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D

in dorinþa de a fi folositor Iubitului Stãpân ºi din simþul
unui suflet veºnic îndatorat s-a nãscut în mine dorinþa ca
în cuvintele mele simple sã scriu aceste mesaje, care sã îndrume
spre „Cel Bun“, sã hrãneascã ºi sã încurajeze sufletul doritor de
Dumnezeu. Dorinþa mea este ca Duhul Sfânt sã dea autoritate ºi
gust acestor mesaje, astfel ca sufletele care nu-L cunosc pe
Blândul Pãstor sã poatã primi cel mai important ºi cel mai mare
drept oferit muritorilor ºi anume „dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu“. Acest „DREPT“ dã libertate sufletului încãtuºat ºi
face posibilã trãirea unei vieþi împlinite ºi fericite, cu foloase
veºnice. Scopul, þinta ºi cercul de audienþã intenþionat pentru
aceste mesaje sunt sufletele scumpe ale oamenilor din regiunile
þãrii unde nu sunt case de rugãciune, unde ei sã audã vestirea
Cuvântului lui Dumnezeu.
Cartea aceasta se distribuie gratuit, pentru cã ºi eu am primit
totul în dar. Ea este scrisã în cuvintele unui emigrant român care,
ca ºi copil acum câteva zeci de ani, s-a stabilit în strãinãtate. A lui
Dumnezeu sã fie toatã slava ºi mulþumirea pentru harul de a putea
fi de folos Împãrãþiei Lui.
Marius Tripon
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CUVÂNT +NAINTE

D

upã zeci de ani petrecuþi în diaspora românã din
Statele Unite ale Americii, pastorul Marius Tripon nu
a uitat nici limba ºi nici neamul românesc din care îºi
trage obârºia.
L-am cunoscut pe fratele Marius dupã ce tehnoredactasem
primul volum ºi dânsul venise la Societatea Penticostalã de
Misiune Creºtinã din România pentru a lua cãrþile tipãrite ºi a le
distribui. Ne-a impresionat cãldura ºi bucuria cu care vorbea
despre Evanghelie ºi râvna pe care o avea pentru rãspândirea ei,
calitãþi care-l însufleþesc ºi astãzi. Atât de mult îºi doreºte ca
oamenii sã fie mântuiþi încât la ora 5 dimineaþa, ori de câte ori
vine în þarã, merge în staþiile de tramvai, în centru sau la Piaþa
Cetãþii din Oradea, ca sã le dea câte o carte ºi sã le vorbeascã
despre Domnul celor care merg la serviciu la acea orã.
Autorul lanseazã al XI-lea volum, Temniþa religiei, scris cu
scopul de a îndrepta spre mântuire suflete de români, încercând a
le prezenta calea de eliberare din obezile temniþei falsei religii.
Tema "religiei" reprezintã intriga cãrþii de faþã. Oscar Wilde
spunea: "Religia este substitutul la modã al credinþei". Etimologia
cuvântului "religie" vine din limba latinã, fie din ,,re-legio"însemnând repetarea Scripturilor, fie din ,,re-ligio" - însemnând
refacerea legãturii cu Dumnezeu. Unii definesc religia ca pe un
sistem de credinþe (dogme) ºi practici (rituri) privind sentimentul
divinitãþii, care îi uneºte în aceeaºi comunitate spiritualã ºi moralã
pe cei care aderã la acest sistem. Ca unul care a studiat Scriptura,
autorul încearcã sã-ºi aducã cititorii în lumina ei, descoperindu-le
9

religia adevãratã, care este una - cea propovãduitã de Isus. Ea
constã în întoarcerea omului la Dumnezeu ºi identificarea prin
naºterea din nou cu Însuºi Hristosul înviat din morþi, singurul
Mântuitor, toate celelalte religii fiind demonstrate ca false.
Cartea se adreseazã atât celor aflaþi captivi în temniþa falsei
religii cât ºi celor care au nevoie de rãspunsuri la anumite
întrebãri.

1
TEMNI{A RELIGIEI

Doru ºi Cornelia Costi

„Degeaba Mã cinstesc ei, dând învãþãturi care nu
sunt decât niºte porunci omeneºti. Voi lãsaþi porunca
lui Dumnezeu, ºi þineþi datina aºezatã de oameni, precum: spãlarea ulcioarelor ºi a paharelor, ºi faceþi
multe alte lucruri de acestea." Marcu 7:7, 8

T

itlul acestui mesaj, „Temniþa religiei“, poate suna pentru
unii oarecum ciudat, deoarece cele douã cuvinte par a fi
un paradox. Temniþa este un loc nedorit; este un loc de
încarcerare, unde omul vinovat ºi uneori chiar nevinovat este þinut,
fiind lipsit de libertate, pe când religia este un loc spre care omul
aleargã ca la un adãpost pentru a gãsi rãspunsuri la frãmântãrile
sufletului. Nu ne mai mirãm cã mereu auzim despre temniþa viciilor, care creeazã dependenþã, despre temniþa neputinþei, a bolilor
fizice ºi mai ales a celor psihice, dar ne poate fi de folos sã ºtim cã
existã ºi o temniþã a religiei în care oamenii îºi irosesc timpul,
resursele ºi, mai mult decât atât, stau cu sufletul lor sub un adãpost
fals, care le poate aduce ruinare spiritualã veºnicã.
Religia este metoda prin care omul încearcã sã relege legãtura
dintre el ºi Dumnezeu, recomandând pentru aceasta dogme ºi
practici din diferite domenii, prin care sã obþinã bunãvoinþa, mila
ºi chiar favoarea Fiinþei creatoare numite Dumnezeu. În mãsura în
care câteva cuvinte scrise pot sã o facã, privind la diversitatea
religiilor, folosind învãþãtura datã de Domnul Isus, acest mesaj va
încerca sã arate diferenþa dintre o religie falsã, care poate fi o tem11
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niþã a sufletului, ºi credinþa vie, într-un Dumnezeu pe care-L
numim Tatãl nostru Cel ceresc. Nu vom privi la religiile antice
sau mistice ale vremurilor, nici la credinþa islamicã sau la
iudaism, ci pentru câteva momente vom privi la credinþa creºtinã,
adicã la Dumnezeul a tot Creatorul.
Creºtinismul care, pe pãmânt, are ca început învierea Domnului
Isus ºi sãrbãtoarea Cincizecimii, din nefericire, a fost mãcinat de
o continuã divizare, aºa cã în decursul a douã mii de ani creºtinii
au ajuns sã se separe în denominaþii, fiecare dintre aceste grupãri
susþinând cã are adevãrul de partea ei în modul cel mai original.
Pentru a se deosebi ºi a scoate în evidenþã importanþa unor anume
particularitãþi a crezului fiecãrei grupãri, creºtinii, care s-au grupat în jurul unui anume crez, au ales nume specifice care sã-i
indentifice între celelalte crezuri. Aºa s-a ajuns la o erodare a
învãþãturii apostolice ºi la compromisuri severe cu Legea lui
Dumnezeu, în care rãul este justificat cu argumente omeneºti, iar
lipsa facerii binelui este scuzatã de circumstanþe, ºi în acest fel
astãzi a apãrut un creºtinism care nu se potriveºte modelului de
creºtin al Bisericii primare.
În textul din care fac parte versetele citate la început ne este dat
sã asistãm la o disputã ce a avut loc între Domnul Isus ºi partida
fariseilor ºi a cãrturarilor. Din întregul text reiese cã religia acelor
oameni, deºi ei nu ºtiau, a ajuns pentru ei o temniþã, deoarece în
acea vreme practicau o religie a datinilor, a obiceiurilor strãmoºeºti, care erau inventate de oameni, ieºind din limitele Legii date
de Dumnezeu. Deoarece omului îi place mai mult ce face el decât
ce face Dumnezeu, aceastã grupare de oameni foarte religioºi, care
avea un eu inflamat, înfumurat la cap de etnia lor, care-i lega de
Moise, þinea la rang înalt poruncile scornite tot de oameni, pânã
acolo încât Domnul Isus a trebuit sã le spunã cã au desfiinþat
porunca lui Dumnezeu (v. 9) în favoarea regulilor omeneºti.
Cuvintele Mântuitorului aratã cu claritate diferenþa dintre religia
ceremoniilor ºi a tradiþiei ºi închinarea adevãratã fãcutã cu o inimã
sincerã ºi pãstratã curatã de pãcat; închinare care este primitã ºi

primeºte binecuvântarea lui Dumnezeu. Fanatismul lor orb poate
fi observat din faptul cã neavând cu ce-L acuza pe Domnul Isus,
fariseii i-au învinuit pe ucenici cã mãnâncã cu mâinile nespãlate
(Marcu 7:5 ). Ei le cereau oamenilor sã urmeze "spãlãrile rituale"
nu pentru cã se temeau de microbi, despre care nici ei nu ºtiau, ci
fãceau presiuni asupra oamenilor ºi "multe alte lucruri ca acestea", spune Domnul Isus, ca fãcând parte din a þine datina
bãtrânilor (v. 3). Parte din aceste ritualuri cu care-i acuza pe
ucenici cã nu le þin a fost ritualul spãlãrii mâinilor. Aceºti farisei
ºi cãrturari au ajuns sã se spele pe mâini cu o anumitã cantitate de
apã, având mâna într-o anumitã poziþie chiar ºi atunci când treceau de la un fel de mâncare la altul. O bunã parte din viaþa lor
foarte religioasã era irositã în a þine aceste datini care mergeau
pânã la absurd, cum ar fi reguli pentru felul în care poþi folosi un
ou care a fost ouat în ziua Sabatului sau cum sã scuipi în ziua
Sabatului ca sã nu fie considerat ca fiind fãcutã o lucrare. Cu trecerea vremii, au ajuns sã socoteascã aceste învãþãturi ca fiind
porunci ale lui Dumnezeu pentru ei, porunci pe care le cereau ºi
altora sã le þinã.
Aceºti farisei legaliºti care au ajuns sã aibã un caracter urât,
care mirosea greu înaintea Domnului, când au vãzut minunile pe
care le fãcea Domnul Isus au avut oportunitatea sã recunoascã
autoritatea divinã a Lui ºi sã iasã din temniþa religiei lor ca sã
treacã de partea Domnului Isus, dar au refuzat. Aceºti oameni, pe
care Domnul Isus i-a numit "cãlãuze oarbe", au vãzut în El pe
Cineva care le demasca urâþenia inimii ºi a faptelor lor motivate
de fãþãrnicie ºi dorinþe de a fi admiraþi. Pentru ei, Domnul Isus era
un Rival care vorbea cu totul altfel despre religie, despre dorinþele
ºi felul Tatãlui de a fi. Domnul Isus Îl prezenta pe Tatãl ca fiind
milos ºi iertãtor ca tatãl din pilda fiului risipitor, pe când fariseii
prezentau noroadelor un Dumnezeu aspru, necruþãtor, care vegheazã asupra lor doar cu scopul de a-i pedepsi când greºesc.
Fariseii au vãzut în Domnul un Rival care-i fãcea sã piardã interesul noroadelor faþã de ceea ce aveau ei de spus; au vãzut în El un
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Rival pe care socoteau cã trebuie sã-L aducã la tãcere cu orice
preþ. Fariseii ºi cãrturari nu erau singurii care vedeau în Domnul
Isus un competitor care trebuie zdrobit, ci lor li s-au alãturat marii
preoþi de la templu din Ierusalim. Prin minunile care le-a fãcut ºi
prin Duhul Lui înalt de Înþelepciune, a dovedit, în discuþiile ispititoare provocate de ei, cã El este divin, dar aceºti oameni, care
cunoºteau Legea, orbiþi de invidie nu L-au acceptat.
Datoritã purtãrii de grijã a lui Dumnezeu, astãzi încã existã o
categorie de suflete care refuzã sã se abatã de la calea îngustã,
care þin credinþa lui Isus (Apocalipsa 14:12), care duc la Casa
Luminii chiar dacã aceasta le aduce batjocurã, alienare, marginalizare sau chiar prigoanã, ºi aceºtia sunt cei care formeazã adevãrata Bisericã a lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:2). Dumnezeu Îºi
desfãºoarã lucrarea de mântuire a oamenilor pe pãmânt prin
Biserica Sa, condusã de Duhul Sfânt, prin cuvântul inspirat al
Scripturii (1 Timotei 3:16), care are autoritate finalã în bisericã.
Biserica nu este un edificiu fãcut din materiale de construcþie,
oricât de impunãtoare ar fi, ci numim Bisericã sufletele oamenilor
care prin pocãinþã au devenit fãpturi noi în Hristos Isus
(2 Corinteni 5:17) ºi astfel au devenit copii ai lui Dumnezeu
(Romani 8:14, 16; Galateni 3:26).
Clãdirea unde copiii Domnului se adunã, fie cã este un edificiu impresionant sau cã este foarte simplu ºi chiar mai puþin frumos, este un sanctuar în care se înalþã rugãciuni cãtre Dumnezeu
ºi se vesteºte Cuvântul lui Dumnezeu, ca atunci când oamenii
doritori de mântuire vin acolo, dorind sã-ºi rezolve problema
pãcatului lor ºi sã scape astfel de gândul vinovãþiei, sã poatã gãsi
rãspunsuri ºi sã poatã ajunge sã aibã certitudinea mântuirii. Este
de aºteptat ca în ziua de astãzi, când trãim într-o inflaþie de religii
care au ca scop a crea confuzie pentru acela care cautã calea bunã,
atunci când îi sugerezi cuiva cã are o religie a ceremoniilor fãrã
de viaþã, care nu au autorizare de sus, sã fii respins ºi poate chiar
mai rãu. Când poþi sã-i dovedeºti cuiva cu Scriptura cã urmeazã
un mod de slujire al lui Dumnezeu greºit, iar acea persoanã tot nu

