]n ajutorul copiilor S[i, care-I cer ajutorul. <C`nd strig[ cei f[r[ prihan[, Domnul aude, =i-i scap[ din toate necazurile lor> (Psalmul
34:17). C`nd ]\i schimbi direc\ia pe acest drum =i o iei spre
umilin\[, rug[ciunea ]nseamn[ s[ fii unde este Domnul Isus,
]nseamn[ s[ fii chiar ]naintea }mp[ratului, s[ I te ]nchini, dar nu
de undeva de departe, ci chiar ]n fa\a Lui. Dac[ vrei s[ mergi spre
a fi mai smerit, tr[ie=te ]n prezen\a Sa ]n orice moment =i
]nchin[-I-te Lui cu toat[ inima ta.
Mul\i vor s[ aib[ o leg[tur[ cu Domnul Isus ca =i cu ceva pe
care-l \i ]n buzunar =i c`nd ai nevoie de acel ceva ]i spui: <F[ pentru mine asta!>, ca apoi s[-l pui ]napoi la loc p`n[ c`nd vei mai
dori ceva. Domnul Isus este Domn =i El vrea o rela\ie intim[ de
prietenie cu noi, clip[ de clip[. Dac[ dore=ti s[ mergi spre aceast[
stare de umilin\[ nu vei ocoli niciodat[ casa de rug[ciune, unde
au loc dou[ lucruri importante. Acolo are loc ]nchinarea dat[ lui
Dumnezeu, sub form[ de rug[ciune, c`ntare sau chiar prin a d[rui
bunurile noastre, iar a doua lucrare care are voie =i trebuie s[ se
desf[=oare ]n casa de rug[ciune este m[rturisirea Cuv`ntului din
Scripturi, m[rturisirea despre felul cum este El ]mplinit ]n via\a
noastr[ =i despre modul ]n care va fi ]mplinit ]n viitor ]n ea.
Ceea ce ne \ine s[ nu ne abatem de pe acest drum ce duce spre
umilin\[ este sfatul bun al lui Dumnezeu. Cuv`ntul Lui este
Adev[rul =i ]\i poate fi prietenul care te m`ng`ie, fiind ]n acela=i
timp =i arm[ de ap[rare.
Atunci c`nd studierea Cuv`ntului devine o munc[ a dragostei
e=ti pe calea cea bun[, =tiind c[ ceea ce vei primi din Scriptur[ va
depinde de ce aduci cu tine c`nd te apropii de ea. Pentru folos
maxim trebuie s[ te apropii de Scriptur[, prin care El ne r[spunde
]nainte de a ]ntreba cu o inim[ sincer[, care vrea s[ ]nve\e =i s[
asculte de sfatul Domnului. Dac[ vrei s[ continui drumul de la
m`ndrie spre umilin\[ va trebui s[ treci la partea practic[ =i s[ te
oferi s[ faci ceva care de unii poate c[ este considerat a fi mai de
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jos, ceva la care majoritatea nu se ]mbulze=te s[ fac[, chiar dac[
=tii c[ nu este datoria ta, dar este ceva ce sluje=te nevoilor altora.
}ncurajeaz[-i pe al\ii =i fii un suflet mul\umitor, =tiind c[ El va
face ceea ce dorim la timpul Lui =i ]n felul S[u, dac[ va g[si cu
cale c[ este voia Sa s[ fac[ ceea ce ]i cerem. Pentru a a=tepta dup[
r[spunsul =i aprobarea Lui se cere a fi smerit. Cunoa=tem acest
lucru a=a de bine din exemplul lui Avraam =i Hagar, precum =i ce
]nseamn[ s[ nu a=tep\i dup[ r[spunsul Domnului. <Bine este s[
a=tep\i ]n t[cere ajutorul Domnului> (Pl`ngeri 3:26).
A a=tepta ]nseamn[ a te ]ncrede ]n Domnul =i aceste dou[
lucruri nu pot fi separate de cel care vrea s[ mearg[ ]n direc\ie
bun[, pe drumul care duce de la m`ndrie la smerenie. Ca s[ cre=ti
]n statur[ trebuie s[ te apleci =i s[ fii mic ]n ochii t[i, ar[t`nd
respect pentru al\ii =i d`nd ]nt`ietate altora, pentru c[ dac[ eu m[
pun pe mine primul =i cel cu care sunt ]n adunare se pune pe el
primul vom avea un conflict grozav, dar dac[ fiecare pune interesul lui Dumnezeu mai presus de toate =i d[ ]nt`ietate altuia vom
zidi Biserica =i vom putea face lucrul care conteaz[ pentru
ve=nicie. <Iubi\i-v[ unii pe al\ii cu o dragoste fr[\easc[. }n cinste,
fiecare s[ dea ]nt`ietate altuia> (Romani 12:10).
C`nd mergi ]n direc\ie bun[ ]ncepi s[ vezi valorea pus[ de
Dumnezeu ]n cel de l`ng[ tine, =i ]n loc de invidie =i gelozie dai
slav[ Domnului care se folose=te de vasele Sale. C`nd mergi ]n
direc\ie bun[ e=ti gata s[ ier\i =i nu tragi ]n cel r[nit de vr[jma= cu
acuza\ii =i judec[\i, ci vrei s[-l aju\i s[ se ridice. <Dimpotriv[, fi\i
buni unii cu al\ii, milo=i, =i ierta\i-v[ unul pe altul, cum v-a iertat
=i Dumnezeu pe voi ]n Hristos> (Efeseni 4:32). Dumnezeu nu
g[se=te pl[cere ]n a zdrobi aceast[ m`ndrie ]n noi prin necazuri,
dar a fi smeri\i este condi\ia f[r[ de care El nu se va folosi de noi
=i nici nu va umbla cu noi.
Mul\i pot predica predici =i rosti mesaje mult mai bune dec`t
noi, dar nu pot predica o Evanghelie mai bun[ ca aceasta pe care
o avem =i care ne ]nva\[ s[ umbl[m smeri\i cu Dumnezeul nostru.
<|i s-a ar[tat, omule, ce este bine, =i ce alta cere Domnul, de la
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tine, dec`t s[ faci dreptate, s[ iube=ti mila =i s[ umbli smerit cu
Dumnezeul t[u?> (Mica 6:8). O c`ntare veche spune: <Pe calea
]ngust[ e lupt[,/ Pl[ceri, de=ert[ciuni pe ea nu-s,/ Nu-i
]mpodobit[, da-i dreapt[,/ +i e bun[ c[ duce ]n sus.> Dac[, la fel
ca mine =i ca multe milioane =i milioane de suflete, ai ales s[
mergi pe drumul acesta ]ngust, de la m`ndrie spre smerenie,
bucur[-te, c[ci duce ]n sus, acolo unde ne a=teapt[ o cunun[ care
nu se va ve=teji. Partea pl[cut[ care urmeaz[ atunci c`nd ne
smerim, lucrul care este parte din a fi s[raci ]n duh, este c[
primim harul de a avea intrare slobod[ =i de a intra ]n prezen\a Lui
]nc[ de aici, de pe p[m`nt, iar o clip[ ]n prezen\a }mp[ratului face
mai mult dec`t ani de zile oriunde altundeva.
Amin
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VENIREA MÂNTUITORULUI ÎN LUME
<O, adev[rat =i cu totul vrednic de primit este
cuv`ntul, care zice: «Hristos Isus a venit ]n lume ca
s[ m`ntuiasc[ pe cei p[c[to=i» dintre care cel dint`i
sunt eu.> 1 Timotei 1:15

A

tunci c`nd cu adev[rat ]n\elegi ce ]nseamn[ na=terea
M`ntuitorului ajungi s[ spui: <Acesta este Dumnezeul
c[ruia vreau s[ m[ ]nchin. El este Acela pe care vreau
s[-L slujesc!> C`nd am ]n\eles ce diferen\[ a f[cut venirea Lui ]n
lume, ]n ce prive=te ve=nicia sufletului meu, am spus din toat[
inim[ ]mpreun[ cu milioane =i milioane de suflete m`ntuite:
<Acesta este Dumnezeul pe care-L iubesc, pe care-L ador!> Fie c[
s[rb[tore=ti na=terea M`ntuitorului doar de c`\iva ani, fie c[ o
s[rb[tore=ti de zeci de ani, nu l[sa ca obi=nuin\a, rutina sau obiceiurile omene=ti, s[ toceasc[ din valoarea cu care sufletul t[u
prive=te acest eveniment al venirii Fiului ]n lume, pentru c[ el a
fost f[cut posibil prin dragostea lui Dumnezeu pentu tine =i pentru mine. C`nd e=ti ]n necaz vezi cine te iube=te, =i noi, ca
p[c[to=i, am fost ]n mare necaz, pentru c[ la sf`r=itul drumului
numit via\[ ne a=tepta o judecat[ dreapt[ =i o condamnare, ]ns[
venirea Domnului Isus ]n lume a f[cut posibil ca prin meritul
jertfei Sale <…oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\a
ve=nic[> (Ioan 3:16).