vrea sã ia aminte, ai de-a face cu un suflet care este prizonier în
temniþa religiei lui, pe care nu vrea sã o pãrãseascã.
Am întâlnit astfel de cazuri, când cineva în faþa adevãrului
Scripturii a trebuit sã accepte cã drumul care-l urmeazã nu este cel
mai bun. În acel moment a stat puþin parcã în cumpãnã, ca apoi sã
spunã: "Nu pot! Am venit prea mult pe acest drum cu toate familiile noastre!" Atunci când omul alege sã rãmânã în temniþa religiei
fãrã de rost ne spune cã religia poate deveni o îngrãdire ºi izolare
periculoasã pentru suflet. Este o reacþie normalã ca sã fii provocat neplãcut când þi se aratã cã ai greºit, însã omul înþelept stã ºi
verificã, apoi cântãreºte consecinþele ºi dacã ajunge sã fie convins
de Duhul Sfânt cã a zidit pe nisip, se opreºte, apoi iese din temniþa religiei care-i iroseºte timpul.
Alþii, care aleg sã nu iasã dintr-o astfel de temniþã, spun cã
preþul este prea mare din cauzã cã ei iubesc pãcatul sau sunt mai
interesaþi de ce vor spune cei din jur decât de binele sufletului lor,
deoarece nu iau în considerare cât îi costã sã nu se pocãiascã cu
adevãrat. Unii aleg sã rãmânã în aceastã temniþã a religiei pentru
cã nu mai cred cã ceva bun ºi veºnic se mai poate schimba în
dreptul lor, dar chiar acestei situaþii ºi stãri se adreseazã vestea
bunã a Evangheliei. Fãrã sã cãutãm sã jignim pe cineva, trebuie
sã arãtãm ceva din adevãrul cu privire la ce poate avea loc într-o
religie lipsitã de viaþã, în care adevãrurile esenþiale sunt þinute în
tãcere ºi chiar ascunse. Aceluia care stã în temniþa religiei fãrã de
rost trebuie sã i se spunã cã are nevoie de un Singur Preot, de
Marele Preot Isus Hristos, care este singurul Mijlocitor dintre om
ºi Dumnezeu (1 Timotei 2:5).
Într-o astfel de bisericã nu se vorbeºte adevãrul despre
pocãinþã ºi despre naºtere din nou ºi mulþi nici nu au auzit despre
acest termen folosit de Domnul Isus (Ioan 3:3). Într-o astfel de
religie fãrã de rost adevãrul despre legãmântul botezului în apã
este falsificat, aºa cã nu este prezentat ca fiind doar pentru acela
care a înþeles cã este un pãcãtos ce nu se poate salva singur ºi cere
a fi botezat, vrând sã înceapã o viaþã nouã în ascultare de
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Dumnezeu. Nu avem voie sã interpretãm Scriptura în beneficiul
nostru ºi nu avem voie sã adãugãm sau sã scoatem din ea, aºa cum
se face în multe biserici cu scopul de a domina sau de a scoate
bani de la oameni.
Scriptura spune cã pe cel ce moare îl aºteaptã judecata lui
Dumnezeu (Evrei 9:27). Omului doritor de cale largã nu i se
spune cã odatã ce moare destinul îi este sigilat ºi nici toþi preoþii
laolaltã ºi nici toate milosteniile posibile fãcute în dreptul celui
mort nu-l mai pot ajuta. Într-un astfel de loc numit bisericã, în
care existã un altar pe care nu se coboarã niciodatã foc de sus,
omul gãseºte religie, dar nu mântuire. Unii, chiar dacã cugetul le
spune cã ceva esenþial lipseºte, continuã sã frecventeze acea bisericã pentru cã privesc la mulþimea oamenilor, sau pentru cã sunt
impresionaþi de ritualuri sau chiar de odãjdiile oamenilor care se
folosesc de numele de "oameni ai lui Dumnezeu", haine care au
menirea sã impresioneze ºi sã impunã respect.
Conducãtorii unor astfel de temniþe dominã peste sufletele
oamenilor prin a nu cere nimic ce sã taxeze prea mult dorinþele
firii vechi, dar pe de altã parte taxeazã fãrã milã prin a cere bani
pentru anumite slujbe ºi insuflã fricã, ameninþãri cu pedepse ºi
chiar blesteme peste oricine ar încerca sã afle adevãrul Scripturii
într-o casã de rugãciune, unde este vestitã o Evanghelie întreagã.
Nu este ceva neobiºnuit ca astfel de oameni sã încerce sã
otrãveascã comunitatea cu prejudecãþi ºi chiar minciuni despre
pocãiþi, cu scopul de a-i discredita ca nimeni sã nu încerce sã
plece din temniþa religioasã pe care o conduc. Religiile moarte,
care þin sufletele oamenilor în temniþã, au de obicei slujitori ai
altarului în care gãseºti o lãcomie dupã prestigiu, dupã dominaþie
ºi dupã bani.
Un aºa zis "slujior al altarului" a fost înregistrat, fãrã sã ºtie,
spunând cã nu îngroapã pe cineva care murise într-o familie mai
nevoiaºã ºi familia nici nu are ce veni la el fãrã o anumitã sumã
de bani, sumã care pentru cei din acel loc ºi vreme era venitul
pentru câteva luni (Matei 10:18). La fel ca ºi în timpul Domnului

Isus, oamenii au încetat sã mai umble dupã interesele lui
Dumnezeu, cãutând mila, fãcând dreptate ºi umblând smeriþi cu
Dumnezeu, ci au început sã umble dupã interesele lor. Într-o astfel
de temniþã a religiei, unde guverneazã reguli fãrã de rost primite
pe calea tradiþiei, aºa cum sunt anumite învãþãturi despre morþi ºi
viaþa de dincolo, de exemplu vãmile sufletului, colindarea raiului
ºi a iadului, omul interesat sã trãiascã viaþa în dezmãþ spiritual
gãseºte acceptare ºi se simte bine mai ales când aude despre
dezlegãri de pãcat pe care le-ar putea primi dupã ce moare.
Unii nu ies din temniþa religiei lor pentru cã sunt prea creduli
în ceea ce li se spune fãrã a avea dovezi ºi nici nu vor sã se
oboseascã sã cerceteze ei Scriptura. Unii sunt prea sceptici, iar
unii amânã o cercetare mai amãnunþitã a ce li se spune, pânã la
bãtrâneþe, zic ei, deoarece religia moartã în care stau le dã voie
sã-ºi trãiascã viaþa cum vor. Unii, dintr-o sãrãcie a minþii, spun cã
ei nu ies din religia lor chiar dacã e greºitã, pentru cã ce va fi cu
ceilalþi va fi ºi cu ei, dar acest fel de gândire nu va produce nicio
uºurare într-o veºnicie de chin. Nu trãim întâmplãtor ºi nu "tot
românul este creºtin" cu adevãrat, cum spune o vorbã, ci pentru a
fi mântuit trebuie sã asculþi de Dumnezeu mai mult decât de
oameni. Este sufletul tãu într-o temniþã religioasã?
Nu e suficient sã-þi fie memoria plinã de Scripturã, ci trebuie
sã-þi pui câteva întrebãri care-þi pot spune dacã locul de închinare
pe care-l frecventezi este o temniþã ºi o cursã pentru sufletul tãu;
sau este un loc unde creºti în credinþã ºi omul tãu cel nou seamãnã
tot mai mult cu Domnul Isus. Întrebãri ca ºi: "Când a schimbat
Cuvântul lui Dumnezeu ultima oarã ceva în sufletul meu? Când ai
plecat de la locul de închinare cu o învãþãturã din Scripturã de
care aveai nevoie? Când ai simþit ultima oarã pacea deplinã ºi
bucuria mânturii? Acest mesaj vrea sã-þi comunice cã este posibil
sã ieºi din temniþa religiei fãrã de rost, în care conduce formalismul, tradiþiile ºi prejudecãþile, dar trebuie sã vrei aceasta destul de
mult ca sã acþionezi în acea direcþie. Când preºedintele Licoln a
proclamat prin ordin executiv emanciparea sclavilor din America
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în anul 1863, þara s-a împãrþit în douã, 25 de state în nord ºi 5 state
în sud nu au acceptau acea hotãrâre de eliberare a sclavilor. Chiar
ºi dupã terminarea rãzboiului civil pe alocuri au rãmas pâlcuri de
oameni care au continuat sã rãmânã în temniþa sclaviei. Unii dintre aceºti, fiind þinuþi izolaþi, nu au aflat de noile lor drepturi, dar
au fost ºi dintrea aceia care deºi au aflat cã sunt liberi au continuat
sã rãmânã în starea de sclavie pentru cã cineva le purta de grija,
dându-le strictul necesar.
Eºti ºi tu un astfel de suflet care vrei sã rãmâi în temniþa religie
fãrã de rost? În dragoste nu existã constrângere, de aceea
Dumnezeu în dragostea Lui faþã de om, dupã ce a fãcut totul ca sã
poatã fi salvat, nu-l forþeazã sã-L asculte, ci îl lasã sã aleagã dacã
vrea sau nu sã iasã din lumea pãcatului sau din temniþa religiei ºi
sã vinã la El ca la un Tatã iubitor. Dacã eºti într-o astfel de temniþã a religiei moarte, Dumnezeu îþi spune cã dacã vrei, prin
jertfa Domnul Isus poþi sã fii slobod (Ioan 8:36), nu prin a
îndeplini canoane istovitoare, nu prin flagelare, nu prin a cheltui
bani, ci prin a te pocãi. El nu te cheamã afarã dintr-o astfel de
temniþã fãrã sã-þi dea altceva mai bun. Venind la El vei avea viaþã
din belºug. "...Eu am venit ca oile sã aibã viaþã, ºi s-o aibã din
belºug" (Ioan 10:10). O astfel de chemare ºi ieºire din temniþa
religiei false nu se face prin apeluri emoþionale, ci se face pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu, care rãmâne peste veacuri
neschimbat (Luca 21:33).
El te cheamã de la religia ceremoniilor nebiblice la o religie a
inimii, la o credinþã a sufletului nãscut din nou prin pocãinþã.
Dumnezeu nu te va scoate cu forþa din aceastã temniþã, dar dacã
la chemarea Lui vei ieºii prin credinþã vei gãsi locul unde vei afla
copiii lui Dumnezeu, vei gãsi pace pentru sufletul tãu, iertare pentru vina ta ºi te vei bucura de cãlãuzirea Duhului Sfânt, care aduce
cu Sine bucurie ºi pace. Poate spui cã ai religia cea bunã ºi cã aºa
este ferice de tine, dar pentru acela care vrea sã se verifice pe sine
am sã mai enumãr câteva întrebãri, la care, atunci când vei
rãspunde, îþi vei da seama dacã eºti un copil al Domnului, pentru

cã ai crescut spiritual sãnãtos, sau dacã zaci într-o temniþã
a religiei. Mai mult ca orice, când este vorba de alegerile vieþii,
vrei ce vrea "lumea", care tolereazã pãcatul, sau vrei ce vrea
Dumnezeu? Este în tine o foame dupã Cuvântul Lui?, pentru cã
numai un mort nu cere niciodatã de mâncare. Îþi plac
destrãbãlãrile trupului sau simþi o repulsie faþã de pãcat? Iubeºti
pe semenii tãi ºi le doreºti mântuirea prin a face ceva în aceastã
direcþie? I-ai iertat pe cei ce þi-au greºit aºa cum vrei sã fii iertat
de Dumnezeu? De ce depinde fericirea ta? Dacã depinde de
lucrurile pe care nu le vei mai avea peste 100 de ani, þinteºti mult
prea jos. Existã un bun ºi un bine pãmântesc pe care toþi oamenii
îl dorim, dar existã ºi un bun ºi un bine ceresc, veºnic mult mai
valoros decât binele pãmântesc, ºi numai unul din cele douã poate
fi prioritate.
La sfârºitul acestei vieþi, atât cei care au avut doar o religie de
formã cât ºi cei care prin naºterea de sus au devenit copii ai lui
Dumnezeu vor continua sã trãiascã, dar binele de rãu se va
despãrþi pentru totdeauna ºi cei rãi de cei care prin meritul jertfei
Domnului Isus sunt numiþi buni vor avea destinaþii foarte diferite.
Pentru acest bine pe care-l aduce Dumnezeu în viaþa noastrã se
meritã sã trãieºti ºi chiar sã mori, aºa cum au dovedit primii
creºtini care au acceptat a fi martirizaþi. Domnul Isus a venit
dintr-o lume în care nu existã rãu, într-o lume plinã de strâmbãtate cu scopul de a face posibil sã ajungi ºi tu în cer, dar te lasã sã
alegi ce vrei. Pentru El, nimeni nu este considerat a fi un deºeu
uman sau un rebut cum îi numeºte societatea de azi pe unii, ci
pentru El, care a murit în locul tãu, eºti un suflet cu mare valoare,
cu potenþial enorm; eºti un suflet în care Dumnezeu vrea sã-ºi
arate puterea de a mântui dacã alegi calea pocãinþei.
Pocãinþa este o schimbare din temelia a vieþii dinãuntru spre
exterior; ea este ºi o atitudine faþã de ceva concret cât priveºte
ceea ce Dumnezeu numeºte bun ºi rãu. Prin a-þi cere sã te
pocãieºti, Dumnezeu te cheamã afarã dintr-o viaþã trãitã în pãcat,
sau dacã sufletul tãu este încãtuºat într-o religie contrafãcutã,
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diferitã de cea a apostolilor, te cheamã sã ieºi din temniþa unei astfel de religii ca sã-þi dea prin naºterea de sus o viaþã nouã, în care
prin Duhul Sfânt umblã cu tine în fiecare zi. Ascultã astãzi
chemarea Lui ºi te vei bucura o veºnicie împreunã cu toþi aceia
care au ales sã caute mântuirea dupã rânduielile Scripturii ºi sã
rãmânã loiali Regelui Isus.
Amin

2
GQNDUL VE|NICIEI
"Orice lucru El îl face frumos la vremea lui: a pus în
inima lor chiar ºi gândul veºniciei, mãcar cã omul nu
poate cuprinde, de la început pânã la sfârºit, lucrarea
pe care a fãcut-o Dumnezeu." Eclesiastul 3:11