Modul ]n care a avut loc venirea M`ntuitorului pe p[m`nt este
cunoscut chiar =i de cei care spun c[ nu cred ]n El. Este important
s[ particip[m la aceast[ s[rb[toare a bucuriei =i a luminilor, care
este simbolul speran\ei, cu o inim[ mul\umitoare. Cei pentru care
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aceast[ s[rb[toare este doar o ocazie festiv[, care s[-i scoat[ pu\in
din monotonia vie\ii, pot fi asem[na\i cu ni=te oameni care din
]nt`mplare ajung la o nunt[ unde beau =i m[n`nc[ f[r[ s[-i
cunoasc[ pe cei ce se c[s[toresc; a=a c[ atunci c`nd se termin[
m`ncarea =i b[utura se termin[ =i veselia lor, pe c`nd cei care
s[rb[toresc venirea Domnului Isus cu o inim[ mul\umitoare
r[m`n cu aceast[ bucurie tot anul =i toat[ via\a.
Pe vremea lui Cezar August a fost dat[ porunca unui
recens[m`nt pentru to\i oamenii, fiecare ]n cetatea lui natal[, cu
scop de taxare. Cronicile acelor timpuri spun c[ un b[rbat cu
numele de Iosif, care locuia ]n Nazaret, s-a ]nscris ]mpreun[ cu
so\ia lui, Maria, ]n ora=ul Betleem. Betleemul era tixit de oameni
din cauza celor veni\i s[ se ]nscrie, a=a c[ pentru Maria =i Iosif nu
s-a g[sit un loc de poposire. Cu toat[ aglomera\ia, p[storii au
g[sit ieslea unde era Cel care este P[storul cel bun. Mul\imea
]ngerilor ]n s[rb[toare L-au sl[vit pe Dumnezeu pentru
bun[tatea Lui, ]n mod vizibil, deasupra c`mpului de la
marginea Betleemului, printre p[stori, dar dac[ ar fi f[cut acest
lucru deasupra staulului, poate c[ p[storii v[z`nd slava cereasc[
nu ar fi ]ndr[znit s[-L caute =i s[ se apropie ca s[ I Se ]nchine
(vezi Mica 5:2).
Pruncul Isus ]n iesle reprezint[ faptul c[ nu mai suntem singuri, deoarece Emanuel ]nseamn[ <Dumnezeu este cu noi> =i ]n
noi (vezi Matei 28:20). }ntruparea Lui ]mi spune c[ ]i suntem mai
de pre\ dec`t ne-am fi putut ]nchipui. M[re\ul Har ne spune c[
Dumnezeu ne-a dat =i ne d[ ceea ce nu merit[m, pentru c[ El a
vrut s[ vin[ =i s[ fie cu noi pe c`nd noi ]nc[ nu am vrut s[ avem
nimic de-a face cu El, c`nd noi nu am vrut s[ fim deranja\i de la
a ne practica p[catul pe care-l iubeam. El a venit ca s[ fie
R[scump[r[torul tuturor celor care vor crede ]n El =i ca s[ ajute
necredin\ei oamenilor a f[cut minuni ]n mijlocul lor (vezi Fapte
2:22). Prin neascultare =i p[cat omul s-a dovedit necredincios, dar
Dumnezeu, ]n loc s[ caute o desp[r\ire de om, S-a d[ruit pe Sine
prin Fiul pe care L-a trimis ]n lumea ostil[ a lui Irod =i astfel, prin
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jertfa Lui, s[ ne ]mp[c[m. El =tia cum va fi primit =i totu=i a venit,
chiar dac[ prin comportarea lui Irod ne-am asem[nat cu un animal s[lbatic c[zut ]ntr-o groap[, pe care vrei s[-l aju\i, dar care
devine =i mai agresiv.
Irod a fost un arhitect renumit, care cu mult[ iscusin\[ a
construit cl[diri splendide, at`t ]n Israel c`t =i ]n alte teritorii din
Imperiului roman. De aceea se credea c[ este un gigant ]ntre
oameni. El a fost un om care iubea puterea p`n[ acolo c[ asasina
orice rival, chiar dac[ era vorba de so\ie sau de fiii lui. C`nd a
auzit despre <]mp[ratul de cur`nd n[scut al Iudeilor>, inima i s-a
umplut de invidie, ur[, fric[, =i cu viclenie a f[cut un plan prin
care s[ nimiceasc[ =i acest rival, ]ns[ el nu =tia c[ un Vegheator
veghea asupra acelor evenimente. Magii I-au v[zut steaua, stea pe
care Domnul a f[cut-o, =i L-au c[utat pe ]mp[ratul Iudeilor, cum
L-au numit ei, ca s[ I Se ]nchine. C[utarea lor i-a dus pe la palatul lui Irod. Acesta s-a temut de Pruncul Isus din motive gre=ite,
pentru c[ El a venit s[ domneasc[ ]n inimile oamenilor pe care ]n
meritul jertfei Sale ]i schimb[ ]n f[pturi noi.
Ori de c`te ori suntem nedrept[\i\i sau evenimentele vie\ii ne
trec prin st[ri care ne umilesc ad`nc putem privi la ieslea unde
S-a n[scut, la comportarea lui Irod, =i =tiind c[ ucenicul nu este
mai mare dec`t ]nv[\[torul s[u putem p[stra o inim[ mul\umitoare. Mul\i au ]ntreb[ri cu privire la ve=nicia Celui care dup[
Scripturi S-a n[scut ]n ieslea din Betleem, ]mbr[c`nd astfel o
form[ uman[. Dac[ treci cu bine de Genesa 1 cu 1, nu mai ai
probleme cu a crede restul Scripturii, pentru c[ =tii c[ ai de-a face
cu un Dumnezeu mare. Degeaba caut[ omul sceptic =i finit s[
perceap[ un Dumnezeu infinit, care locuie=te ]n afara a ceea ce
noi numim timp, pentru c[ ideea eternit[\ii nu poate fi p[truns[ de
mintea uman[. De aceea cei care se zbat prea mult s[ p[trund[ ]n
aceste taine care ]nc[ nu ne-au fost descoperite ]ntru totul, sau se
]ncumet[ s[ spun[ ceva acolo unde Scriptura tace, ajung s[ cad[
]n gropi filozofice =i s[-=i vateme sufletul. C`nd un astfel de suflet
care vrea s[ afle despre Dumnezeu ]n ce prive=te infinitatea Lui,
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]nainte de cea a Scripturii, trebuie s[ revin[ =i s[ se limiteze la ce
a spus ]n\eleptul Solomon, care a c[utat s[ p[trund[ taine ad`nci
=i la sf`r=itul acestor c[ut[ri a spus: <…Teme-te de Dumnezeu =i
p[ze=te poruncile Lui…> (Eclesiastul 12:13).
Fii mul\umit3. c[ ai oportunitatea s[-L cuno=ti pe Cel care a
spus: <…Adev[rat, adev[rat, v[ spun c[, mai ]nainte ca s[ se
nasc[ Avraam, sunt Eu> (Ioan 8:58). C`nd dai de aceast[ barier[
a ]n\elegerii intelectuale cu privire la ve=nicia Dumnezeirii, caut[
c`rmuirea Duhului care poate da celui sincer o ]n\elegere a lui
Dumnezeu, nu doar cu mintea, ci =i cu inima, care-L poate sim\i
pe acest Creator Minunat =i Ve=nic. El este Cel a c[rui stea a
v[zut-o Balaam; El este Cel pe care }l g[sim ]n Vechiul Testament
ca }ngerul Domnului care prime=te ]nchinarea omului. El este Cel
care a fost me=ter la lucru cu Tat[l c`nd s-a auzit <S[ facem!> El
este Cel care spune: <«Eu sunt Alfa =i Omega, }nceputul =i
Sf`r=itul», zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era =i Cel
ce vine, Cel Atotputernic> (Apocalipsa 1:8).
Dumnezeu S-a apropiat de om =i a comunicat cu acesta prin
lucrarea crea\iei Sale care ne ]nconjoar[, prin Cuv`ntul care a fost
rostit =i scris prin oamenii pe care I-a ales pentru aceast[ slujb[,
]ns[ dup[ aceste dou[ moduri de a comunica cu omul Dumnezeu
a ales s[ foloseasc[ o metod[ nou[ prin ]ntrupare a Fiului S[u
printr-o fecioar[ curat[. <De aceea Domnul }nsu=i v[ va da un
semn: Iat[, fecioara va r[m`nea ]ns[rcinat[, va na=te un Fiu, =i-I
va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)> (Isaia 7:14).
Primele dou[ moduri de a comunica cu noi, oamenii, au fost ca
dou[ drumuri cu sens unic, dar prin Domnul Isus, Dumnezeu
vorbe=te omului =i sufletul m`ntuit c[ are prin Isus intrare slobod[
]naintea Tronului harului. Alfabetul unei limbi constituie cadrul
fundamental de comunicare al acelei limbi.
Domnul Isus a spus c[ El este Alfa =i Omega, adic[ prima =i
ultima liter[ a alfabetului grecesc. Am putea spune c[ El a venit
ca s[ devin[ o limb[ comun[, nou[, pe care cei din cer =i cei de
pe p[m`nt s[ o poat[ vorbi. }n\elegi tu limba aceasta numit[ Isus?
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Dac[ era o alt[ limb[ sau cale prin care dreptatea =i dragostea lui
Dumnezeu s[ fie satisf[cute El nu ar fi venit, dar a fost singura
cale posibil[. De aceea Salvatorul a venit ]n lume. Sunt multe
lucruri mari =i tari, dar nimeni =i nimic nu este mai mare =i mai
tare dec`t Cel care S-a n[scut ]n locul cel mai umil, ca s[ creasc[
=i s[ ni-L fac[ de cunoscut pe Tat[l, iar apoi s[ devin[ pe o cruce,
prin ]nlocuire, R[scump[r[torul lumii. <De aceea, c`nd intr[ ]n
lume, El zice: «Tu n-ai voit nici jertf[, nici prinos; ci Mi-ai
preg[tit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru
p[cat. Atunci am zis: ’Iat[-M[ (]n sulul c[r\ii este scris despre
Mine), vin s[ fac voia Ta, Dumnezeule!’»> (Evrei 10:5-7).
Suntem binecuv`nta\i ]n mod deosebit pentru c[ nu tr[im ]n
a=teptarea promisiunii venirii Lui, ci suntem cei care ne bucur[m
de o promisiune care s-a ]mplinit. De aceea decoreaz[-\i inima cu
prezen\a Lui =i ]mpreun[ cu ]ngerii cei puternici d[ slav[ lui
Dumnezeu pentru bun[tatea Lui. Prin credin\[, la Betleem vedem
un Dumnezeu care S-a f[cut accesibil omului din p[tura cea mai
de jos, dar =i celor ]n\elep\i =i boga\i. El, ]n fa\a c[ruia to\i ]ngerii
se ]nchin[, S-a dezbr[cat de slava cereasc[ =i cobor`nd la nivelul
omului S-a l[sat v[zut, pip[it =i auzit. <+i, c`nd duce iar[= ]n lume
pe Cel ]nt`i n[scut, zice: «To\i ]ngerii lui Dumnezeu s[ I Se
]nchine!»> (Evrei 1:6).
Studiul embrionic, care a evoluat mult ]n ultimii ani, ne spune
c[ ]nainte ca un copil s[ se nasc[ este con=tient. }n acest fel,
]ntr-un mod unic, Domnul Isus =tia c[ se na=te =i devine parte
dintr-o familie pe care El }nsu=i a creat-o =i a chemat-o la existen\[. El, care este Cuv`ntul ce s-a ]ntrupat, este Cel pe care
Dumnezeu Tat[l L-a numit Dumnezeu, =i a venit pe p[m`nt lu`nd
forma unui om cu s`nge =i trup de carne ca s[ poat[ muri pentru
cei p[c[to=i. <Pe c`nd Fiului I-a zis: «Scaunul T[u de domnie,
Dumnezeule, este ]n veci de veci; toiagul domniei Tale este un
toiag de dreptate»> (Evrei 1:8). C`nd primul sc`ncet al Copilului
Sf`nt s-a auzit ]n ieslea rece, pentru prima dat[ omul L-a auzit pe
Dumnezeu, care se exprima audibil prin pl`ns, =i L-a v[zut pe Cel
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Nev[zut. <El este chipul Dumnezeului celui nev[zut, cel ]nt`i
n[scut din toat[ zidirea> (Coloseni 1:15).
Prin credin\[, privim ]n trecut =i vedem p[storii care au primit
de la ]ngerii Veste Bun[ c[ S-a n[scut un M`ntuitor ]n cetatea lui
David (vezi Luca 2:33). Parc[-i vedem cum s-au apropiat timizi
=i dup[ ce Iosif i-a examinat, ascult`ndu-i =i minun`ndu-se de
ceea ce au avut de spus despre vestea ]ngerilor, s-au apropiat cu
sfial[ =i team[ sf`nt[ de pruncu=orul Isus =i L-au v[zut pe Mesia,
f[r[ ca ei s[-=i dea seama c[ privesc la Dumnezeul cel ]ntrupat.
<+tim c[ Fiul lui Dumnezeu a venit, =i ne-a dat pricepere s[
cunoa=tem pe Cel ce este adev[rat. +i noi suntem ]n Cel ce este
adev[r, adic[ ]n Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul
adev[rat =i via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:20). Pentru c`teva clipe parc[
au uitat c[ sunt p[stori s[raci =i dispre\ui\i =i toat[ aten\ia a trecut
de la ei la Cel care a fost declarat de ]ngerii ]n s[rb[toare a fi
M`ntuitorul lumii.
Maria asculta cuvintele p[storilor, care au fost primii evangheli=ti ce au dus Vestea cea Bun[ c[ S-a n[scut un M`ntuitor. <Maria
p[stra toate cuvintele acelea, =i se g`ndea la ele ]n inima ei> (Luca
2:19). Oare =tia ea c[ atunci c`nd s[rut[ m`inile =i obr[jorul
prucu=orului Isus de fapt }l s[rut[ pe Dumnezeu? Probabil c[
Maria nu =tia ]n acele clipe c[ Pruncul pe care L-a n[scut, fiind
z[mislit prin puterea Duhului Sf`nt care a umbrit-o a=a cum vestise ]ngerul Gavril, va face posibil ca prin meritul jertfei Sale pe
Calvar ea s[ fie n[scut[ din nou. Probabil c[ nu-=i d[deau seama
c[ acel copila= este Singurul Copil care Se va na=te vreodat[ pe
p[m`nt, fiind perfect, des[v`r=it ]ntru totul, f[r[ s[ aib[ ]n El un
mocnet al p[catului Adamic care s[ se aprind[ c`nd va cre=te
mare. Ei nu =tiau c[ Pruncul pe care L-au ocrotit fugind de Irod
]ntr-o zi ]i va ocroti pe ei =i ]i va primi ]n }mp[r[\ia cerurilor.
Era momentul ]mplinirii unei vremi hot[r`te ]n ceruri =i cei
care erau cei mai simpli dintre oameni au fost primii care L-au
v[zut pe Cel care era deplin Om =i deplin Dumnezeu. Nimeni nu
ar fi spus c[ acolo ]n iesle ]nf[=at ]n scutece, ]n bra\ele Mariei, era
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Domnul Domnilor =i }mp[ratul ]mp[ra\ilor, Mesia cel a=teptat,
dar El era acolo =i p[storii I S-au ]nchinat. Istoria poporului Israel
este istoria unui popor mereu ]n c[utare de ap[. Ei nu =tiau c[ Cel
care S-a n[scut ]n iesle este Apa vie\ii, o Ap[ care este
]ndestul[toare nu numai pentru o \ar[, ci pentru o ]ntreag[ lume
]nsetat[ dup[ a fi slobozit[ de vina p[catului. Dup[ ce omul s-a
r[zvr[tit fa\[ de Dumnezeu din cauza egoismului, a poftelor =i a
m`ndriei, a ajuns s[ nu se mai ]n\eleag[ unul cu altul.
Istoria ne spune c[ pe p[m`nt au fost ]n jur de 15.000 de
r[zboaie, au fost semnate =i c[lcate aproape 8.000 de tratate de
pace prin care omul a ]ncercat s[ aduc[ pacea pe p[m`nt. Pentru
c[-i este greu omului s[ aib[ pace =i dreptate a fost nevoie s[ vin[
Prin\ul P[cii ca s[ fac[ posibil[ aceast[ pace ]ntre oamenii pl[cu\i
Lui. Iov s-a pl`ns c[ Dumnezeu nu este om ca =i el cu care s[
poat[ vorbi =i a spus c[ nu are mijlocitor (vezi Iov 9:32-33), dar
prin venirea M`ntuitorului ]n lume aceste dou[ probleme au fost
rezolvate atunci c`nd Cuv`ntul S-a f[cut trup =i a locuit printre
noi oamenii (vezi Ioan 1:14). Coranul islamicilor spune despre
Alah, dumnezeul Lunii: <Alah nu are fiu>. De aceea acest dumnezeu fals merge p`n[ acolo c[ le cere celor care-i slujesc s[ verse
s`nge omor`ndu-i pe al\ii. Noi ]ns[ s[rb[torim un Dumnezeu
adev[rat care are Un Fiu Preaiubit pe care L-a trimis ]n lume ca
prin s`ngele Lui nevinovat, adus ca jertf[ de r[scump[rare o dat[
pentru totdeauna, s[-i m`ntuiasc[ pe cei p[c[to=i. El a venit s[
fac[ ceea ce s`ngele de la jertfele aduse pe altarul din Ierusalim
sau din Cortul ]nt`lnirii nu a putut face niciodat[.