A

devãrul aducãtor de mântuire al Cuvântului lui
Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt îl mânuieºte prin
folosirea a diferite metode ºi vase curate, pentru salvarea sufletelor ºi desãvârºirea sfinþilor, ne face cunoscute anumite lucruri despre lumea spiritualã - care este o Împãrãþie veºnicã de dimensiuni foarte diferite de lumea noastrã. Trebuie sã
recunoaºtem cã datoritã furtunilor din viaþã sau, în unele cazuri,
din cauza bunãstãrii materiale, omul nu este în stare sã menþinã
întotdeauna un entuziasm spiritual maxim; dar lectura despre
veºnicie ºi despre locurile pregãtite de Domnul Isus pentru cei
ce-L iubesc poate sã stârneascã dorul de þara de sus ºi sã umple
din nou, cu bucurie ºi nãdejde, umblarea noastrã prin credinþã.
Textul citat ne spune cã Dumnezeu face lucrurile la timp pentru cã El, ca Creator, are toatã puterea - atât în lumea vãzutã de
ochii noºtri, cât ºi în cea pe care o vedem doar cu ochii credinþei.
Cunoºtinþa ºi înþelegerea omului despre ce a avut ºi ce are loc în
lumea de dincolo de soare este foarte limitatã; ºi totuºi, când
Dumnezeu alege, ne poate descoperi lucruri despre acele tãrâmuri
spre care se îndreaptã toþi cei care doresc o þarã mai bunã, în care
este tot ce-i bun ºi nu este nimic din ce-i rãu.
20
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Putem vedea cã El face lucrurile la timp privind felul în care
s-a îngrijit de om chiar înainte de a-l crea ºi, fãrã sã intrãm în dispute religioase calviniste, asta nu înseamnã predestinare cunoaºterea precedentã a lui Dumnezeu despre felul în care avea
sã decurgã istoria omului pe pãmânt. Scriptura ne spune cã mai
înainte ca Adam sã umble prin Eden, Dumnezeu, în atotcunoaºterea Lui despre ce avea sã se întâmple, a pregãtit un Miel
rãscumpãrãtor pentru sufletul omului (1 Petru 1:20, Evrei 4:3).
Aºa cum spune textul citat la început, nu putem înþelege pe deplin
anumite lucruri, precum acela cã ne-a ales înainte de întemeierea
lumii (Efeseni 1:4), cã ne-a pregãtit o Împãrãþie încã de la întemeierea lumii (Matei 25:34) sau cã ne-a pregãtit fapte în care sã
umblãm (Efeseni 2:10). Tot acest Dumnezeu bun, care face
lucrurile la timp, a fãcut ca sufletul omului sã poarte în mod tainic
în el gândul veºniciei, iar acest gând sã facã omul sã-ºi punã întrebãri despre veºnicia sufletului lui ºi, de asemenea, sã-l facã sã-L
caute pe Dumnezeu.
Oamenii au dorit mereu sã trãiascã mult ºi, dacã s-ar fi putut
gãsi o cale, ar fi vrut sã trãiascã veºnic. Veºnicia este o mãsurã de
timp fãrã un punct terminus, adicã fãrã hotar, dar, datoritã fiecãrui
serviciu de înmormântare la care participã, fiecare om a ajuns
convins de efemeritatea lui ºi, neputincios, cedeazã la gândul de
a scãpa de moarte ºi de a trãi veºnic. Legende de tot felul, basmele
pentru copii, care vorbesc de o tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi despre o
viaþã fãrã moarte, cât ºi poveºtile care vorbesc de feþi frumoºi ºi
Ilene Cosânzene care trãiesc fericiþi la nesfârºit sunt dovezi cã
omul ºi-a dorit întotdeauna sã trãiascã veºnic.
Neavând de ales în faþa morþii, oamenii au fost nevoiþi sã-ºi
accepte existenþa temporarã pe pãmânt; dar, ca sã-ºi þinã
conºtiinþa treazã în vederea trecerii din aceastã viaþã ºi pentru cã
se gândesc cã ar fi posibil sã trãiascã o altã viaþã, la o dimensiune
spiritualã pentru care trebuie sã fie pregãtiþi, oamenii au inventat
anumite obiceiuri ºi zicale înþelepte. O astfel de vorbã care ne-a
rãmas de pe vremea romanilor este zicala latineascã: "memento

mori", adicã "nu uita cã eºti muritor" sau "nu uita cã vei muri". În
Roma, la subsolul bisericii Santa Maria della Concezione, existã
o criptã numitã "Capuchin Cript", care este plinã de oase de
oameni, iar la intrare scrie: "Noi, oase goale, le aºteptãm pe ale
tale". În epoca medievalã nu era neobiºnuit ca un cãlugãr sã aibã
în chilia lui un craniu, cu scopul de a-i aduce aminte cã este trecãtor; de aceea multe dintre lucrãrile scrise de cãlugãri sunt atât de
triste ºi de sumbre. Problema acestor oameni este cã ei au privit ºi
privesc spre moarte în loc sã priveascã spre Isus cel înviat, pe care
cei mântuiþi Îl vor vedea "aºa cum este" la plecarea de pe pãmânt.
Primul om care a fãcut referinþã la viaþa veºnicã a fost Avraam,
în prima cartea a Torei, Genesa, în capitolul 22, de unde reiese cã
Avraam a crezut cã fiul lui, Isaac, va putea trãi din nou chiar dacã
ar muri. Când Solomon ºi-a privit viaþa ºi s-a vãzut neputincios în
a opri trecerea vieþii lui pe pãmânt a ajuns dezamãgit de tot ce
avea ºi a intrat în depresie. Cãutarea veºniciei, instigatã în om de
gândul pe care Dumnezeu i l-a plantat în minte, este cãutarea a
ceva stabil, care nu se schimbã ºi nu se clatinã. La un moment dat,
Solomon vorbeºte ca un om deznãdãjduit ºi chiar disperat,
deoarece a vãzut cã oricât de bine te-ai lega de pãmânt prin tot
felul de lucruri ºi situaþii prospere, vine o zi când trebuie sã
pãrãseºti tot ce ai, la fel ca ºi cel sãrac. În aceastã dezamãgire a
numit "goanã dupã vânt" ºi "deºertãciune" toate lucrurile pe care
le-a avut sau le-a încercat.
Sã-i urezi cuiva sã trãiascã a fost în salutul folosit de mulþi
oameni ºi continuã sã fie folosit pânã astãzi; cred cã majoritatea
am auzit oameni salutându-se cu cuvintele "Sã trãieºti". Chiar ºi
Daniel a folosit acest salut în convorbirea lui cu împãratul Dariu:
"ªi Daniel a zis împãratului: «Veºnic sã trãieºti, împãrate!»"
(Daniel 6:21). Este în natura noastrã sã cãutãm sã supravieþuim
cât mai mult în acest trup, fãcut sã expire; dar, în faþa neputinþei
de a-ºi pãstra viaþa, în cazul majoritãþii oamenilor nici mãcar o
sutã de ani, apare, din partea lui Dumnezeu, promisiunea multdoritei vieþi veºnice: "ªi anume, va da viaþa veºnicã celor ce, prin
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stãruinþa în bine, cautã slava, cinstea ºi nemurirea" (Romani 2:7).
Promisiunea este cã El, Dumnezeu, care nu minte, "va da viaþã
veºnicã". Eºti cumva interesat ºi tu? Când eram copil, stãteam la
rând la magazinul alimentar chiar înainte de a se deschide, din
cauza crizei de alimente; ºi uneori nici nu se ºtia ce se dã. Dar în
cazul lui Dumnezeu promisiunea este precisã ºi sigurã. Omul ºtie
cã, în mod natural, nemurirea este o imposibilitate pentru el. Toþi
suntem condamnaþi sã plãtim un ultim tribut pãcatului moºtenit ºi
sãvârºit, de aceea este de mirare cã omul refuzã, ezitã sau ar vrea
sã negocieze cu Dumnezeu cu privire la condiþiile în care poate
primi viaþa veºnicã de la "...Împãratul împãraþilor ºi Domnul
domnilor, singurul care are are nemurirea" (1 Timotei 6:15, 16).
Unii dintre cei care refuzã oferta vieþii veºnice, care se
primeºte prin credinþã în Domnul Isus ca Mântuitor personal, au
probleme cu credibilitatea, cu toate cã pe nimeni nu poþi conta
mai mult decât pe Dumnezeu. Adevãrului nu-i este fricã sã fie
cercetat; de aceea fiecare suflet interesat în a primi viaþa veºnicã
trebuie sã cerceteze promisiunile lui Dumnezeu date nouã pe
paginile sfintelor Scripturi. Existã religie ºi ºtiinþã - ºi acestea nu
trebuie întotdeauna despãrþite - ºi, de asemenea, existã adevãrul
lui Dumnezeu. Atât credinþa adevãratã, care le-a fost datã sfinþilor
o datã pentru totdeauna, cât ºi ºtiinþa sunt pline de dovezi care-L
identificã pe Dumnezeu ca atotputernic, care promite binecuvântare sau pedeapsã ºi Se þine de cuvânt. Rãspunsul la dilema
gândului veºniciei - care ne face sã dorim viaþa veºnicã - nu este
în noi, cum spunea Socrate; ci rãspunsul îl are doar Dumnezeu,
Creatorul a toate.
Dumnezeu are o carte numitã "Cartea naturii", adicã natura,
care, în complexitatea ei, vorbeºte despre un Creator, fie cã
priveºti la un fulg de nea, fie cã încerci sã înþelegi fotosinteza care are loc în frunzã la contactul cu razele soarelui. El mai are
pentru noi cartea pe care o numim "Sfânta Scripturã". Dupã ce ne
dã aceste douã cãrþi în care Îl putem gãsi, Dumnezeu ne face
promisiunea cã Se va lãsa gãsit de cel care-l cautã: "Mã veþi cãuta

ºi mã veþi gãsi, dacã Mã veþi cãuta cu toatã inima" (Ieremia
29:13). În urma cãutãrii ºi citirii Scripturii apare atât dovada
lãuntricã a inimii cât ºi efectul unei raþiuni convinse cã existã un
Dumnezeu care este vrednic sã fie crezut, fie cã El promite
pedeapsã celor care-i refuzã oferta de împãcare, fie cã oferã darul
vieþii veºnice celor care se pocãiesc.
Viaþa veºnicã se primeºte în urma pocãinþei, când Duhul Sfânt
aduce la viaþã în noi un om nou, o fãpturã nouã, care va trãi
veºnic, deºi acest trup de carne este trecãtor: "Ci chiar dacã omul
nostru de afarã se trece, totuºi omul nostru din lãuntru se înnoieºte
din zi în zi" (2 Corinteni 4:16). Pocãindu-se ºi pãrãsind pãcatul,
omul care vine la Hristos, care este Viaþa, primeºte viaþã din
Dumnezeu în duhul lui, care era mort din cauza pãcatului (Efeseni
2:1). Biblia spune: "În El era viaþa, ºi viaþa era lumina oamenilor"
(Ioan 1: 4). Oricine vrea viaþã veºnicã trebuie sã ºtie cã singura
sursã este cel care este viaþa în sine, adicã Dumnezeu. Viaþa
veºnicã, în care putem intra încã de aici, de pe pãmânt, înseamnã
cunoaºterea Domnului Isus, care a spus cã este viaþa. Dar pentru
ca sã-L cunoºti ºi sã Îl ai este nevoie ca prin pocãinþã, prin minunea lucrãrii Duhului Sfânt, neînþeleasã pe deplin de om, sã
devii o fãpturã nouã: "ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos,
pe care L-ai trimis Tu" (Ioan 17:3).
Deºi oamenii au ataºat de-a lungul vremii un oarecare stigmat
numelui de pocãit, adevãrul rostit de Domnul Isus rãmâne în
picioare; acest adevãr este cã omul are nevoie sã se pocãiascã
(Matei 3:2, 4:17; Marcu 1:15). Cei care nu-L cred pe Domnul Isus
ºi ca dovadã amânã sau refuzã sã facã pasul pocãinþei, nu pot
primi viaþa veºnicã: "Cine crede în Fiul are viaþa veºnicã; dar cine
nu crede în Fiul, nu va vedea viaþa, ci mânia lui Dumnezeu
rãmâne peste el" (Ioan 3:36). Singurul care are nemurirea este
Dumnezeu, dar El a ales sã o dea ºi celor care, pãrãsind vechiul
stãpân, care-i cãlãuzea spre un loc de chin veºnic, aleg sã-L
primeascã pe El ca învãþãtor, ca prieten ºi chiar ca iubit al inimii
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lor. Aºa cum se cuvine oamenilor credincioºi, apostolul Pavel nu
a fost înfricat de gândul cã va muri biologic, deoarece ºtia cã pentru el acest eveniment, pentru care a spus cã este pregãtit (turnat)
este uºa prin care el ºi toþi credincioºii care mor în Domnul aveau
sã intre pe deplin într-o viaþã veºnicã: "ªi gemem în cortul acesta, plini de dorinþa sã ne îmbrãcãm peste el cu lãcaºul nostru
ceresc" (2 Corinteni 5:2). În acest verset apostolul Pavel foloseºte
un limbaj care abundã de simbolism. Prin folosirea metaforei îºi
descrie trupul ca un cort, iar trecerea la starea în care va moºteni
veºnicia este descrisã ca o îmbrãcare cu o hainã. În vorbirea lui,
în care parcã nãvãlesc realitãþi cereºti, nu este nicio umbrã de
îndoialã sau de fricã: "Cãci trebuie ca trupul acesta, supus
putrezirii, sã se îmbrace în neputrezire, ºi trupul acesta muritor sã
se îmbrace în nemurire" (1 Corinteni 15:53). Pentru cei care au
cerut ºi au primit darul mântuirii, intrarea într-o fazã deplinã ºi
finalã a vieþii veºnice se face prin moartea fizicã - cu excepþia
celor care vor fi gãsiþi în viaþã în momentul când Domnul Isus va
veni sã-ªi ia Biserica. Biserica lui Isus nu este o clãdire sau o
denominaþie, ci este alcãtuitã din pãcãtoºi iertaþi, din suflete care,
prin pocãinþã, s-au lãsat de vechile lor pãcate ºi au devenit fãpturi
noi în Hristos Isus.
Un om L-a întrebat pe Isus: "Ce bine sã fac, ca sã am viaþa
veºnicã?" (Matei 19:16). Domnul Isus i-a spus sã pãzeascã poruncile lui Dumnezeu; dar aceasta era o poartã de intrare în viaþa
veºnicã, pentru cã ºi în acea vreme poruncile de cãpãtâi erau
iubirea de Dumnezeu ºi de semeni. Înainte de patimile Sale,
Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor Sãi despre viaþa veºnicã, dar
vorbirea Lui li s-a pãrut multora dintre ei exageratã ºi mulþi L-au
pãrãsit în acea zi; ei nu înþelegeau decât partea fizicã a lucrurilor.
Isus le-a spus: "Cine mãnâncã trupul Meu ºi bea sângele Meu are
viaþa veºnicã; ºi Eu îl voi învia în ziua de apoi" (Ioan 6:54).
Domnul Isus le vorbea despre meritul pe care avea sã-l creeze pe
dealul Cãpãþânii, unde trupul Lui avea sã fie strãpuns ºi sângele
Lui nevinovat avea ca sã curgã precum sângele unei jertfe puse pe

altar pentru ca, datoritã jertfei Lui, oricine doreºte, sã primeascã
iertarea de pãcate ºi astfel sã intre în viaþã veºnicã.
El ne promite moºtenirea vieþii veºnice. Eºti cumva interesat?
"...odatã socotiþi neprihãniþi prin harul Lui, sã ne facem, în nãdejde, moºtenitori ai vieþii veºnice" (Tit 3:7). Ai primit ºi tu darul
mântuirii, care este viaþa veºnicã în Isus Hristos? Prin har - care
are ca scop restaurarea relaþiei omului cu Dumnezeu, iertându-l ºi
socotindu-l neprihãnit - poþi sã primeºti ºi tu darul vieþii veºnice
ºi sã scapi astfel de plata inevitabilã pentru pãcatul tãu: "Fiindcã
plata pãcatului este moartea, dar darul fãrã platã al lui Dumnezeu
este viaþa veºnicã în Isus Hristos, Domnul nostru" (Romani 6:23).
Trecerea timpului este importantã pentru om, care-ºi vede
viaþa scurgându-se ca nisipul într-o clepsidrã. Cât rãmâne în
picioare aceastã fãgãduinþã, pocãieºte-te þi primeºte darul vieþii
veºnice, alegând sã trãieºti restul vieþii tale pe pãmânt pentru
slava lui Dumnezeu. Trãim nu doar pentru ca sã treacã timpul, ci
trãim lucrând ºi aºteptând veacul viitor, aºteptând ziua când vom
experimenta pe deplin veºnicia.
În viaþã nu facem doar lucruri la voia întâmplãrii, ci vrem sã
facem ceea ce conteazã, ce este nevoie ºi când trebuie. Nimic din
tot ce facem nu este mai important decât grija pentru sufletul nostru. Meritã sã munceºti, sã te bucuri de viaþã ºi de familie, dar
nimic nu meritã mai mult investiþia timpului nostru decât
studierea Scripturi, ca sã fii sigur cã ai parte de viaþa veºnicã. Fãrã
viaþa din Hristos, nu te poþi bucura cu adevãrat nici de celelalte
lucruri bune de pe pãmânt. Atunci când o ai, ea te face sã te poþi
bucura atât de Dumnezeu ºi promisiunile Lui cât ºi de ceea ce îþi
dã El pe pãmânt. Gândul veºniciei înnobileazã în viaþa noastrã tot
ce-i bun ºi frumos. Fãrã Domnul Isus în viaþa noastrã nu ne putem
bucura de nimic foarte mult timp. Pocãinþa nu este o cale, ci este
singura cale prin care poþi trece de la dorinþa mântuirii la a primi
mântuirea veºnicã de la Dumnezeu.
Dacã pocãinþa ta este autenticã, fãrã condiþii pe care sã I le pui
lui Dumnezeu, aceasta se va dovedi în viaþa de zi cu zi pentru cã,