S`ngele Mielului lui Dumnezeu =terge p[catul pe deplin =i prin
sp[larea na=terii din nou devenim cura\i. }n acest fel suntem
socoti\i neprih[ni\i prin credin\a ]n El. C`nd Dumnezeu ]ncepe
ceva po\i fi sigur c[ acel lucru se va duce la bun sf`r=it. +tiind c[
planul de m`ntuire a ]nceput s[ se desf[=oare printre oameni ne
putem odihni ]n siguran\a faptului c[ El a dus acest plan la bun
sf`r=it, pentru ca ast[zi s[-L putem numi, ]n mod personal,
M`ntuitorul sufletului nostru. Dac[ e=ti un suflet m`ntuit, privind
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la evenimentul venirii Lui ]n lume, recunoa=te c[ ai o datorie pe
care nu o vei putea achita niciodat[. De aceea mul\ume=te-I cu
deplin[ recuno=tin\[. Las[ ca aceast[ rug[ciune de mul\umire s[
te duc[ ]n intimitatea prezen\ei lui Dumnezeu prin limba cea nou[
care este ]n\eleas[ sus ]n cer =i jos pe p[m`nt. Nu separa emo\iile
de aceast[ ]nchinare ]n duh =i adev[r, dar nu te limita la a depinde
doar de ele. Dragostea este ceva ce trebuie s[ ai =i s[ sim\i
]n[untrul t[u, ]nainte ca s[ o po\i da =i altuia. Primind Darul =i
dragostea Celui care S-a dovedit a fi iubitor de oameni, prin aceea
c[ L-a dat pe Singurul S[u Fiu s[ vin[ s[ r[scumpere o lume
p[c[toas[, iube=te-l pe El =i pe cei din jurul t[u.
Dac[ la aceste s[rb[tori treci prin dificult[\i prive=te la Cel
Nev[zut care S-a l[sat v[zut ]n trup ]n ieslea din Betleem =i vei
putea r[m`ne neclintit p`n[ ajungi acolo unde }l vei vedea a=a
cum este acum, la fel ca Moise, care L-a v[zut pe Cel nev[zut prin
credin\[ =i a=a a putut ]ndura =i birui. <... a r[mas neclintit, ca =i
cum ar fi v[zut pe Cel ce este nev[zut> (Evrei 11:27). Credin\a nu
poate s[ tac[ c`nd trebuie s[-i spun[ altuia ce a f[cut Domnul
pentru el, dup[ cum dragostea Lui nu a putut s[ r[m`n[
nep[s[toarea f[r[ s[ ne deschid[ un nou drum c[tre pomul vie\ii;
de aceea m[rturise=te-L la cei din jurul t[u.
To\i copiii Domnului trebuie s[ intre ]n categoria sufletelor
trimise sau, ]n cea mai mare parte, ]n categoria sufletelor care fac
posibil ca al\ii s[ fie trimi=i s[ spun[ Vestea cea Bun[ c[ Domnul
Isus a venit ]n lume ca s[-i m`ntuiasc[ pe cei p[c[to=i. Mul\i au
r[mas confuzi c`nd au v[zut umilin\a de care Domnul Isus a dat
dovad[ c`nd S-a n[scut =i de aceea cei mai mul\i dintre ai S[i nu
L-au primit, dar oferta de m`ntuire prin jertfa Lui este ]nc[
deschis[ celui care admite c[ este un p[c[tos ce are nevoie de
Salvator. Ast[zi omul vrea s[-L scoat[ pe Hristos tot mai mult
afar[ din aceast[ S[rb[toare, vr`nd s[ fac[ din ea doar o ocazie
prielnic[ pentru a face comer\, pentru a se ]mbuiba sau pentru a
se odihni. S[ nu uit[m c[ este aniversarea Na=terii Celui care este
Darul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, =i a=a cum mul\i
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primesc daruri c`nd ]=i s[rb[toresc ziua de na=tere =i Domnul Isus
merit[ s[ primeasc[ acces =i st[p`nire peste toat[ inima noastr[.
Te-ai g`ndit s[-I dai un dar Domnului Isus? Dar ce dar s[-I dai
Celui care a creat totul?
Domnul Isus S-a identificat cu cei care duc lips[, a=a c[
oric`nd dore=ti po\i s[-l cau\i pe cel ]n nevoie =i s[ dai un dar
Domnului. Pe l`ng[ c[ ]i dai inima ta, pe l`ng[ un dar pe care-l
dai celui ce are nevoie de ajutor, mai po\i s[ faci ceva care }l va
bucura ]n mod deosebit: cadouri, lumini =i mese festive pot fi
lucruri frumoase care marcheaz[ aceast[ s[rb[toare ]n via\a ta,
dar a tr[i ]n pace cu semenii t[i =i mai mult ca orice cu Dumnezeu
este mai important =i mai de dorit dec`t aceste lucruri ce au
devenit parte din aceast[ s[rb[toare. La aceste s[rb[tori, c`nd te
bucuri de na=terea-I minunat[, plin[ de participarea cerului, =i
]n\eleg`nd c[ Domnul Isus a venit ]n lume s[ ne ]mpace cu Tat[l,
po\i folosi aceast[ s[rb[toare ca pe o oportunitate ca s[ repari
orice rela\ie ce s-a deteriorizat sau chiar s-a ]ntrerupt ]ntre tine =i
semenii t[i, care poate te-au nedrept[\it. Este bine s[ faci acest
lucru ]ncep`nd chiar cu cei care-\i sunt neamuri.
Poate spui c[ i-ai iertat, dar g`ndurile care-i acuz[ vin mereu
]napoi. R[spunsul la aceast[ problem[ este c[ trebuie s[-i ier\i ori
de c`te ori acele feluri de g`nduri de ]nvinuire apar ]n g`ndirea ta
=i cu timpul nu vor mai avea ]ndr[zneala s[ reapar[. Nu multe alte
lucruri po\i face pe p[m`nt care s[ conteze mai mult sus ]n ceruri
ca acest fel de iertare acordat[ cu generozitatea, a=a cum
Dumnezeu a fost =i este generos cu noi, care gre=im ]n multe
feluri. A ierta r[m`ne la alegerea noastr[, dar prin a ierta suntem
dezlega\i de leg[turile emo\ionale cu care cineva ne poate \ine
legat =i ]n acela=i timp iert`nd }i facem bucurie Tat[lui nostru,
pentru c[ prin aceasta }i sem[n[m.
Cr[ciun ]nseamn[ diferite lucruri pentru diferite persoane. }n
fiecare an aceast[ s[rb[toare este o ocazie ca pentru c`teva clipe
s[ devenim din nou copii, vizit`ndu-ne copil[ria cu amintirile-i
frumoase =i ]n acela=i timp ne bucur[m ]n prezent de bucuria
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copiilor din jurul nostru. Un copil i-a spus mamei sale c[ ]i pare
a=a de bine c[ Domul Isus S-a n[scut la Cr[ciun, dar mama lui
l-a ]nv[\at pe copil c[ nu a existat aceast[ s[rb[toare a bucuriei, a
darurilor =i a luminilor p`n[ c`nd El nu S-a n[scut. Oare aceast[
s[rb[toare ]nseamn[ ceea ce trebuie s[ ]nsemne pentru tine? Este
El, Isus, Salvatorul sufletului t[u? F[r[ aceast[ condi\ie nu ai ce
s[rb[torii, pentru c[ f[r[ ea orice altceva nu are valoare.
Dac[ El nu ar fi venit, prorociile nu s-ar fi ]mplinit =i noi am fi
tot mor\i ]n p[catele noastre, dar Mesia a venit =i a ]mplinit ceea
ce a vestit Daniel cu mare precizie cu privire la ziua intr[rii Lui
]n Ierusalim, spre a fi prezentat lumii ca Miel al lui Dumnezeu.
Dac[ El nu ar fi venit, prorociile nu ar mai fi credibile =i noi nu
am avea un Salvator. Dac[ El nu ar fi venit ca s[ ]mbrace un trup
muritor, spre a deveni Salvator pentru muritori, via\a nu ar avea
sens =i am avea mai pu\in[ bucurie, ca un animal, pentru c[ pe
animale nu le a=teapt[ o judecat[, dar Isus Hristos a venit ]n lume
ca s[ m`ntuiasc[ pe cei p[c[to=i. Pentru aceasta El merit[ tot ce
inima noastr[ poate da mai bun: dragoste =i mul\umire fa\[ de un
Dumnezeu ]ndur[tor =i darnic.