26

27

TEMNI|A RELIGIEI

dupã felul în care trãieºti, ferindu-te de ceea ce nu Îi place lui
Dumnezeu, se va dovedi dacã ai avut parte de o pocãinþã adevãratã. Dacã pocãinþa ta este un joc, deºi poate nu crezi asta,
atunci vei avea parte de moartea a doua - care înseamnã
despãrþirea veºnicã de faþa lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotãrât
când ºi unde sã te naºti, dar tu vei hotãrî dacã vei fi mântuit sau
nu. Dumnezeu nu are argument mai puternic cã te iubeºte, decât
jertfa de pe Golgota, unde Domnul Isus a murit pentru pãcãtoºi,
pentru ca ei sã poatã fi iertaþi ºi astfel sã aibã parte de viaþã
veºnicã. Dacã vrei ca gândul veºniciei, pe care þi l-a dat
Dumnezeu, sã devinã o realitate fericitã, nu este destul sã fii un
adept, un simpatizant al Domnului Isus ºi al învãþãturilor Lui, ci
trebuie sã-þi iei crucea zi de zi ca ucenic al Lui ºi sã-L urmezi
trãind dupã Biblie.
Omul este de multe ori legat de partea vizualã; existã în om
prejudecata cã Dumnezeu îl ascultã mai bine când se roagã
într-un anumit loc, cum ar fi clãdirea unei biserici, dar El te
ascultã oriunde þi-ai pleca genunchii ºi inima înaintea Lui. Nu
rãmâne doar cu gândul veºniciei sau cu dorinþa de a trãi veºnic
fericit, ci dã nãvalã ºi "apucã viaþa veºnicã la care ai fost chemat"
(1 Timotei 6:12). Apucã viaþã veºnicã pânã nu este prea târziu, ca
sã trãieºti veºnic cu cel care a dovedit cã te iubeºte murind pentru
tine pe cruce.
Amin
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3
RÂVNA PENTRU DUMNEZEUL CEL ADEV}RAT
"Pe când îi aºtepta Pavel în Atena, i se întãrâta duhul
la vederea acestei cetãþi pline de idoli." Fapte 17:16

O

ri de câte ori dorim hranã pentru suflet, trebuie doar sã
deschidem Cartea Sfântã ca sã avem ocazia de a studia
ºi în acelaºi timp ocazia de a fi binecuvântaþi, în sensul cã sufletul nostru poate primi ceva bun, ceva de care are
nevoie sã cunoascã pentru a lua note mari la examenele vieþii.
Una din ocupaþiile de bazã a creºtinilor este cercetarea
Scripturilor, de unde, ca dintr-o fântânã a adevãrului, scot apã
pentru suflet ca astfel sã poatã continua sã meargã pe calea care
duce la casa Tatãlui de sus. Credinþa ºi ideile din minte pot fi alimentate ºi împrospãtate din Cuvânt pentru ca viaþa sã nu fie risipitã ºi viitorul veºnic al sufletului sã nu fie compromis. Textul
citat la început face parte din pasajul biblic care descrie cãlãtoria
misionarã a lui Pavel în Grecia, în oraºul Atena. Dupã cum ne
relateazã Cuvântul, bãrbaþii atenieni aveau ca ocupaþie sã asculte
ºi sã discute filozofii ºi lucruri noi. Locul, care a ajuns faimos
pentru acest fel de a-þi pierde timpul, era pe o înãlþime unde era
un platou plin cu altare dedicate zeilor ºi se numea Acropole, care
înseamnã "oraºul de sus". Între multele idei prezentate celor care
ascultau discursurile, predominau cele ale douã ºcoli de gândire:
stoicismul ºi epicurismul. Epicurienii cãutau rostul vieþii luând
din ea toate plãcerile posibile pentru trup, pe când stoicii cãutau
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mai mult o înþelegere a lucrurilor. Pentru astfel de oameni a vorbit Pavel, cu scopul de a le face cunoscut mesajul Evangheliei
(Fapte 17:22-31). În râvna lui pentru Dumnezeu, Pavel a vrut sã
le spunã cã puterea nu-i în apã, aer ºi foc cum credeau ei, ci puterea este ºi aparþine unui Dumnezeu adevãrat care creeazã dupã
voia Lui. Le-a prezentat Dumnezeul necunoscut ca fiind monarh
atotputernic, care a fãcut toþi oamenii din unul, care vrea sã se lase
gãsit, care porunceºte oamenilor sã se pocãiascã; un Dumnezeu
care într-o zi va judeca lumea dupã dreptate. Doritori sã audã
mereu ceva nou, acei oameni l-au ascultat pânã când Pavel,
descriind planul lui Dumnezeu de a mântui sufletele, a ajuns sã le
spunã despre Domnul Isus cã a înviat din morþi. Când a ajuns la
acest punct, grecii, care nu cred în înviere, ºi-au pierdut interesul
de a-l asculta, iar alþii ºi-au bãtut joc de el.
Pavel a vizitat acel oraº plin de temple dedicate idolilor ºi, în
zelul lui pentru a câºtiga suflete la mântuire, vãzând risipa care o
cauza acei idoli, a devenit frustrat ºi duhul i s-a întârâtat, pentru
cã vedea clar cã acei oameni erau înºelaþi de Satana. Grecii au fost
oamenii ºtiinþei, au fãcut descoperiri ºi au inventat lucruri care au
fost folosite de toate popoarele. Au fost primii care au prezis o
eclipsã solarã. Filozofii din Atena cãutau o înþelegere a lucrurilor
pentru mintea lor, ceva care sã facã sens. Au observat cã tot ce se
miºcã este miºcat de altceva ºi ei au fost aceia care au identificat,
chiar dacã într-un mod primitiv, legile inerþiei. Aveau un altar
dedicat "unui Dumnezeu necunoscut" ºi aceasta spune cã ei îl
cãutau pe Acela ale cãrui miºcãri nu sunt cauzate de o altã forþã
sau putere. Ei îl cãutau pe Acela care miºcã tot fãrã ca sã fie
miºcat ºi Acela este Dumnezeu. Ar fi dorit sã descopere cine este
Acela care controleazã tot fãrã a fi controlat de altcineva.
Observând în toate fiinþele creºtere, maturitate, îmbãtrânire,
moarte ºi putrezire, ei îºi spuneau cã trebuie sã existe Cineva care
a creat totul ºi, totuºi, atunci când Adevãrul pe care-L cãutau le-a
fost oferit, cei mai mulþi L-au refuzat. Dumnezeul Cel adevãrat
i-a cãutat pentru a le da rãspuns la întrebãrile inimilor lor ºi, prin

Pavel, le-a vorbit, dar ei nu au fost gata sã accepte ceva ce nu era
dupã felul lor de gândire. Atenienii au vãzut în Pavel un mesager
plin de pasiune, al unei divinitãþi strãine pe care ei nu o cunoºteau,
dar ºi-au arãtat dezinteresul când au auzit ceva ce nu le-a convenit. Totuºi, în câteva inimi a început sã se înfiripe credinþa sãnãtoasã. "Totuºi, unii au trecut de partea lui ºi au crezut; între aceºtia
era Dionisie, areopagitul, o femeie numitã Damaris, ºi alþii împreunã cu ei" (Fapte 17:34).
Râvna lui Pavel a fost testatã prin refuzul atenienilor, dar nu
s-a lãsat abãtut de la râvna lui pentru a câºtiga suflete ºi a început
lucrarea cu acei puþini care au crezut Cuvântul despre mântuirea
prin credinþa în Domnul Isus. Oamenii cu râvnã, doritori de a face
ce Îl bucurã pe Dumnezeu, sunt sufletele care s-au strãmutat de pe
tãrâmul necredinþei, al evoluþioniºtilor, pe tãrâmul credinþei, al
celor care cred într-un Creator. Pavel a fost un astfel de om a cãrui
râvnã l-a dus la a lucra mult pentru Domnul. "Prin harul lui
Dumnezeu sunt ce sunt. ªi harul Lui faþã de mine n-a fost zadarnic; ba încã am lucrat mai mult decât toþi: totuºi nu eu, ci harul lui
Dumnezeu, care este în mine" (1 Corinteni 15:10). Râvna lui
Pavel pentru Evanghelie nu a fost o râvnã pe care azi o numim un
"foc de paie" ci s-a dovedit statornicã pentru cã timp de 30 de
ani, cât a vestit Cuvântul, a plantat biserici, a întãrit pe fraþi,
dându-le o învãþãturã sãnãtoasã, ºi a suferit enorm din partea
împotrivitorilor (2 Corinteni 11:23-28). Râvna sau zelul este o
stare de pasiune intensã pentru un anumit lucru, o afecþiune pentru o persoanã sau cauzã, iar Pavel a fost plin de râvnã pânã la
sacrificiu pentru Domnul.
Pavel, omul încãlþat cu râvna Evangheliei (Efeseni 6:15), i-a
numit pe atenieni oameni religioºi, dar religia lor nu le aducea
vreun folos pentru cã, la fel ca ºi astãzi, poþi fi foarte religios ºi
sincer ºi totuºi sã fii foarte departe de Dumnezeu. Religia este
modul de comportare al omului în cãutarea lui Dumnezeu.
Fiecare religie are pretenþia cã-L cunoaºte pe Dumnezeu ºi cã-L
poate face cunoscut celor care aderã la crezul ei ºi se alãturã orga-
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nizaþiei ei. Adevãrata Bisericã a lui Dumnezeu poartã un steag al
adevãrului ºi fiecare slujbã, fiecare mesaj sau cântare, spre slava
lui Dumnezeu, trebuie sã-L descopere mai mult pe Dumnezeu
celor care ascultã. Dacã acesta lucru nu se întâmplã, acea adunare
de oameni devine inutilã sau chiar periculoasã. Se cautã cãi noi de
a þine bisericã, cu scopul de a aduna cât mai mulþi oameni care sã
dea cât mai mulþi bani. Pentru unii structura clãdirii ºi programul
au luat locul lui Dumnezeu ºi, astfel, întâlnirea lor devine ca o
icoanã la care se închinã în loc sã I se închine lui Dumnezeu în
duh ºi adevãr. În mare parte, religia opereazã cu lucruri imateriale
ºi totuºi promite certitudini, dar ea are ºi o parte practicã pe care
Domnul Isus o socoteºte foarte importantã.
Râvna pentru Dumnezeu trebuie sã ne ducã nu doar la a lucra,
ci, uneori, ºi la punctul când trebuie sã aºteptãm în tãcere ajutorul
ºi rezolvarea datã de Dumnezeu. Uneori, ne este dat sã trecem
prin situaþii limitã când nu mai putem face nimic, dar în acele
momente ajungem sã cunoaºtem cine ne este Dumnezeu. Alteori,
râvna unui suflet care iubeºte pe Domnul implicã sentimente
puternice, specifice, care sã exprime ce simte, ce crede ºi ce
doreºte, ºi, de multe ori, aceste feluri de a exprima râvna par a fi
acþiuni mai radicale. Un astfel de exemplu îl avem în viaþa
împãratului Saul, care abia fusese uns ca împãrat în Israel, când
râvna lui a fost testatã. Iabesul, una dintre cetãþile lui Israel, a fost
împresuratã de armata lui Nahaº, amonitul, care se trage din
incestul comis de Lot cu fata lui cea micã. În negociere, în schimbul lãsãrii celor din cetate în viaþã, Nahaº a cerut sã i se dea voie
sã le scoatã ochiul drept ºi sã arunce astfel ocarã asupra întregului Israel. Cei din cetate au cerut un rãgaz de ºapte zile, pentru a
trimite soli, în alte cetãþi, dupã ajutor. Vestea aceasta a ajuns la
împãratul Saul care, întorcându-se de la câmp cu boii, a gãsit
poporul plângând. "Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui
Dumnezeu a venit peste el, ºi s-a mâniat foarte tare. A luat o
pereche de boi, i-a tãiat în bucãþi, ºi le-a trimis prin soli în tot þinutul lui Israel, zicând: "Oricine nu va merge dupã Saul ºi Samuel,

îºi va vedea boii tãiaþi la fel." ..." (1 Samuel 11:6, 7). Râvna lui
Saul, care în acea vreme era în termeni buni cu Dumnezeu, a
folosit mânia ca sã se exprime ºi efectul a fost acela dorit.
Din toatã þara s-au adunat 330.000 de oameni cu care Saul s-a
dus sã lupte împotriva lui Nahaº, amonitul, care încercuise
Iabesul ºi ameninþa sã batjocoreascã poporul lui Dumnezeu. Saul
i-a bãtut pe amoniþi în aºa fel încât cei care au rãmas vii s-au
împrãºtiat astfel cã nu au mai rãmas doi la un loc. Am putea spune
cã Saul, în râvna lui, a acþionat într-un mod radical, extremist,
chiar dacã a fãcut aceasta sub ungerea Duhului. Avem nevoie de
astfel de credincioºi ºi astãzi, atunci când se nãscocesc tot felul de
metode noi de a pãcãtui. Încetul cu încetul ne-am dezobiºnuit de
a avea de-a face cu oameni care acþioneazã într-un mod radical
împotriva rãului, dar peste care vine Duhul lui Dumnezeu. Dacã
Dumnezeu i-ar scoate în calea noastrã s-ar putea sã fim între aceia
care le condamnã zelul. Ungerea de sus schimbã o persoanã ºi
vedem aceasta în râvna lui Saul.
Ungerea de sus îþi dã pace în suflet, îþi dã curaj ºi te face sã
înfrunþi rãul. Saul era mânios nu numai pe amoniþi ci ºi pe fraþii
lui care, în disperare, erau gata sã accepte compromisul. Satana
vrea sã le scoatã ochii spirituali la cât mai mulþi ca sã batjocoreascã poporul Domnului ºi sã-i împiedice pe cât mai mulþi sã
ajungã acolo de unde el a fost aruncat afarã. Dacã eºti credincios
va trebui sã alegi între a lupta cu râvnã, împotrivindu-te lui, sau a
lãsa sã þi se scoatã ochii spirituali. Nu puþini sunt aceia care aleg
greºit ºi, compromiþându-se, ajung ca în loc de râvnã pentru fapte
bune sã aibã doar o formã de evlavie care tãgãduieºte puterea lui
Dumnezeu. "Având doar o formã de evlavie, dar tãgãduindu-i
puterea. Depãrteazã-te de oamenii aceºtia" (2 Timotei 3:5). Când
ai avut ultima oarã râvnã pentru Domnul ºi lucrarea Lui aºa încât
sã te cheltui într-un mod extravagant ca ºi cum a fãcut femeia cu
vasul de alabastru? În râvna ta pentru Domnul, când te-ai mâniat
ultima oarã pe duhul de compromis sau pe duhul ecumenismului
care vrea sã cuprindã toate credinþele în una, dar sã lase afarã
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învãþãturi ca aceea despre Sângele Domnului Isus sau despre
Naºterea din nou? Când te-ai mâniat ultima oarã pe pãcat, pe cel
rãu, pe faptul cã nu eºti cum ar trebui sã fii? Domneºte azi un duh
de pasivitate pentru lucrul Domnului ºi se pare cã fecioarele,
devenind comode ºi confortabile, au adormit.
Aºa cum vedem în cazul lui Saul, râvna cea bunã te împinge la
acþiune chiar dacã te costã ºi chiar dacã se pare cã existã un risc.
Când Duhul Domnului coboarã peste noi, avem o râvnã sfântã
pentru Domnul ºi, fãrã sã ne pese dacã suntem sau nu suntem
populari, numim pãcatul: pãcat. Când unºii Domnului, vãzând
provocãrile pãcatului, sunt cuprinºi de o indignare sfântã ºi se
mânie în acest fel, diavolul ºtie cã împãrãþia lui este în pericol sã
piardã suflete. Frica de Domnul a venit peste poporul condus de
Saul ºi apoi s-a adunat pentru a lupta. Dacã nu ai fricã de
Domnul nu o sã ai nici râvnã, ci mai degrabã ai sã te ruºinezi de
El. Domnul Isus nu are nevoie de agenþi secreþi, ci are nevoie de
oameni care, cu un foc sfânt în ei, au o râvnã sfântã pentru
Domnul ºi Împãrãþia Lui. Opusul râvnei este starea de moliciune,
de aþipire sau, cum o numeºte Apocalipsa, starea de a fi cãldicel.
Dacã nu eºti înflãcãrat pentru lucrul Domnului, ci, dimpotrivã,
eºti plictisit de el, este sigur cã ai început sã nu mai calci pe
urmele lui Hristos ºi sufletul îþi este în primejdie. Lumea ºi chiar
Satana nu sunt deranjaþi de un creºtin lipsit de râvnã pentru cã
lipsa de râvnã dovedeºte cã nu este legat de Cer.
Odatã mântuiþi nu avem chemarea de a fi vase sau unelte de
vitrinã ori muzeu; lucru care ar fi plictisitor ºi neaducãtor de
împlinire, ci avem menirea sã dorim ºi sã ne lãsãm folosiþi de
El pentru a aduce câºtig Împãrãþiei Lui. Râvna unora pentru
Domnul a fost ºi este un motiv de îmbãrbãtare pentru cei din jur
(2 Corinteni 9:2). Un meseriaº investeºte bani buni cumpãrând o
unealtã de calitate care ºtie cã-i va face efortul muncii lui mai
valoros. În noi, prin jertfa Domnului Isus, s-a investit un maxim
de valoare ca apoi, în recunoºtinþa noastrã pentru El, care ne-a
mântuit ºi a fãcut din noi suflete cu drag de adevãr ºi de oameni,

sã lucrãm ºi noi cu multã râvnã pentru Dumnezeu. Râvna pe care
o ai pentru Domnul indicã starea de sãnãtate a sufletului tãu. Ea
aratã nivelul de credinþã pe care-l ai pentru cã aripile credinþei
sunt cele care te ridicã deasupra orizontului vãzut de mintea omeneascã, deasupra unei gândiri strict obiective care nu crede decât
ce vãd ochii din carne. Râvna se vede în felul în care frecventezi
Casa de rugãciune, în felul în care te fereºti de pãcat ºi în felul în
care te pui la dispoziþia lui Dumnezeu cu ce ai ºi cu ce eºti.
Când pãcatul este tolerat în viaþa spiritualã dispare râvna pentru Domnul ºi este înlocuitã cu dorinþe lumeºti. Este posibil ca
mulþimea lucrurilor mici, pe care le îngãduim în viaþa noastrã, sã
ne ia timpul pentru ce este important ºi sã îndepãrteze de noi
lucrurile importante, cum sunt acelea privitoare la sãnãtatea sufletului, inducându-ne ideea cã va veni odatã timp ºi pentru acelea.
Existã ºi o râvnã numitã "fãrã pricepere" care poate fi pãgubitoare. (Romani 10:2, Galateni 4:17). Ca sã fim feriþi de o astfel
de râvnã trebuie sã avem rãdãcinile cunoºtinþelor noastre adânc
înfipte în cuvântul Scripturii ca nu cumva efortul sã ne fie zadarnic sau chiar sã facã pagube în ogorul lui Dumnezeu. Iona a fost
un personaj cãruia nu i-a convenit voia lui Dumnezeu de a mai da
o ºansã asirienilor din Ninive ºi, în râvna lui pentru Israel, ar fi
preferat ca ei sã fie nimiciþi. Iona s-a prins repede cã Dumnezeu
are gânduri de îndurare faþã de acel popor, de aceea a cãutat sã
fugã de la slujba la care a fost chemat sã o facã. Râvna lui a fost
o râvnã care nu L-a mulþumit de Dumnezeu.
Când venim la mântuire avem sentimente ºi izvorul lor trebuie
verificat ca nu cumva sã dãm dovadã cã avem râvnã, dar nu
înþelepciune. Trebuie sã ne ferim de o astfel de râvnã fãrã
pricepere, petrecând timp nu doar în Cuvânt ci ºi în rugãciune.
Trebuie sã ai un loc ºi un timp pus deoparte pentru suflet; timp în
care stai înaintea lui Dumnezeu ºi în faþa Cuvântului ca sã te
cercetezi, ca sã primeºti putere, pentru ca astfel voia Lui sã devinã ºi voia ta. Rugãciunea este o disciplinã a credinciosului, prin
care comunicã cu Dumnezeu. De multe ori este tratatã ca o
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paraºutã din avion, despre care un om ar spune cã îi pare bine cã
este acolo, dar sperã sã nu aibã nevoie de ea. Când te rogi te
bazezi pe ce poate face Dumnezeu, iar când nu te rogi te bazezi
pe puterea ta, pe prieteni, educaþie, bani, tehnologie, organizaþie
ºi altele de acest fel.
Rugãciunea nu este doar pentru câþiva, ci este pentru toþi aceia
care sunt copii ai lui Dumnezeu. Cum este cu sufletul tãu? Ai tu
o râvnã sfântã pentru Dumnezeul Cel adevãrat? Dacã, odatã ce ai
spus cã eºti al lui Hristos, nu ai zel pentru a te investi în lucrul Lui
înseamnã cã undeva ai fost înºelat de vrãjmaºul sufletului tãu.
Cautã sã vezi care sunt lucrurile, obiceiurile sau persoanele care
au intrat în viaþa ta de când ai încetat sã vezi un câºtig în a lucra
cu râvnã pentru Domnul. Dacã trebuie, mânie-te cu o mânie sfântã pe lucrurile cu care poate te-ai compromis ºi þi-au luat vlaga
sufletului ºi scoate afarã ce este rãu. Întoarce-te la râvna dragostei
dintâi, adunã-þi comoarã sus în cer ºi, astfel, într-o zi te vei bucura de cununa de biruitor.
Amin
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4
"EU SUNT!"
"De aceea, pe oriºicine, aude aceste cuvinte ale Mele,
ºi le face, îl voi asemãna cu un om cu judecatã, care
ºi-a zidit casa pe stâncã." Matei 7:24
Cãci este scris în Scripturã: "Iatã cã pun în Sion o
piatrã din capul unghiului, aleasã, scumpã; ºi cine se
încrede în El, nu va fi dat de ruºine." 1 Petru 2:6

A

vem o Carte pe care o preþuim mai mult decât pe oricare altã carte, deoarece aceastã carte, care este unicã
în felul ei, numeºte o Persoanã ca fiind Cuvântul scris,
Logosul, aºa cum gãsim scris la Ioan 1 cu versetele 1 ºi 14.
Domnul Isus numeºte Scriptura ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu
(Ioan 10:35). El, care a îmbrãcat trup de om, este Cuvântul care
S-a fãcut trup ca sã locuiascã între oameni. El este Acela care s-a
prezentat lui Moise ca Dumnezeul care este, a vrut ºi vrea sã fie
cunoscut ca singurul Dumnezeu adevãrat. "Dumnezeu a zis lui
Moise:«Eu sunt Cel ce sunt...»" (Exodul 3:14). Sfânta Scripturã,
care cu cât o citeºti mai mult te simþi tot mai iubit de El, ne
descoperã caracterul lui Dumnezeu în mãsura în care noi îl putem
înþelege. Atunci când privim la caracterul Lui desãvârºit nu
este potrivit sã ne uitãm doar la una dintre trãsãturile caracterului
Lui, cum ar fi dragostea, sau înþelepciunea, sau sfinþenia, ci în
mãsura în care mintea noastrã poate sã se înfãºoare în jurul
adevãrurilor relevate nouã prin Scripturã, trebuie sã privim la
toate virtuþiile Lui desãvârºite, aºa cum ne sunt prezentate în
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aceastã Carte, prin aceea ce El a spus cât ºi prin modul în care El
a avut de-a face cu omul.
În acest mesaj abordãm un subiect care ne provoacã sã descoperim niºte sensuri mai profunde ale unui text care este relevant
la viaþa noastrã spiritualã cu privire la Acela care S-a recomandat
cu numele: "Eu sunt!". Citind predica de pe munte, din Matei 5,
poþi afla ce este important sã vadã Domnul Isus ca virtuþi în
Biserica Sa, sau cum mai este numitã în mod metaforic Mireasa
Sa. Cuvântarea Lui, scrisã în Matei 5, este teologia divinã cu
privire la ce vrea El de la om, teologie care are o parte teoreticã ºi
una practicã a împlinirii. Nu este doar o lecturã frumoasã, ci este
un text care are viaþã, prezentând în acelaºi timp cel mai înalt
ideal la care poate aspira un muritor. Despre aceastã cuvântare a
Domnului Isus, renumitul conducãtor indian, Gandi, spunea cã
este suma învãþãturilor morale ale omenirii ºi dacã ar fi fost aplicatã de cãtre omenire, lumea ar fi fost diferitã în ziua de azi.
Cei care au împãrþit textele Scripturii în capitole ºi versete,
acum câteva sute de ani, ne-au fãcut un serviciu ºi un deserviciu
pentru cã, aºa cum este ºi în cazul cuvântãrilor de pe munte,
mesajul Domnului Isus începe în Matei 5 ºi se sfârºeºte cu capitolul 7, unde scrie: "Dupã ce a sfârºit Isus cuvântãrile acestea", în
urma rostirii pildei despre casa ziditã pe stâncã, în care aratã
deosebirea dintre un constructor cu judecatã bunã ºi un constructor care a dat dovadã de o judecatã slabã, diferenþa fiind cã primul
nu a zidit fãrã temelie stabilã, ci chiar dacã a trebuit sã depunã mai
mult efort a zidit casa pe stâncã.
Apostolul Petru (1 Petru 2:6-8) Îl prezintã pe Domnul Isus ca
fiind piatra aleasã ºi scumpã din Sion. Domnul Isus este piatra
vãzutã de Daniel în vedenia cu piatra, care s-a desprins fãrã ajutorul vreunei mâini, nimicind chipul visat de împãrat. Fiecare din
noi, într-un fel sau altul, avem sau vom avea de-a face cu aceastã
Piatrã, fie zdrobindu-ne dorinþele firii vechi de Ea, când ne
pocãim, fie fiind spulberaþi de Ea, cum a spus chiar Domnul Isus.
(Luca 20:18 ) Acelaºi Isus, este pentru unii Stânca veacurilor în