Uneori, oamenii de afaceri c`nd le reu=esc planurile cu privire
la c`t au v`ndut cu ocazia acestei s[rb[tori anun\[ c[ au avut cel
mai grozav Cr[ciun, dar noi =tim c[ cel mai minunat Cr[ciun a
fost c`nd El S-a n[scut ]n ieslea din Betleem. }n mod individual,
fiecare dintre noi, am s[rb[torit cel mai minunat Cr[ciun numai
dup[ ce El S-a n[scut ]n inima noastr[. Exist[ pericolul ca fiind
foarte obi=nui\i cu aceast[ s[rb[toare a Na=terii M`ntuitorului s[
ajungem s[ nu ne mai afecteze =i dragostea Lui s[ nu ne mai
]nduio=eze. Este trist, dar poate c[ suntem a=a de ocupa\i cu
treburile }mp[ratului c[ nu avem timp pentru }mp[rat. Cite=te
nara\iunea Na=terii Lui =i apoi, fiind hr[nit cu Adev[rul, vei g[si
c[ ai ce s[ s[rb[tore=ti, chiar dac[ nu ai primit nimic material cu
ocazia acestor s[rb[tori. Las[ credin\a s[ se odihneasc[ ]n promisiunile Sale. Tot ce este =i va fi bun ]n via\a ta =i a mea ]ncepe cu
Cuv`ntul, =i dac[ pe baza Cuv`tului Celui care nu poate s[ mint[
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}l vei face pe El Domn al inimii tale vei afla c[ ]\i este ]ndeajuns
s[ ai pace =i s[ gu=ti fericirea ]nc[ de aici, de pe p[m`nt, umbl`nd
cu Cel care S-a cobor`t din cer ca s[ se nasc[ ]n Betleem.
Bucur[-te pentru c[ Dumnezeul cel Nemuritor a venit s[
moar[ ca om =i astfel noi, muritorii, s[ nu mai murim. Bucur[-te
=i mul\ume=te-I, deoarece pentru o clip[ El S-a dezbr[cat de slava
cereasc[ =i S-a n[scut ]n Betleem ca s[ poat[ s[ ne ]mbrace cu
haina neprih[nirii Lui. Hristos S-a n[scut =i dac[ ai primit Darul
lui Dumnezeu une=te-te cu mine ]n rug[ciune =i spune-I: <Dragul
meu M`ntuitor care ai venit ]n lume ca s[ m`ntuie=ti pe cei
p[c[to=i, dintre care cel dint`i sunt eu, vreau ca voia Ta s[ se fac[
]n via\a mea. Nimic mai mult. Nimic mai pu\in. }\i mul\umesc =i
Te iubesc!
Amin
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52
CE VEI FACE CU VIAÞA TA?
<Cine ]=i va p[stra via\a, o va pierde; =i cine ]=i va
pierde via\a, pentru Mine, o va c`=tiga.> Matei 10:39

C

uv`ntul lui Dumnezeu a fost rostit ]nainte de a fi scris,
dar a fost scris ca s[ poat[ fi rostit de noi =i acumulat
de ra\iunea noastr[, ca apoi credin\a s[-L preia =i
rezem`ndu-se pe El, ca pe o temelie ce nu se clatin[, s[ ne tragem
din El o n[dejde ce nu ]n=al[, pentru lumea care vine. Rostind =i
tr[ind acest Cuv`nt, ce nu se ]ntoarce la Dumnezeu f[r[ rod, ]i
pune pe to\i cei care se ]ncred ]n El ]n pozi\ia binecuv`ntat[ de fii
=i fiice ale lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Ca suflete
m`ntuite am ]n\eles c[ tot ce vedem a fost creat de El =i pentru El,
iar noi exist[m ca s[-L bucur[m pe Dumnezeu, ca apoi =i noi s[
ne bucur[m de El. Dumnezeu are dorin\a s[-+i r[sfr`ng[
dragostea Lui peste noi, s[ ne iubeasc[ =i vrea ca =i noi s[-I
r[spundem iubindu-L. Cu totul altfel tr[iesc cei care nu au aceast[
credin\[ minunat[ ce ferice=te =i d[ ]mplinire.
Un faimos scriitor american cu numele de Hamingway, care
din cauza dezn[dejdii =i a dezam[girii pe care i-a oferit-o lumea
=i-a pus cap[t zilelor arunc`ndu-se astfel ]n bra\ele Satanei, a afirmat c[ oamenii sunt ca o colonie de furnici ce tr[iesc la cap[tul
unui trunchi de copac tr`ntit la p[m`nt, ce arde la un cap[t; focul
se ]ntinde treptat spre locul unde se afl[ furnicile, ]ns[ acestea nu
=tiu ce le a=teapt[. Tr[im ]ntr-o lume ]n care oamenii au mai multe
]ntreb[ri dec`t r[spunsuri =i mai mult[ confuzie dec`t claritate,
pentru c[ nu dau importan\a cuvenit[ sufletului lor. De aceea ei se
aseam[n[ cu ni=te oameni care nu =tiu unde merg =i nici ce-i
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a=teapt[, at`t timp c`t refuz[ autoritatea Scripturii ]n via\a lor, ca
fiind Cuv`ntul viu =i lucr[tor al lui Dumnezeu. Dac[ alegi s[ fii
cre=tin nu numai cu numele, ci =i cu tr[irea, te vei conduce ]n
fiecare zi, ]n primul r`nd, nu dup[ ceea ce sim\i ]n ziua respectiv[,
ci dup[ ce spune Dumnezeu care ne-a ]nfiat =i ne-a promis c[ este
cu noi ]n toate zilele. <Vede\i ce dragoste ne-a ar[tat Tat[l, s[ ne
numim copii ai lui Dumnezeu! +i suntem...> (1 Ioan 3:1).
Noi, care am ]n\eles c[ via\a nu are rost f[r[ Domnul Isus, =tim
c[ marile ]ntreb[ri ale omului sunt ce s[ fac[ cu via\a aceasta =i
ce urmeaz[ dup[ ea. Cuv`ntul lui Dumnezeu ni-L descrie pe
Creator ca fiind un Dumnezeu bun, care le arat[ p[c[to=ilor calea.
El ]i schimb[ din p[c[to=i ]n f[pturi noi, curate =i ]nnobilate de
puterea Duhului Sf`nt pe care o pune ]n ei, apoi le c[l[uze=te
via\a zi de zi prin fapte pe care le-a preg[tit ca s[ umble ]n ele.
Aceste fapte au fost preg[tite ]nainte de ]ntemeierea lumii.
}nv[\`nd s[ ne recunoa=tem sl[biciunile =i \in`nd ochii pe ele
putem alege s[ folosim ceea ce este tare =i bun ]n via\a noastr[
spre a face ceva care s[ r[m`n[ ve=nic =i ]n acela=i timp s[
cre=tem ]n harul lui Dumnezeu dup[ planul divin. Acest plan bun
al lui Dumnezeu pentru via\a noastr[ se desf[=oar[ prin c`rmuirea
Duhului Sf`nt f[r[ de care nimic bun nu se ]nt`mpl[.
Duhul Sf`nt ne ajut[ s[ accept[m voia Domnului chiar ]n
lucrurile care nu-i convin firii noastre vechi, ca s[ ne tr[im via\a
la poten\ialul ei maxim, ]n voia lui Dumnezeu. Apostolului Petru
i-a pl[cut faptul c[ el a fost cel care a afirmat c[ Domnul Isus este
Hristosul. A fost plin de bucurie atunci c`nd a fost trimis s[
vesteasc[ venirea }mp[r[\iei lui Dumnezeu, c`nd p`n[ =i duhurile
]i erau supuse. Probabil c[ avea g`nduri de superioritate fa\[ de
ceilal\i c`nd se g`ndea c[ el a umblat pe ap[, dar c`nd a auzit c[
Domnul Isus va fi omor`t nu a mai fost de acord cu o asemenea
Evanghelie =i a spus cuvinte pentru care a fost mustrat. Abia dup[
rev[rsarea Duhului Sf`nt ucenicii au ]n\eles planul lui Dumnezeu
care a trasat pentru fiecare dintre ei o cale pe care aveau bucuria
m`ntuirii, ]ns[ ]mpreun[ cu prigoniri, suferin\e =i uneori chiar
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moarte. C`nd au ]n\eles planul lui Dumnezeu, fiindc[ au v[zut un
Hristos ]nviat din mor\i, au ales s[ se pun[ la dispozi\ia Lui =i astfel via\a nu le-a fost o risip[, ci o mireasm[ ]nspre via\[ ve=nic[.