care se încred ºi bucuria vieþii lor, iar pentru alþii, El este Cineva
cu care o sã se întâlneascã nepregãþiþi ºi chiar rãzvrãtiþi, ºi acest
gând îi umple de spaimã. Fiecare om este lãsat sã aleagã felul în
care va avea de-a face cu Piatra aceasta. În cuvântarea de pe
munte, care este cea mai lungã cuvântare înregistratã a Domnului
Isus, Domnul Isus, chiar înainte de a-ªi încheia acele cuvântãri în
capitolul 7, vorbeºte despre omul care ºi-a zidit casa pe stâncã.
Este o pildã frumoasã, mai ales cã în povestirea paralelã a acestei
pilde scrise de evanghelistul Luca ni se dã încã un detaliu important ºi anume cã acela care ºi-a zidit casa pe stâncã, care a rezistat furtunii ºi ºuvoaielor, a sãpat adânc înainte de a pune temelia
(Luca 6:48). Este o parabolã care ne deschide perspectiva de a
vorbi despre importanþa de a ne zidi experienþa spiritualã ºi credinþa în Dumnezeu pe o temelie sigurã, scoþând afarã molozul,
nisipul sau alte lucruri instabile prin a sãpa adânc, astfel încât
dupã ce am scos din viaþa noastrã tot ce nu-i place Domnului sã
avem la bazã temelia stabilã a învãþãturii Cuvântului lui
Dumnezeu.
Pentru câteva clipe ne poate fi de folos sã lãsãm aceastã explicaþie a parabolei cu care ne-am cam obiºnuit pentru a privi la contextul în care a fost rostitã aceastã pildã, pentru a vedea modul de
gândire evreiesc a acelor oameni care au auzit aceastã pildã direct
aºa cum a fost rostitã de gura Mântuitorului. Când cunoscãtorii
Scripturii L-au auzit pe Domnul Isus rostind cuvântul "temelie"
cred cã au ciulit urechile, ºi mintea lor a fost provocatã sã se gândeascã la una dintre promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul
Sãu fãcute cu vreo 600 de ani mai devreme prin prorocul Isaia. "...
«Iatã, pun ca temelie în Sion o piatrã, o piatrã încercatã, o piatrã
de preþ, piatrã din capul unghiului clãdirii, TEMELIE puternicã;
cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grãbi sã fugã»" (Isaia 28:16).
Aceastã prorocie a fost rostitã de prorocul Isaia cu ocazia nefericitã în care Israelul a cãutat sã se bazeze pe ajutorul egiptenilor pentru a scãpa de ameninþãrile vrãjmaºilor lor, în loc sã cearã ºi sã se
bazeze pe ajutorul lui Dumnezeu. Rezultatul a fost deosebit de
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trist, pentru cã sirienii au cucerit regatul de nord ºi au dus cele
zece seminþii în robie, unde se pare cã li s-a pierdut urma.
Când cunoscãtorii acestei prorocii L-au auzit pe Domnul Isus
vorbind despre "temelie", gândul lor s-a dus la acea profeþie. Ei
aºteptau venirea lui Mesia, "Temelia puternicã" care nu se clatinã,
dar când Piatra de temelie a fost chiar în faþa lor, ei nu au recunoscut-o, deoarece aveau deja idei preconcepute despre cum trebuie
sã vinã ºi sã fie acest Mesia. Domnul Isus a fost ºi este Temelia,
piatra din capul unghiului de la care pornesc toate direcþiile
clãdirii, dar religia oficialã a preoþilor, a cãrturarilor ºi a fariseilor
din acea vreme nu a vãzut în Domnul Isus pe "Cel ce este"
Temelia care nu se clatinã, ci orbiþi de invidie au vãzut doar un
rival pe care s-au hotãrât sã-L aducã la tãcere.
În templul din Ierusalim, în Sfânta Sfintelor care era ascunsã
de ochii celor din locul sfânt din templu printr-o perdea, în acea
vreme nu mai era chivotul legãmântului care deja fusese ascuns
s-au furat, ci acolo se gãsea doar o piatrã, un bolovan pe un postament despre care evreii credeau cã este o piatrã sacrã, deoarece
data din vremuri strãvechi ºi credeau cã are legat de ea promisiunile lui Dumnezeu fãcute prin profetul Isaia. Ei credeau cã acea
piatrã era temelia din Sion în jurul cãreia fãceau multele ceremonii de la Templu ºi credeau, cum spunea prorocia datã prin
Isaia, cã simbolic este piatra în care dacã te încrezi nu ai de ce sã
te grãbeºti sã fugi. Credeau despre acea piatrã pe care o vedea
doar marele preot la sãrbãtoarea Ispãºirii, care dura în Templu
vreo 12 ore, cã este un fel de centru al universului.
În acea vreme mai exista o grupare de evrei la Qumran, la vreo
20 km est de Ierusalim, la 12 km sud de Ierihon, ºi la vreo doi km
de Marea Moartã, în pustie aproape de peºterile sau mai bine zis
aproape de cele 11 caverne din munte în care au fost gãsite cele
vreo 900 de suluri de Scripturã. Este un loc mai bine cunoscut
astãzi când vorbim despre "sulurile de la Marea Moartã". Acolo,
în deºert, locuia în izolare de restul lumii o sectã extremistã de
iudei conservativi, care credea despre cei din Templu de la

Ierusalim cã sunt rãtãciþi de la adevãr. Aceºti evrei din Qumran îºi
dedicau viaþa lor împlinirii Cuvântului dat prin Moise, punând
accentul pe sfinþenie, pânã acolo cã în fanatismul lor au ajuns sã
se boteze în fiecare zi cu un botez al curãþirii ºi dedicãrii faþã de
Dumnezeu, având credinþa cã dacã vor ajunge sã fie între ei 12
oameni neprihãniþi, care sã îndeplineascã condiþia necesarã pentru a se arãta "Temelia care nu se clatinã", adicã Mesia.
Când Domnul Isus a vorbit depre "Temelie" ºi importanþa de a
zidi pe temelie ºi nu pe nisip, deºi gândul multora dintre cei
care-L ascultau s-a dus la cele douã grupãri religioase, a celor din
Templu ºi a celor din Qumran, El nu a creditat ºi nici nu a amintit
mãcar vreuna dintre ele, ci El a spus de-a lungul umblãrii Lui
printre oameni ºi ne spune ºi nouã, celor de astãzi, cã El este
"Temelia" pe care trebuie sã se bazeze orice experienþã a omului
cu Dumnezeu, deoarece, aºa cum înþelegem din Scripturi, numai
curãþirea pe care ne-o dã jertfa Lui înlocuitoare ne perimte sã stãm
înaintea sfinþeniei Tatãlui. Domnul Isus ne-a spus cã nimeni nu
vine la Tatãl decât prin El, ºi noi înþelegem cã nu poþi ajunge la
Dumnezeu prin ceremonii ºi fapte bune cu care sã încerci oarecum sã-L îmbunezi. "...«Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni
nu vine la Tatãl decât prin Mine»" (Ioan 14:6).
Israeliþii se bazau pe crezurile lor, pe etnia lor din Avraam, pe
faptele lor, pe meritul ceremoniilor fãcute în templu, pe stricteþile
necerute de Lege ºi le exercitau asupra trupul ºi a vieþii lor, dar în
ziua necazului Ierusalimului s-a dovedit cã acestea nu le-a ajutat
la nimic, pentru cã la vremea cercetãrii lor L-au refuzat pe "Cel ce
este" om ºi Dumnezeu, pe Cel ce este "Temelia" care nu se clatinã, adicã pe Domnulu Isus, ci mai degrabã au ales sã se hrãneascã
cu nãdejdi înºelãtoare. "Nu vã hrãniþi cu nãdejdi înºelãtoare,
zicând:«Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului,
Templul Domnului»" (Ieremia 7:4).
În anul 68 î.Hr., armatele romane i-au ºters de pe pãmânt pe
extremiºtii de la Qumran ºi doi ani mai târziu, în Ierusalim, i-au
omorât pe mulþi dintre cei din cetatea Ierusalimului, iar pe cei

40

41

TEMNI|A RELIGIEI

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

rãmaºi în viaþã, în urma asediului cetãþii ºi mãcelului, au fost duºi
în robie. Primul asediu al Ierusalimului a fost întrerupt de moarta
Cezarului, când trupele romane s-au retras pentru o vreme, lucru
care a hrãnit ideologia evreilor de la Templu cã nimeni nu poate
cuceri Ierusalimul care are în el Templu ºi piatra aceea sacrã, dar
trupele romane s-au reîntors ca sã termine cu ceea ce ei numeau
rãzvrãtirea din Iudeea.
În perioada dintre cele douã asedieri ale cetãþii Ierusalimului
mulþi au avut oportunitatea sã iasã din cetate, dar cei care nu au
ieºit au crezut cã, indiferent de cum trãiesc ei, Dumnezeu nu va
îngãdui ca Templul în care era acea piatrã mult preþuitã de ei sã
fie cotropit. A douã asediere a cetãþii a surprins o mare mulþime
de evrei între zidurile cetãþii, deoarece era sãrbãtoarea la care erau
chemaþi toþi israeliþii, de aceea au murit aºa de mulþi oameni odatã
ce romanii au pãtruns în cetate. Romanii, de obicei, nu distrugeau
templele celor cuceriþi de ei, deºi Titus dãduse o poruncã severã
împotriva distrugerii Templului. Când soldaþii au intrat în
Templu, curioºi sã vadã cum aratã Dumnezeul evreilor, au dat la
o parte perdeaua care probabil cã fusese cusutã sau înlocuitã, dar
n-au gãsit un chip al lui Dumnezeu, ci doar un bolovan, ºi au spus
cã Dumnezeul lor i-a pãrãsit sau nu existã, de aceea Templul unor
astfel de oameni sau a unui astfel de Dumnezeu trebuie distrus.
Aºa s-a ºi întâmplat, împlinind în acest fel ceea ce a profeþit
Domnul Isus (Luca 19:44). Locul, unde a fost Templul, a fost arat
ºi, în mod simbolic, presãrat cu sare, pentru cã în vremea
cercetãrii, Israel nu L-a recunoscut "Pe Cel ce este", pe Mesia,
Unsul ºi Trimisul Tatãlui.
De acel mãcel au scãpat doar creºtinii care au fost avertizaþi de
cuvintele Domnului Isus sã plece de acolo când vor vedea cetatea
înconjuratã de oºti. Îl cunoºti tu pe Acela "care Este" fãrã început
ºi sfârºit la zile? Pe ce îþi zideºti experienþa sufleteascã ºi la ce
adãpost stã sufletul tãu când vine vorba de vremea veºniciei?
Nimic din ce este mai puþin decât ceea ce înseamnã Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, nu ajunge. Isus Hristos este Piatra din Sion în

care dacã-þi pui încrederea, cum spune textul citat la început, nu
vei fi dat de ruºine. Dorinþa noastrã este sã ºtim tot ce vrea
Dumnezeu sã cunoaºtem despre El. Ca sã ajungem la aceastã
cunoºtinþã avem nevoie de Cuvântul Scripturii, de credinþã ºi de
o inimã sincerã.
Când inima noastrã descoperã cât de real este El, "care Este"
din toate timpurile, prin Cuvânt ºi prin experienþa trãirii cu El,
inima noastrã gãseºte pace ºi mersul nostru spre ziua întâlnirii cu
El devine un mers sigur ºi statornic, dar inima nu se poate înãlþa
la aceastã cunoºtere fãrã ca mintea ºi raþiunea noastrã sã accepte
ceea ce este scris în Cuvânt. Credinþa în El, în "Cel ce Este", nu
este tot una cu starea de a fi credul, aºa cã unde nu este raþiune nu
este credinþã, ci doar credibilitate în ceva ce spune cineva.
Dumnezeu, "Cel ce este" în trecut, prezent ºi viitor, nu este un
Dumnezeu imaginar, nu este o concepþie a unei gândiri omeneºti
ºi nici Cineva la care ne referim ca la a fi o "Forþã", ci El este
"Fiinþa Divinã" spiritualã, Creatorul care a creat tot ce existã.
Când citim Cuvântul Scripturii cu sinceritate ºi suntem animaþi
de dorinþa de a-L cunoaºte pe "Cel ce este", Duhul Sfânt, precum
ºi exemplul vieþilor schimbate a celor din jur precum ºi a acelora
care ºi-au sfârºit cu bine alergarea pe pãmânt, aduce în noi credinþã, nu ca un produs al minþii noastre ce ca un dar de la
Dumnezeu. Dumnezeu vrea sã-L cunoºti ca "Dumnezeul care
este" ºi vrea sã-þi vorbeascã în forma aleasã de El. Este posibil ca
uneori sã nu recunoaºtem glasul ºi modul Lui de a lucra, pentru
cã noi avem adesea idei preconcepute despre felul în care ar trebui sã facã aceste lucruri. Într-o vreme de descurajare, prorocul
Ilie, deprimat de faptul cã poporul lui Dumnezeu nu s-a întors cu
adevãrat la Dumnezeu, chiar dupã ce a vãzut minunea focului pe
Carmel, ºi de frica Izabelei, s-a dus la Horeb, Muntele lui
Dumnezeu sau cum mai este numit acest munte în Scripturã, ºi la
muntele Sinai. Ajuns acolo se aºtepta ca Dumnezeu sã-i vorbeascã în felul cunoscut de el, însã El I s-a prezentat într-un mod
ºi fel neºteptat lui, dupã ce l-a surprins cu întrebarea: "Ce faci tu
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aici Ilie?". La surprins atât întrebarea cât ºi felul în care i s-a
prezentat Domnul pe acel munte, unde odatã Moise a cerut sã
vadã slava lui Dumnezeu. Ilie s-ar fi aºteptat ca Dumnezeu sã i se
descopere prin foc, ca pe Carmel sau prin vânt puternic, ca Acela
care odatã a despicat Marea Roºie, sau printr-un cutremur ca
Acela care a mai clãtinat acei munþi (Judecãtori 5:5), sau ca Acela
care a fãcut sã se deschidã pãmântul ca sã înghitã pe niºte
rãzvrãtiþi în pustie, dar Dumnezeu i s-a prezentat ca un susur
blând, lucru la care Ilie nu s-a aºteptat.
Trebuie sã ºtim cã metodele lui Dumnezeu sunt neprihãnite ºi
drepte, dar sã nu facem greºeala de a-L limita în mintea noastrã
prin a crede cã El lucreazã numai cum ºtim noi ºi aºa sã nu-L
recunoaºtem, pentru cã nu ne vorbeºte cum am crede noi, cum
poate L-am mai auzit vorbind, sau în felul în care L-am vãzut cã
a lucrat cu alþi oameni. Dumnezeul care S-a fãcut de cunoscut lui
Moise, în rugul aprins ca fiind Dumnezeul care "Este" în toate
cele trei timpuri, a vrut sã fie cunoscut de el ca fiind un Dumnezeu
Sfânt ºi i-a cerut lui Moise sã-ºi dea încãlþãmintea jos, pentru cã
ºi locul unde El S-a coborât a devenit sfânt.
Sfinþenia este una dintre dimensiunile care-L reprezintã pe
Dumnezeu ºi cu toate cã noi am fi înclinaþi sã alegem un anume
atribut mai mult decât altele, de fapt El, Dumnezeu, este
desãvârºit în toate, fie sfinþenie, fie dreptate, fie dragoste. Unii,
deranjaþi de mesajele despre judecatã ºi dreptate care-i îndreaptã
spre calea îngustã, sunt gata sã atace astfel de mesaje prin a spune
cã Dumnezeu este dragoste, ºi este, dar nu putem exclude celelalte atribute ºi nici mãcar sã le privim ca fiind inferioare
atributelor care ne plac nouã mai mult. Dumnezeu este desãvârºit
în toate ºi în El nu existã loc de îmbunãtãþire. El este Dumnezeul
"care Este" ºi vrea sã fie cuonoscut de noi în toatã frumuseþea
atributelor Sale desãvârºite în mãsura în care noi le putem pricepe. Crezi tu în "Cel ce este", adicã într-un Dumnezeu care a
creat tot ce vedem ºi ce nu vedem ºi în faþa cãruia într-o zi vom
da socotealã pentru viaþa noastrã?