Atunci c`nd ajungi m`ntuit po\i alege s[ fii un cre=tin de r`nd,
care la sf`r=itul vie\ii nu a realizat prea mult din punct de vedere
spiritual =i care rode=te ca un spic ce a adus poate 30 de boabe sau
po\i fi dintre cei ce rodesc 100 de boabe ]n spicul lor, prin faptul
c[ au acceptat =i au urcat treptele de credin\[ pe care Dumnezeu
le pune ]naintea noastr[. Ce vei face cu via\a ta? Aceste trepte
care ne vor promova la statura de oameni mari ]n Hristos au de-a
face cu zdrobirea firii noastre =i cu umblarea prin credin\[. Ele
sunt legate de decizia de a asculta de Dumnezeu =i nu de sim\urile
noastre. Ca rezultat au o umblare ]ndeaproape cu Dumnezeu,
tr[ind o via\[ cu minuni ]n care El este glorificat, iar cei din jur
sunt ]nt[ri\i =i binecuv`nta\i. Atunci treci de la starea ]n care \i-e
fric[ sau nu te sim\i confortabil ]n prezen\a Sa la starea ]n care
prezen\a Sa este ceea ce dore=ti mai mult dec`t orice pe p[m`nt,
pentru c[ nu slujim unui Dumnezeu care exist[ doar ]n imagina\ia
noastr[, ci unui Dumnezeu al Scripturii care este ]n veci neschimbat =i care se las[ g[sit =i cunoscut.
Va trebui s[ r[spunzi la ]ntrebarea: <E=ti gata s[ ascul\i =i s[ te
]ncrezi ]n Domnul chiar =i atunci c`nd El te pune ]n cuptor ca s[
fac[ din tine un vas de cinste?> Prin har, apostolul Pavel a lucrat
mai mult dec`t al\ii, dar mai ]nt`i prin Anania Dumnezeu i-a
ar[tat ce avea s[ sufere pentru cauza Evangheliei, iar el nu a fugit
de pe c`mpul de b[taie. Citind ]n Biblie ]l g[sim pe Pavel spun`nd
]ntr-o ]mprejurare c[ este gata nu numai s[ fie legat, ci chiar s[-=i
dea via\a pentru Domnul Isus. <Calul este preg[tit pentru ziua
b[t[liei, dar biruin\a este a Domnului> (Proverbe 21:31). Sunt
evenimente care te vor duce la o mai ad`nc[ cuno=tin\[ =i p[rt[=ie
cu Dumnezeu, dar biruin\a =i gloria va fi a Lui. C`nd te vei afla
]n fa\a unor asemenea trepte, care uneori vor p[rea ca ni=te mun\i
de netrecut, se vor ivi momente c`nd vei putea fugi de risc, dar
fugind te vei ]ndep[rta de r[splat[ =i de oportunitatea de a aduce
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glorie Numelui lui Dumnezeu. Po\i s[ alegi s[ nu te intimidezi, ci
s[ te ]mb[rb[tezi ]n Domnul =i s[ lup\i, =tiind c[ b[t[lia este a Lui
=i tu nu lup\i lupta ta sau a unor oameni, ci a lui Dumnezeu.
Uneori s-ar putea s[ te afli ]n pozi\ia de a c[p[ta trecere ]naintea oamenilor, ]ns[ ajuns ]ntr-o pozi\ie comod[ \i se va cere s[
ri=ti totul st`nd ]n picioare pentru adev[r. Estera a avut o asemenea pozi\ie confortabil[ am putea spune, dar a riscat totul spre
binele poporului iudeu. Este important s[ nu mergem ]ntr-o astfel
de lupt[ cu puterea noastr[ =i nici din dorin\[ de slav[ personal[.
<+i toat[ mul\imea aceasta va =ti c[ Domnul nu m`ntuie=te nici
prin sabie, nici prin suli\[. C[ci biruin\a este a Domnului…>
(1 Samuel 17:47). C`nd Estera s-a dovedit a fi credincioas[,
Dumnezeu a devenit vr[jma=ul vr[jma=ilor ei =i prin ea le-a dat o
mare izb[vire evreilor, dar mai ]nt`i ea a dovedit c[ este gata s[
pun[ totul la b[taie.
David, fiul lui Isai, era un t`n[r cu p[rul b[lai, care a avut o
experien\[ deosebit[ cu Dumnezeu prin aceea c[ el, ca =i p[stor al
turmei tat[lui s[u, }i c`nta lui Dumnezeu pe c`mpia Betleemului.
Lui Dumnezeu I-a pl[cut ceea ce a citit ]n inima lui David. Duhul
Domnului ]l ]mputernicea s[ smulg[ oile din gura fiarelor =i
astfel tat[l s[u, Isai, nu suferea nici o pagub[. Av`nd aceast[
rela\ie de prietenie cu Dumnezeu, El a hot[r`t ca David s[ fie promovat. Poate noi ne-am g`ndi c[ Dumnezeu l-ar fi putut
binecuv`nta prin a-i ar[ta unde sunt ascunse ]n p[m`nt comorile,
pentru c[ acesta era obiceiul oamenilor avu\i: de a-=i ascunde
comorile ]n p[m`nt ori de c`te ori se apropiau du=manii de \ar[.
Multe astfel de comori au r[mas ]ngropate, fiindc[ cei ce le-au
]ngropat au muri, ]ns[ Dumnezeu ]n loc de o astfel de
binecuv`ntare a c[utat pentru David o alt[ modalitate spre a-l
]n[l\a. Dumnezeu a c[utat =i l-a g[sit pe Goliat.
Dac[ noi ne alegem inamicul probabil c[ vom avea probleme,
dar c`nd Dumnezeu ]l alege El deja are ]n fa\a Sa felul cum acel
munte va fi cucerit =i =tie cum ne va cre=te credin\a. +tiind c[
Domnul este du=manul du=manilor no=tri vom putea birui chiar
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dac[ acest du=man este o boal[, o situa\ie financiar[, r[utatea
oamenilor, situa\ii grele la serviciu sau orice alt fel de probleme.
Vrei s[ cre=ti? Fii gata s[-l ]nt`lne=ti pe inamic =i s[-l biruie=ti ]n
Numele Dumnezeului celui Viu. Vrei s[ cre=ti spiritual? Fii gata
s[ te la=i ]n m`na Lui, ca El s[ fac[ ceva cu tine =i pentru tine. Cu
c`t este mai mare inamicul cu at`t Dumnezeu va primi mai mult[
slav[ =i vei ajunge s[-L cuno=ti mai ]ndeaproape pe Cel ce-\i d[
biruin\a. Dac[ suntem sinceri, vom admite c[ noi nu vrem
probleme =i nici uria=i cu care s[ ne batem. Noi vrem o via\[
lini=tit[ =i am vrea s[ ne confrunt[m doar cu probleme m[runte.
+i totu=i uneori, pentru c[ Dumnezeu vrea s[ ne promoveze sau
fiindc[ El a pus ceva ]n noi =i vede un poten\ial ]n persoana noastre, ne trezim pe c`mpul de lupt[ cu Goliat.
Ne afl[m ]n situa\ii ]n care spunem c[ noi nu am c[uta necazuri
=i nici a provocare, dar a sunat telefonul =i fiind ]ntreba\i am spus
ce trebuie spus conform Scripturii =i uite ce foc a ie=it. Sus\inem
c[ am fost unde trebuia s[ fim ]n acel timp =i iat[ c`t de gre=it a
fost interpretat gestul nostru. C`nd te afli fa\[ ]n fa\[ cu Goliat,
=tiind c[ te-ai cercetat, =i g[se=ti c[ ]ncercarea nu este nici pentru
trezire, nici pentru ]ndreptare, ajungi s[ vezi o situa\ie ce are
menirea s[ te creasc[ spiritual. F[r[ Goliat, David ar fi fost tot un
simplu p[stor, dar pentru c[ l-a lovit pe Goliat cu pra=tia =i i-a
t[iat capul David a fost cunoscut imediat ]n tot Israelul ca fiind cel
care l-a omor`t pe uria= =i a ajuns ginerele ]mp[ratului. Noi am
vrea b[t[lii mici ]n care s[ nu risc[m nimic, fiind gata uneori s[
sacrific[m calitatea pentru cantitate, uit`nd c[ Dumnezeu
lucreaz[ pentru un om ca pentru un popor.