Ateismul este astãzi o teorie în mare crizã, reprezentând o grupare a oamenilor care se pretind cã ei nu cred în "Cel ce Este",
adicã în Dumnezeu. Problema lor nu este o problemã a raþiunii
sau a lipsei de dovezi care sã le spunã cã existã Dumnezeu, ci
problema lor este mai mare este o problemã a inimii lor, care de
obicei din cauza dezastrului moral în care trãiesc nu vor sã existe
Dumnezeu. Ateii ºi agnosticii preferã sã-ºi lase mintea întunecatã
de prejudicii, refuzând sã accepte adevãrul despre "Cel ce este"
întotdeauna, preferând sã facã din ideile lor personale niºte postulate de la care nu se lasã miºcaþi, chiar dacã acestea îi duce în
iad. În mod teoretic, mulþi Îl acceptã pe Domnul Isus ca fiind
"Fiul" ºi chiar ca fiind "Rãscumpãrãtorul" lumii, dar în mod practic, adicã prin ascultare de El, puþini sunt aceia care Îl acceptã ca
Stãpân. Deocamdatã poþi exista fãrã prietenia acestui Dumnezeu
bun "care este", dar nu poþi trãi o viaþã din plin fãrã El. Poþi trãi
fãrã sã I te supui chiar ºi dupã aceastã viaþã, dar nu cu El, ci
într-un chin veºnic. Fãrã El viaþa nu are sens, ºi omul care refuzã
sã punã aceastã Stâncã la temelia vieþii lui se rezumã la o viaþã ca
a unui animal, dar din nefericire spre deosebire de animale omul
va da socotealã de oportunitãþile ºi resursele puse la îndemâna lui
ca sã-L cunoascã ºi sã-L asculte pe Dumnezeu.
Omul este lãsat sã aleagã, sã ignore realitatea despre sufletul
lui, dar nu este lãsat sã evite consecinþele. Este important sã ºtii
cã aceastã alianþã cu Binele, care este Dumnezeul cel bun,
lucreazã numai când Îl ai de partea ta pe Dumnezeu ºi tu eºti de
partea Aceluia "care Este" Dumnezeu adevãrat din veºnicie în
veºnicie. Aceastã alianþã cu El se sigileazã printr-un legãmânt
numit botezul în apã, când sufletul care s-a pocãit spune cã este
de partea lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu este de partea lui. Botezul
Nou Testamental în apã a aceluia care s-a pocãit este valabil
atunci când este motivat de dorinþa sincerã de a-L asculta ºi de a
fi cu totul al Domnului. Încã este important sã verifici ce stã la
temelia experienþei tale spirituale ºi care este adãpostul sufletului
tãu, pentru cã astãzi, prin pocãinþã, poþi sã ai un început nou, fãrã
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nicio vinã la activ, ca ºi copil al Domnului dacã vrei sã te pocãieºti
de pãcat ºi sã-l pãrãseºti.
Întâlnirea ta cu "Cel ce este" poate fi o "fericitã nãdejde", aºa
cum îi scrie apostolul Pavel lui Tit, sau poate fi o nefericitã
perspectivã a unei trãiri în durere ºi despãrþire veºnicã de
Dumnezeu. Alegi ce vrei, dar dacã vrei, spre fericirea ta veºnicã,
poþi sã alegi sã pui la temelia casei sufletului tãu cuvintele
Domnului Isus ºi ascultarea ta de El. Sfatul cel mai bun este acela
de a nu risca rãmânând la faza de intenþie bunã sau dorinþã ca
odatã sã-þi predai viaþa Domnului, ci mai bine fã acest lucru
astãzi, cât se mai poate, ca sã primeºti mântuirea prin Har ºi astfel sã te poþi ºi tu încrede în ocrotirea datã de Acela care este, care
a fost ºi care va fi în controlul tuturor lucrurilor. Dacã asculþi de
El, pentru eternitate vei fi o demonstraþie a dragostei lui
Dumnezeu pentru om, ºi înfierea ta îþi va pune la dispoziþie cerul
ºi fericirea care existã acolo. Sapã adânc, scoþând afarã din viaþa
ta orice pãcat ºi orice îþi iroseºte viaþa. Pune-þi temelia pe Stâncã,
zideºte-þi trãirea pe aceastã Stâncã prin a asculta ºi a face ce a
spus Domnul Isus ºi vei fi fericit aici pe pãmânt ºi când vei intra
în veºnicie.
Amin
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5
ÎN|TIIN{ARE DE PLAT}
"Fiindcã plata pãcatului este moartea: dar darul fãrã
platã al lui Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus
Hristos, Domnul nostru." Romani 6:23

C

uvântul lui Dumnezeu poate fi asemãnat cu un instrument folositor nouã, oamenilor, în a gãsi drumul cel
bun pentru sufletul nostru, aºa cum o busolã este folositoare celui care cãlãtoreºte pe ape sau pe uscat, pentru a ajunge
la þinta doritã. Este ca o hartã cu instrucþiuni, care cãlãuzeºte pe
cel ce primeºte tot sfatul Scripturii pe drumul care are ca destinaþie finalã cerul. Este o carte care, ca un ghid bun, ne prezintã
modele de viaþã, care unele trebuie urmate, iar altele evitate.
Cuvântul Scripturii ne prezintã, într-un mod concentrat, din planurile lui Dumnezeu ºi are rãspunsuri pentru oameni în orice
spectru al vieþii s-ar gãsi ei. Cercetând exemplul vieþii acestor
oameni, care ne sunt daþi ca ºi exemplu, gãsim cã avem elemente
comune cu ei, deºi experienþa vieþii noastre este diferitã, prin
faptul cã e unicã.
Mesajul acesta îºi propune sã exploreze, chiar dacã doar puþin,
la suprafaþã, o temã pe care o socotesc importantã pentru orice
suflet, care doreºte sã aibã o relaþie bunã cu Dumnezeu aici, ºi în
viaþa care, negreºit, urmeazã. Unul dintre lucrurile care nu ne produc bucurie, ca parte din viaþa cotidianã, în acest sistem al lumii
în care suntem angrenaþi, numit ºi civilizaþie, este primirea
înºtiinþãrilor de platã. Pe plan spiritual, umblând prin aceastã
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lume, sufletul omului, adunã o notã de platã pentru pãcatele pe
care le comite ºi, mai devreme sau mai târziu, este înºtiinþat cã
trebuie sã plãteascã emitentului de aviz, care este Dumnezeu.
Dând dovadã de o contabilitate impecabilã, nota de platã a sufletului nostru menþioneazã fiecare faptã, intenþie ºi chiar gând prin
care s-au încãlcat Legile puse în vigoare de cãtre El. Avizul de
platã diferã de la om la om, dar plata pãcatului este aceeaºi, fie cã
ai multe sau puþine astfel de datorii. Ce avem în comun toþi, cu
privire la acest fel de notã de platã, este cã niciunul dintre noi nu
poate plãti într-un mod satisfãcãtor nouã.
Evanghelia, care înseamnã vestea bunã, ne face de cunoscut cã
nu trebuie sã disperãm deoarece, pe baza sacrificiului Domnului
Isus, creat prin jertfa Sa, a adus un merit de iertare. Pentru sufletul nemântuit, vestea bunã, întâi de toate, trebuie sã aibã sens; sã
ajungã sã vadã o nevoie absolutã dupã aceastã iertare, ºi Duhul
Sfânt, care deschide ºi lumineazã ochii minþii, face aceasta
atunci când un suflet are dorinþa de a se împãca cu Fãcãtorul sãu
ºi de a-i fi pe plac Lui. Sfatul Divin a decretat cã, prin sângele
nevinovat al Mielului lui Dumnezeu, oricine îºi mãrturiseºte
pãcatul ºi se lasã de el este iertat, iar zapisul care înºiruieºte
pãcatele este ºters pentru totdeauna.
Bucuria lumeascã de astãzi poate fi motivul amãrãciunii de
mâine, când o sã vezi cã vine avizul de platã, de aceea orice om
înþelept cautã sã scape de aceste drepte învinuiri, cât timp se mai
poate. A fost o zi când Adam ºi Eva au fost foarte triºti, dar
Dumnezeu era ºi mai trist. A fost ziua când, din cauzã cã nu au
ascultat, Dumnezeu a trebuit sã-i alunge din grãdinã, pierzându-ºi
pãrtãºia. Vine o astfel de zi în care Dumnezeu se va bucura de
fiecare suflet care, intrând la adãpostul jertfei de la Calvar, a avut
pãcatele iertate, dar va fi o zi în care El va fi trist pentru fiecare
suflet care, prin refuzul pocãinþei, a ales sã rãmânã cu nota de
platã la activul lui. În ultimii zeci de ani, felul în care cei mai
mulþi credincioºi cheamã pe alþii la mântuire este prin a le vorbi,
mai întâi, despre lucruri cum ar fi pacea ºi bucuria, care vine peste

sufletul predat Domnului. Într-adevãr, este o veste bunã, dar pentru unii nu are sens sã se schimbe, deoarece nu se vãd destul de
pãcãtoºi ºi sunt gata sã recite parcã lucrurile rele pe care nu le fac
ºi chiar sã menþioneze lucrurile bune pe care le fac: "Dar omul
firesc nu primeºte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cãci, pentru
el, sunt o nebunie; ºi nici nu le poate înþelege, pentru cã trebuiesc
judecate duhovniceºte" (1 Corinteni 2:14).
Dacã cineva ar veni la mine ºi mi-ar spune cã ºi-a vândut casa
ºi tot ce avea ca sã-mi procure un antidot pentru boala mea de
moarte ºi eu nu m-aº ºti a fi bolnav, probabil cã aº crede cã acel
om, care pare aºa de binevoitor, este certat cu facultãþile lui
mintale. Pe de altã parte, dacã aº ºti cã sunt bolnav, iar în urma
analizelor ºi a tratamentelor boala mea mã apropie, în câteva zile,
de moarte, ºi cineva ar veni cu un antidot pentru acea boalã, nu ar
fi nevoie de multã convingere, ci l-aº accepta, având toatã
recunoºtinþa pentru persoana care a fãcut tot posibilul ca sã-l am.
Pentru ca vestea bunã a mântuirii sã aibã sens, sã fie nu doar apreciatã, ci doritã ºi primitã, acela care este în nevoia de a fi mântuit trebuie sã se vadã cã este un pãcãtos, care nu are cum sã scape
singur de vina care îl duce, pentru veci, spre un iad înfricoºãtor.
Un pãcãtos trebuie sã vadã cã are, în dreptul lui, o notã de platã
pentru vinã, prin care înþelege cã, fãrã sã aibã de ales, trebuie sã
plãteascã dreptãþii lui Dumnezeu o platã: "Fiindcã plata pãcatului
este moartea: dar darul fãrã platã al lui Dumnezeu este viaþa
veºnicã în Isus Hristos, Domnul nostru" (Romani 6:23). Ca un
pãcãtos sã se poatã bucura de graþierea datã de Dumnezeu, prin
jertfa Domnului Isus la Golgota, trebuie sã ajungã sã vadã cã este
pierdut, ca orice alt om de pe pãmânt, care nu s-a împãcat cu
Dumnezeu: "Fiindcã pe pãmânt nu este niciun om fãrã prihanã,
care sã facã binele fãrã sã pãcãtuiascã" (Eclesiastul 7:20), "Cãci
toþi au pãcãtuit, ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu" (Romani
3:23). Nu este nimeni care sã nu aibã, împotriva lui, o notã de
platã pentru pãcatele fãcute, ºi nu este nimeni care sã poatã plãti
prin fapte, bani, suferinþã sau orice altceva, pentru aceste pãcate.
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Singurul fel în care omul poate scãpa de acest aviz de platã pentru vinã este prin pocãinþã, când meritul sângelui Domnului Isus
ºterge cu desãvârºire orice a fost scris pe aceastã notã de platã, cu
care ne-am fi întâlnit la plecarea finalã de pe pãmânt. Înaintea
Domnului Isus, într-o zi, s-a prezentat un om tânãr, care era bogat,
având dorinþa sã cunoascã ce trebuie sã facã pentru a moºteni
viaþa veºnicã (Luca 18:18-30).
Domnul Isus i-a spus cã trebuie sã facã lucrurile cerute de
Lege, iar tânãrul a rãspuns cã a pãzit toate acele lucruri. Dupã
aceea, Domnul, care vedea problema inimii lui, ce era legatã de
avere, nu l-a lãudat, ci l-a dus înapoi la esenþa Legii, care spune
sã nu ai alþi dumnezei (Exodul 20:3), cerându-i, în cazul lui, sã
vândã tot ce are, sã împartã la sãraci, ca sã aibã o comoarã în cer
ºi, dupã aceea, sã Îl urmeze. Domnul Isus, care iubea acel suflet,
i-a arãtat cã este un pãcãtos, deoarece, chiar fãrã sã-ºi dea seama,
acel om fãcuse din avere un dumnezeu, care s-a vãzut cã îi este
prioritar în viaþã. Omul acela vroia viaþa veºnicã, dar vroia mai
mult sã þinã de avere care, ca un stãpân nemilos ºi rãu, îi controla viaþa. Ca sã poatã fi mântuit el trebuia sã ajungã sã se vadã
pãcãtos ºi la fel este ºi astãzi. Dacã Dumnezeu þi-ar cere ce i-a
cerut acelui om, ce ai face? Dacã averea ar fi problema inimii tale,
ºi dacã te-ai vedea pãcãtos, având ca cea mai mare dorinþã a ta,
moºtenirea vieþii veºnice, ai accepta? Dar dacã nu este cea mai
mare dorinþã ai pleca întristat, ca ºi acel om care nu a vrut sã
plãteascã preþul ascultãrii, preferând sã rãmânã cu nota de platã
pentru idolatria lui, deºi ascultarea i-ar fi adus libertatea?
Ce vei face cu nota ta de platã pentru pãcat? Vei face unul din
douã lucruri posibile: vei cere, prin pocãinþã, Domnului Isus sã o
ºteargã în meritul jertfei Lui ori vei plãti tu însuþi, prin a fi condamnat pentru veci la chin ºi separare de Dumnezeu. A fost plãtitã
datoria ta sau o vei plãti tu, prin pedeapsã veºnicã? Plecarea ta în
veºnicie este la o distanþã de doar o bãtaie de inimã. Este clipa
când Dumnezeu decide cã þi-a sosit rândul sã dai socotealã pentru
felul în care ai trãit, indiferent de vârstã sau de ce laºi în urmã.