Dac[ am reu=it s[ ne scul[m duminica diminea\a =i s[ facem
cumva ca toat[ familia s[ ajung[ la timp la casa de rug[ciune
suntem satisf[cu\i c[ am avut o mare victorie =i poate chiar ni se
pare c[ Dumnezeu ne datoreaz[ acum ceva, dar nu a=a vom fi
promova\i. Domnul nu ne d[ ]ntotdeauna un potrivnic sau nu va
pune ]n fa\a noastr[ un munte de felul cum vrem =i g`ndim noi c[
ar fi potrivit. El nu alege pentru noi dup[ c`t de tari ne credem noi
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a fi, pentru c[ b[t[lia este a Domnului. De aceea El va alege ceva
potrivit cu treapta la care vrea s[ ne ridice. Dac[ alegi s[ nu lup\i
cu armele luminii =i nu-l biruie=ti pe vr[jma= c`nd Dumnezeu te
face tare, va veni vremea c`nd el te va putea birui. C`nd e=ti plin
de dragoste pentru Dumnezeu, scoate din via\a ta tot ce L-ar putea
]ntrista pe Duhul Sf`nt =i nu l[sa nimic s[ scape. Nu avea mil[ de
p[cat, oric`t au costat acele lucruri care odat[ au hr[nit firea ta
cea veche, pentru c[ mai t`rziu te va momi, te va prelucra =i
infecta =i poate te va omor] suflete=te. Estera l-a dobor`t pe
Haman c`nd ea era tare =i nu a a=teptat s[ se afle cine este ea =i
nici nu a a=teptat s[ vad[ dac[ poporul ei chiar va fi zdrobit.
O alt[ persoan[ care a fost aleas[ de Dumnezeu spre a fi
binecuv`ntat[ =i promovat[ a fost Iosif, fiul lui Iacov =i al
Rahelei. }nainte de a ajunge al doilea om ]n \ar[, dup[ Faraon,
Dumnezeu i-a ridicat vr[jma=i ]n fa\a c[rora Iosif nu s-a dat b[tut.
El nu =i-a ur`t fra\ii haini care l-au v`ndut. Nu a cedat ]n fa\a presiunilor femeii lui Potifar de a p[c[tui. Pentru cur[\ia lui a ajuns
]n temni\[ =i nici chiar ]n temni\[ nu a fost necredincios
Domnului. C`nd Dumnezeu a r`nduit ca pitarul =i paharnicul
]mp[ratului s[ ajung[ ]n temni\[, Iosif a dat dovad[ c[ el ]nc[
crede ]ntr-un Dumnezeu care =tie tot ce i se ]nt`mpl[. Ar fi putut
spune: <Tu, Doamne, mi-ai ar[tat c[ fra\ii mei se vor pleca ]naintea mea =i uite-m[ aruncat ]n temni\[ pe nedrept, departe de
dragostea tat[lui meu!> Iosif nu a spus: <Doamne, Te-am ascultat
=i Tu a=a ]mi faci?>, ci ]l g[sim c[ =i ]n temni\[, unde c`=tigase
trecere ]naintea mai marilor de acolo, el proclama ]naintea celor
doi oameni ai ]mp[ratului credincio=ia lui Dumnezeu.
<…T[lm[cirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisi\i-mi dar visul
vostru> (Genesa 40:8).
Iosif a r[mas credincios =i din omul cel mai de jos ]n Egipt a
fost ridicat de Dumnezeu =i a ajuns al doilea ]n \ar[, dup[ Faraon,
pentru c[ Domnul era cu el. C`nd vei c[p[ta trecere ]naintea Lui
=i vei ajunge la izb`nd[ trebuie s[ =tii c[ nu to\i se vor bucura, ci
vor fi =i dintre aceia care vor fi gelo=i =i din invidie vor spune
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lucruri descurajatoare ]n jurul t[u. La fel ca Saul, c`nd a fost uns
ca ]mp[rat peste Israel, f[-te c[ nu le auzi acele cuvinte ce au
menirea s[ te descurajeze =i d[ toat[ slava lui Dumnezeu pentru
biruin\a ta, c[ci ea este a Domnului. D[ slav[ lui Dumnezeu ori
de c`te ori El te-a ]nvrednicit s[ dobori uria=ul, pentru c[ p`n[ la
urm[ trebuie s[ =tii c[ numai pe unul singur trebuie s[-L
mul\ume=ti =i acesta este Dumnezeu.
Ce vei face cu via\a ta? Vei alege s[ o tr[ie=ti numai pentru tine,
evit`nd orice risc ce te-ar face s[ suferi ceva pentru Domnul Isus,
sau vei accepta faptul c[ ]n ]ncercare exist[ oportunitatea de a
str[luci pentru Dumnezeu =i a-I aduce glorie prin ascultarea ta
necondi\ionat[? Po\i s[-L m[rturise=ti pe Domnul Isus unei persoane la serviciu, la magazin sau chiar ]ntr-un parc, risc`nd s[ fii
batjocorit =i respins, sau po\i s[ taci =i s[ stai ]n siguran\[, cu toate
c[ =tii c[ acea persoan[ neaten\ionat[ mai devreme sau mai t`rziu
se va cobor] ]n chinurile iadului. Po\i s[ alegi s[-L cinste=ti pe
Domnul cu c`=tigul t[u, d`nd prima dat[ partea Domnului, pentru
ca lucrarea Lui prin misionari, radio, r[sp`ndire de Biblii sau alte
mijloace de vestire a Evangheliei s[ ]nainteze sau po\i s[ fii un rob
viclean care se bag[ ]n datorii pentru lucruri trec[toare, ca apoi s[
spui c[ ai vrea s[ dai, dar nu po\i. Ce vei face cu via\a ta?
C`nd e=ti ne]ndrept[\it po\i alege s[ te r[zbuni sau s[ te
retragi, f[r[ s[ ier\i, sau po\i s[ fii o fiin\[ deosebit[, care-l iart[
=i pe cel ce nu merit[ s[ fie iertat, pentru c[ ai recunoscut oportunitatea scoas[ de Dumnezeu ]n calea ta de a ]nv[\a s[ fii ca El,
practic`nd iertarea. Ce vei face cu via\a ta? O vei cheltui pentru
El sau vei c[uta s[ o \ii la cea mai ]nalt[ siguran\[ posibil[? Unii
cred c[ acele cuvinte frumoase din Matei 25:23 sunt doar pentru
atunci c`nd vom trece ]n ve=nicie, dar ele sunt =i pentru acum,
c`nd ]nc[ suntem pe p[m`nt. <…Bine, rob bun =i credincios; ai
fost credincios ]n pu\ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intr[ ]n bucuria st[p`nului t[u!> (Matei 25:23). Sunt cuvinte ce
aduc bucurie ]n via\a celui care s-a dovedit a fi credincios ]n
lucrurile mici =i acum este gata pentru a i se ]ncredin\a lucruri mai
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mari. Acest fel de lucrare aduce cu sine bucuria de a te =ti ]n voia
Lui, pentru c[ ]n nici un loc nu suntem mai ]n siguran\[ ca ]n voia
Lui, chiar dac[ aceasta ne pune ]n fa\a uria=ilor. A fi ]n voia
Domnului ]nseamn[ a intra deja ]n bucuria St[p`nului, bucurie
care este t[ria noastr[ ]n ziua luptei =i pricina laudelor noastre ]n
ziua de odihn[. Ce vei face cu via\a ta?
Via\a noastr[ este ]mp[r\it[ ]n capsule de timp numite zile.
Fiecare zi are 24 de ore, care sunt date ]n mod egal fiec[rui om,
ce este ]n via\[, ca s[ le foloseasc[ cum vrea el. Putem vedea formarea zile ]n cartea Genesei, unde Dumnezeu a f[cut ca o zi s[
aib[ o parte care s[ fie luminat[ de soare =i o parte ]ntunecat[,
numit[ noapte, care s[ fie luminat[ de lun[. Formarea zilei ne
aduce aminte de controlul pe care El ]l are =i fiecare diminea\[ ne
aduce aminte de bun[tatea Lui. }ntunericul =i lumina unei zile este
un aspect vizual ce ne aminte=te c[ exist[ bine =i r[u. Ziua este
metoda lui Dumnezeu de a ne da un hotar la fiecare 24 de ore pentru ca noi, care suntem fiin\e ce facem multe lucruri din
obi=nuin\[, s[ ne obi=nuim s[ avem un altar ]naintea Lui zilnic
pentru Cuv`nt =i rug[ciune.
}ntunericul =i lumina zilei sunt ca o dramatizare pus[ ]n fa\a
noastr[ reprezent`nd diferen\a dintre bine =i r[u, dintre sfin\enie
=i p[cat, pe c`nd ]n cer nu va mai fi noapte, ci doar zi. Ce vei face
cu ziua de ast[zi? Ce vei face cu via\a ta? Dac[ vrei s[ nu o
risipe=ti, primul lucru pe care va trebui s[-l faci este s[ fii sigur c[
e=ti un copil al lui Dumnezeu. }nainte de a dobor] uria=ii trebuie
s[ ai un ]nceput ca =i copil al lui Dumnezeu. }nceputul const[ ]n
actul poc[in\ei prin care un suflet admite c[ este p[c[tos =i c[
prime=te darul iert[rii prin jertfa Domnului Isus pe Golgota.
M[rturise=te-I Lui p[catul, pentru c[ El deja ]l =tie, deoarece a
fost de fa\[ c`nd l-ai comis. Dac[ te c[ie=ti El te va ierta. Din acea
zi cel n[scut de sus ]l nume=te Domn, adic[ St[p`n, pe Isus
Hristos =i caut[ s[ cunoasc[ =i s[ p[zeasc[ poruncile Sale f[r[ de
care simplul fapt de a-L numi Domn nu are nici un rost. Ca =i
copil al Domnului iube=te ceea ce El iube=te, =i anume Biserica
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Sa pentru care +i-a dat via\a ca s[ o r[scumpere. Dup[ ce ai
]ncheiat leg[m`nt cu Domnul prin botez =i ]n ascultare de El ai
stat la masa Lui trebuie s[ continui s[ cre=ti ]n harul lui
Dumnezeu spre a fi gata pentru lucr[ri mai mari. Nu suntem tineri
dec`t o dat[, dar dac[ nu avem grij[ putem r[m`ne imaturi zeci
de ani, =i aceasta nu aduce nici bucurie =i nici cinste Tat[lui
nostru care este ]n ceruri.
A avea daruri nu este un semn al faptului c[ am crescut, fiindc[
Samson a avut daruri =i tot imatur a fost. Vr[jma=ul nostru vrea s[
se lupte cu copii ]n credin\[, nu cu uria=i ]n credin\[. De aceea
mul\i pierd c`nd ajung ]n conflict cu vr[jma=ul =i cu ofertele lui,
pentru c[ au r[mas tot copii ]n credin\[. Apostolul Ioan scria copila=ilor, tinerilor =i p[rin\ilor. Dac[ suntem credincio=i facem parte
din una din aceste categorii. C`nd spunem cuv`ntul <p[rinte> ne
g`ndim la cineva matur, ]n stare s[ ne ]nve\e ce este bine.
Aceasta este o pozi\ie spiritual[ la care trebuie s[ ajungem
fiecare, fiind gata s[-i ]ndemn[m pe al\ii spre Hristos. <P`n[ vom
ajunge to\i la unirea credin\ei =i a cuno=tin\ei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la ]n[l\imea staturii plin[t[\ii lui
Hristos; ca s[ nu mai fim copii, plutind ]ncoace =i ]ncolo, purta\i
de orice v`nt de ]nv[\[tur[, prin viclenia oamenilor =i prin =iretenia lor ]n mijloacele de am[gire> (Efeseni 4:13-14).
Dac[ cineva dup[ ani de zile pe calea Domnului este tot copil
]nseamn[ c[ se afl[ ]n aceast[ stare pentru c[ este lene= sau efortul depus a fost ]ndreptat spre cele p[m`nte=ti =i nu spre cele
spirituale. Dup[ cum nu este scurt[tur[ ]n a cre=te de la starea de
copila= la cea a unui adult matur care s[ poat[ munci, tot a=a nu
exist[ scurt[tur[ sau orice altceva care s[ te creasc[ de la starea
de nou-n[scut ]n Hristos, ce bea laptele duhovnicesc, la starea de
om mare ]n Hristos. Va fi nevoie pentru cre=terea =i des[v`r=irea
noastr[ de c[tre Cuv`ntul lui Dumnezeu, de ]ncerc[ri, de experien\e cu Domnul ]ntr-o umblare cu El, zi de zi sub c`rmuirea
Duhului Sf`nt. Ca orice vietate care se na=te, cre=te =i ajunge la
maturitate sau ca orice plant[ ce are nevoie de hran[, lumin[, ap[
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=i timp ca apoi s[ dea road[, =i omul duhovnicesc necesit[ timp ]n
ascultare, nutri\ie =i ]ngrijire. Se a=teapt[ de la noi ca apoi s[
aducem road[, care s[-I aduc[ glorie lui Dumnezeu =i care ne
]mbog[\e=te fa\[ de El.
Un copil spiritual cere foc din cer peste cei ce-l sup[r[, pe c`nd
cel matur ]n\elege c[ are de c`=tigat dac[-i iube=te chiar =i pe cei
ce nu merit[. Nu este vorba de o iubire f[\arnic[, numai cu limba,
ci de o iubire cu fapta =i cu adev[rul, lucru care dovede=te maturitate =i arat[ o cre=tere ]n harul lui Dumnezeu. Mul\i cre=tini
dup[ zeci de ani ]nc[ sug degetul ca un bebelu= =i se sup[r[ dac[
cineva nu le-a dat aten\ia pe care cred c[ o merit[ dup[ at`\ia ani
pe cale. Un copil duce la gur[ orice ]i cade ]n m`n[, pe c`nd un
om matur este atent la ceea ce pune ]n gur[. La fel trebuie s[ fie
=i cel care ]=i hr[ne=te sufletul. <Dar hrana tare este pentru
oamenii mari, pentru cei a c[ror judecat[ s-a deprins, prin ]ntrebuin\are, s[ deosebeasc[ binele =i r[ul> (Evrei 5:14).
C`nd ajungi matur ]n credin\[ ]ncepi s[ vorbe=ti =i s[ ac\ionezi
ca Domnul. Cei din jur vor vedea c[ ai fost cu Domnul Isus, pentru c[ ]ncepi s[-I semeni tot mai mult. C`nd ajungi la stagiul la
care m`ndria ]\i este r[stignit[ =i }i dai toat[ slava lui Dumnezeu
pentru orice lucru bun din via\a ta, atunci urmeaz[ s[ fii promovat =i Dumnezeu va g[si muntele sau uria=ul pe care s[-l biruie=ti,
=tiind c[ biruin\a este a Domnului. Nimeni nu =tie c`nd va veni
Domnul s[-+i ia Mireas[, dar dac[ ar veni peste o lun[, ce ai face?
Este timpul s[ faci acel lucru, pentru c[ El s-ar putea s[ vin[.
P[ze=te-te de tot ce \i se pare r[u, nu de frica iadului sau a nuielii,
ci din dragoste pentru Mirele Isus care +i-a dat via\a pentru tine
=i pentru mine. El ne-a dat demnitatea nemeritat[ de noi de a ne
numi <copii ai lui Dumnezeu> ce au ca destina\ie cerul, dar
]nainte de a ajunge acolo avem datoria de a-L reprezenta, de a
aduna ]mpreun[ cu Domnul, ca ]ntr-o zi, spre bucuria Lui =i a
noastr[, s[ ne poat[ r[spl[ti, pentru c[ nu am fugit din fa\a
uria=ilor, ci i-am biruit ]n Numele Dumnezeului nostru, tr[ind
astfel via\a cu folos.
Amin
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AFIRMA|II BIBLICE REFERITOARE LA
NECESITATEA MÂNTUIRII
1. To\i oamenii sunt p[c[to=i, f[r[ nici o excep\ie
<Nu este nici un om neprih[nit, nici unul m[car... Nu este nici
unul care s[ fac[ binele, nici unul m[car... C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani 3:10, 12, 23). <Iat[ c[
sunt n[scut ]n nelegiuire, =i ]n p[cat m-a z[mislit mama mea>
(Psalmul 51:5). Pentru c[ to\i ne-am n[scut cu o natur[ p[c[toas[, to\i suntem p[c[to=i, indiferent c`te p[cate am comis.
2. Consecin\ele p[catului sunt nefaste =i ve=nice
<...plata p[catului este moartea> (Romani 6:23). Nu doar
moartea fizic[, ci moartea a doua, adic[ iadul. <Iazul de foc este
moartea a doua. Oricine n-a fost g[sit scris ]n cartea vie\ii, a fost
aruncat ]n iazul de foc> (Apocalipsa 20:14-15). Este o imagine
sumbr[ =i ]nfior[toare, dar afirmat[ cu t[rie de Dumnezeu ]n
Cuv`ntul S[u.
3. Exist[, ]ns[, o speran\[ vie pentru orice p[c[tos, ]n
meritele jertfei Domnului Isus Hristos
<Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe
c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru noi> (Romani
5:8). <Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\a ve=nic[... Cine crede ]n Fiul, are via\[ ve=nic[; dar cine
nu crede ]n Fiul, nu va vedea via\a, ci m`nia lui Dumnezeu
r[m`ne peste el> (Ioan 3:16, 36). Aceasta este =ansa uria=[,
oferta harului lui Dumnezeu adresat[ fiec[rui om, oric`t de
p[c[tos ar fi el.
4. Orice om prime=te m`ntuirea prin credin\a ]n Isus
Hristos
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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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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
Tel: 0259-436 841
Fax: 0259-432 778
E-mail: spmcr@rdslink.ro
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