Oamenilor dinainte de potop, pentru 120 de ani, li s-a spus despre
un pericol iminent, care-i pândea, ºi, totuºi, când a venit ploaia ºi
puhoaiele Cuvântul Domnului ne spune cã "n-au ºtiut nimic"
(Matei 24:39). Ei au auzit avertizarea datã prin Noe, dar mintea le
era zãvorâtã aºa cã s-au obiºnuit cu predica lui, ca ºi cu o poveste,
pânã în ziua când a fost prea târziu. Oamenii de astãzi ajung sã se
obiºnuiascã cu ideea de pãcat, pedeapsã, iad, pocãinþã, mântuire,
încât, dupã ce continuã sã refuze starea sufletului lor, inima li se
împietreºte. La fel ca cei din vremea lui Noe, "ei ºtiu", dar ziua
despãrþirii de pãmânt îi va suprinde cã "nu ºtiu nimic". Unii vor
doar sã cunoascã doctrina mântuirii, alþii cautã experienþa, unii le
vor pe amândouã, iar alþii nu vor niciuna. Din care categorie face
sufletul tãu parte? Eºti lãsat sã alegi la fel cum eu ºi milioane suntem lãsaþi sã alegem, dar ce nu putem alege sunt consecinþele
deciziei noastre.
Domnul Isus vrea ca astãzi sã-L cunoºti ca Mântuitor, ca Cel
ce iartã pãcatul, ca Cel care albeºte nota de platã a pãcatelor
tale. El vrea sã-L cunoºti ca Miel al lui Dumnezeu, ca Prieten ºi
Învãþãtor; vrea sã-L cunoºti, ca fiind Cel care boteazã cu Duhul
Sfânt (Matei 3:11, Luca 3:16). Dacã iei în serios viitorul sufletului tãu, vei face pasul pocãinþei chiar astãzi, ºi apoi vei sigila
aceastã decizie prin a frecventa o casã de rugãciune, unde se
vesteºte o evanghelie întreagã. Dupã aceea, vei încheia un
legãmânt prin botez, cu Acela care þi-a ºters orice pãcat de pe nota
ta de platã. Aºa cum reiese din Scripturi, decizia botezului nu este
valabilã dacã este fãcutã de altcineva în dreptul celui declarat a fi
botezat, ºi nici nu se face ca sã îndeplineºti o ceremonie, prin
care sã fii acceptat ca membru în vreo bisericã, ci botezul îl faci
atunci când îþi dai seama cã eºti un pãcãtos care are nevoie de
mila lui Dumnezeu. Prin botez dovedeºti ascultare ºi faci un
legãmânt, care este un contract cã Îl vei sluji pe Dumnezeu dupã
Scripturi, iar El, ca parte a Lui de legãmânt, îþi dã iertare ºi viaþã
veºnicã în Cer. Domnul Isus, prin pilde, aºa cum este pilda fiului
risipitor, L-a prezentat pe Tatãl ca fiind unul iubitor, care este gata
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sã-l ierte pe cel care se întoarce la El, pe când fariseii ºi cãrturarii,
prin legile ºi poruncile fãcute de ei, L-au descris aproape ca pe un
monstru, care abia aºteaptã sã te pedepseascã. Astãzi eºti invitat
sã treci de la a gândi ºi cunoaºte un Dumnezeu tradiþional,
moºtenit poate, care stã departe de om, la a cunoºte un Dumnezeu
care simþi cã te iubeºte, care te pasioneazã ºi pe care Îl iubeºti.
Dumnezeu vrea sã-þi dea ceva mult mai valoros decât sãnãtatea
ºi lucrurile materiale pentru sufletul tãu creat sã existe veºnic.
Vrea sã-þi ºteargã nota de platã pentru pãcatul tãu ºi sã-þi dea viaþã
veºnicã. Niciun scriitor sau orator, oricât de genial ar fi, nu poate
descrie destul de frumos ce este El în bunãtate, ºi cât de mãreþ este
impactul jertfei Domnului Isus. Dacã eºti un suflet care nu ºtii ce
va fi cu tine, dacã s-ar întâmpla sã fii chemat în veºnicie în
noaptea aceasta, eºti înºtiinþat, nu numai de plata mare pe care o
datorezi pentru pãcat, ci ºi de bunãtatea acestui Isus, care a murit
în locul tãu, luând asupra Lui plata pãcatului, ca tu, dacã Îi ceri,
sã poþi fi declarat iertat ºi mântuit. Ce vei face?
Scriu aceste mesaje pentru cã eu cred Scriptura, Îl cred pe
Dumnezeu. Eu cred cã existã un rai ºi un iad, în care sufletul omului în zadar ºi-ar dori un strop de apã; scriu pentru cã ºtiu cã este
posibil ca prin har, prin mila lui Dumnezeu, sã nu ajungi acolo:
"Aºa vorbeºte Domnul: «Pãziþi ce este drept, ºi faceþi ce este bine;
cãci mântuirea Mea este aproape sã vinã ºi neprihãnirea Mea este
aproape sã se arate»" (Isaia 56:1). Uneori omul cautã sã scape de
vinovãþie, spunând cã nu existã Dumnezeu, spunând cã nu e atât
de rãu încât sã trebuiascã sã se pocãiascã, cã Dumnezeu este
dragoste ºi toþi vor fi mântuiþi, cã iadul este doar alegoric, sau
spune cã tot ceea ce face rãu este vina altcuiva. Pentru cã El este
dragoste, este ºi bun, ºi pentru cã este bun, este ºi drept, de aceea
în bunãtatea Lui, El trebuie sã pedepseascã pãcatul neiertat prin
sângele Domnului Isus. Ziua sau dispensaþia harului este pe
sfârºite, ºi timpul când poþi sã primeºti iertarea pentru învinuirile
pe drept scrise pe avizul de platã al sufletului tãu va expira. De
aceea, împacã-te cu El astãzi, pentru cã urmeazã o vreme numitã

"prea târziu". Vameºul Zacheu ºi-a început ziua, când Domnul
Isus avea sã meargã prin Ierihon, ca toate celelalte zile, dar nu
s-a terminat la fel. A terminat ziua ca suflet mântuit, pentru cã nu
a amânat, ci a preþuit oportunitatea care i s-a oferit. A început ziua
plin de fricã ºi nesiguranþã pentru sufletul ºi chiar ºi pentru trupul
lui, ºi prin faptul cã L-a lãsat pe Domnul Isus sã-i schimbe viaþa,
a sfârºit ziua fericit, plin de pace, având nãdejdea vie a vieþii
veºnice. ªi tu poþi sfârºi ziua ca ºi el sau poþi sã amâni pocãinþa,
care înseamnã refuz.
Tâlharul de pe cruce, care a vãzut în Domnul Isus un nevinovat ºi un neprihãnit, ºi-a gãsit înlocuitor care sã plãteascã nota lui
de platã pentru pãcat, lui Dumnezeu. Acelaºi Binefãcãtor vrea sã
stea, ºi sã fie înlocuitor ºi pentru tine, dacã Îi ceri mântuirea,
lãsându-te de ceea ce El numeºte pãcat ºi alegând sã mergi dupã
El. Domnul spune ºi astãzi sufletului nemântuit: "...Vino dupã
Mine!" (Ioan 21:19). El cheamã ºi astãzi la mântuire, ºi aº considera a fi o nebunie sã cunoºti cã existã o adevãratã cale spre cer,
cã poþi avea nota de platã înãlbitã, ºi totuºi, sã alegi sã refuzi toate
acestea. Ezitarea, odatã ce simþi cã ai nevoie sã iei decizia pentru
Hristos, lucreazã în defavoarea sufletului tãu ºi în favoarea vrãjmaºului, pentru cã ai un vrãjmaº care vine sã fure sãmânþa
Cuvântului, ce te îndeamnã la pocãinþã. Oamenii aºa-zis buni, dar
nemântuiþi, ºi oamenii care sunt renumiþi pentru a fi rãi, au toþi o
zi de cercetare din partea lui Dumnezeu, care iubeºte toate
sufletele, ca un tatã care-ºi iubeºte toþi copiii. Pânã ºi Irod a avut
astfel de momente de cercetare, atunci când asculta mesajele rostite de Ioan Botezãtorul, dar a stat "în cumpãnã", a ezitat sã ia
decizia de a-ºi îndrepta viaþa, ca apoi, într-o zi, sã ajungã sã
omoare mesagerul prin care Dumnezeu îi vorbea: "Cãci Irod se
temea de Ioan, fiindcã îl ºtia om neprihãnit ºi sfânt; îl ocrotea, ºi,
când îl auzea, de multe ori sta în cumpãnã, neºtiind ce sã facã;
ºi-l asculta cu plãcere" (Marcu 6:20).
"Irod se temea de Ioan", care-i aducea aminte cã are o notã
grea de platã pentru pãcatele lui, dar nu a lãsat ca aceastã fricã, de
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a face ce este rãu, sã-l motiveze a face paºi spre pocãinþã. Te miri
de ce se tem unii oameni: de o cloºcã, de un curcan înfuriat, de un
ºoarece, ºi, totuºi, nu se tem de nota lor de platã pentru pãcatele
sãvârºite; nu se tem de Dumnezeu, de iad ºi veºnicia lui! Prin
glasul Evangheliei, El te cheamã ºi, nicidecum, nu-þi spune:
"Treci pe la «sfinþi» mai întâi, sã mijloceascã pentru tine". Dacã
ai fi bolnav te-ai duce la mama doctorului sau la cunoºtinþele doctorului, ori chiar la doctor?
Este un singur Doctor care vindecã boala sufletului, ºi aceste
este Domnul Isus Hristos. Dumnezeu are deja planuri bune pentru tine (Ieremia 29:11), de aceea nu rãtãci prin lumea pãcatului,
ci vino la Acela care este Lumina lumii. Ia decizia ta pe baza eternitãþii, nu pe baza lucrurilor temporare. Dacã scoatem afarã
dimensiunea veºniciei, nu suntem decât niºte animale deºtepte,
dar spre deosebire de ele, Dumnezeu a pus în noi un duh de viaþã,
care va exista veºnic. ªi eu am fost înºtiinþat de nota mea de platã
cu privire la pãcat ºi am ales sã primesc darul iertãrii lui
Dumnezeu, fãcând pasul pocãinþei. Au trecut mulþi ani de atunci,
dar nu am regretat niciodatã aceastã decizie. Cum va fi în cazul
tãu? "Sau dispreþuieºti tu bogãþiile bunãtãþii, îngãduinþei ºi
îndelungei Lui rãbdãri? Nu vezi tu cã bunãtatea lui Dumnezeu te
îndeamnã la pocãinþã?" (Romani 2:4). Primeºte azi darul lui
Dumnezeu ºi nu vei regreta!
Amin
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6
O PORUNC} CE PARE IMPOSIBIL}
"Voi fiþi dar desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru cel
ceresc este desãvârºit." Matei 5:48

T

extul folosit ca introducere în mesaj, de data aceasta,
poate avea asupra unora dintre noi, care admitem cã
suntem fiinþe imperfecte, efectul de a ne bloca gândurile
pe moment. Aceastã poruncã, ce nu este doar pentru unii, ci este
pentru toþi cei care vor sã ajungã în cer, se poate sã ni se parã cã
ne cere nouã sã facem imposibilul, atunci când ni se spune sã fim
desãvârºiþi. Porunca este prezentatã într-un mod foarte clar ºi
direct, încât nu lasã loc la interpretãri de tot felul, deºi se pare cã
ceea ce propune este ceva imposibil nouã, oamenilor. În faþa acestei afirmaþii a Domnului Isus, parcã nici nu îndrãzneºti sã spui ca
ºi psalmistul: "Doamne, du-mã pe stânca pe care n-o pot
ajunge..." (Psalmul 61:2), pentru cã este prezentatã într-un mod
categoric, deoarece ne spune: "Fiþi ºi voi...!" (Matei 5:48). Este un
imperativ care nu cedeazã în vreo parte, iar ce este cam surprinzãtor, dacã nu chiar puþin ºocant, este faptul cã porunca aceasta ne este adresatã nouã, cei care nu lãsãm sã treacã o zi fãrã sã nu
greºim. Parcã nu trece o zi fãrã ca slãbiciunea lutului sã-ºi spunã
cuvântul în noi ºi, de aceea, în faþa unei astfel de porunci, parcã
ne întrebãm, dacã nu cumva este o greºealã. Ne face sã ne întrebãm, cel puþin în gândurile noastre: "Doamne, Tu care eºti divin
ºi desãvârºit, nu cumva ceri prea mult de la noi, pãmântenii, care
într-o sãptãmânã greºim în multe feluri?" Când dai de aceastã
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poruncã, ºi ea þi se adreseazã þie personal, parcã te afli în faþa unui
obiectiv imposibil de atins, care se aseamãnã cu o misiune foarte
grea ºi, totuºi, ea nu ne-a fost datã doar ca sã avem la ce medita
sau sã avem un subiect în care sã ne încurcãm gândurile, ci este o
poruncã clarã a Lui pentru noi.
Este parte din standardul la care trebuie sã ne raportãm, ca
suflete cârmuite de Duhul Sfânt, atunci când urmãrim în noi
lucrarea de sfinþire. Este bine sã pornim de la faptul cã ºtim cã
Domnul Isus este modelul nostru, ºi El, care este oglindirea
Tatãlui, ne iubeºte ºi nu ne cere sã facem ce ne este imposibil,
dupã cum pãrinþii care-ºi iubesc copiii nu le cer sã facã ceva ce ei
nu pot. Rãspunsul ºi înþelegerea pentru aceastã situaþie, care ne
este prezentatã prin aceastã poruncã, în faþa cãreia ne vedem
nepotriviþi, ne poate veni privind la unii oameni amintiþi în
Scripturã care, în anumite situaþii ºi momente ale vieþii lor, au
avut o performanþã desãvârºitã. Chiar dacã Scriptura nu ne spune
despre Iosif, cum cã ar fi comis pãcate, totuºi ºtim cã aceastã
stare, de totalã desãvârºire, este imposibilã omului zãmislit în
pãcat, nãscut din femeie. ªtim totuºi cã, în anumite situaþii, Iosif
a avut momente în viaþã în care trãind cu fricã de Domnul s-a
comportat într-un mod exemplar. Este vorba despre felul în care a
fost ispitit de nevasta lui Potifar ºi provocat la a pãcãtui, dar el a
refuzat ºi, privind la acel tablou al vieþii lui, putem spune cã s-a
comportat într-un mod desãvârºit.
Daniel a fost cunoscut pentru caracterul lui de om ce nu putea
fii compromis atât în faþa lui Dumnezeu cât ºi înaintea oamenilor,
ºi totuºi, nu ne putem permite sã spunem cã a fost un om fãrã
pãcat, chiar dacã nu cunoaºtem detalii. Avem, însã, ºi în viaþa
acestui om iubit de Dumnezeu, câteva secvenþe în care îl vedem
comportându-se într-un mod desãvârºit. Când decretul a fost dat,
ca nimeni sã nu se închine decât împãratului, Daniel a rãmas loial
lui Dumnezeu ºi, aºa cum a spus chiar el, atunci când a fost scos
teafãr din groapa cu lei, nu a pãcãtuit nici înaintea lui Dumnezeu
ºi nu a greºit nici înaintea împãratului. Privind la acele zile

din viaþa lui Daniel, putem spune cã a trãit momentele încercãrii
credinþei lui într-un mod desãvârºit, în ceea ce priveºte legãtura
lui cu Dumnezeu ºi cu oamenii. Niciunul dintre noi nu cred cã am
avea aroganþa sã spunem cã nu am mai cãzut în greºealã sau cã nu
am mai pãcãtuit dupã ce ne-am întors la Dumnezeu. Dar prin
ascultarea de Dumnezeu ºi cãlãuzirea pe care ne-a dat-o, prin
puterea Duhului Sfânt, este posibil sã ne putem bucura ºi noi
de astfel de momente de desãvârºire în încercare atunci când
facem, spunem ºi gândim ce trebuie, fãrã sã cãdem prinºi în
laþul mândriei spirituale, dibaci ascuns în calea noastrã, dupã o
astfel de biruinþã.
Pe mãsurã ce omul nou creºte, maturizându-se, trebuie ca aceste stãri de biruinþã, în care reuºita se datoreazã puterii Duhului
Sfânt, pe care Dumnezeu a pus-o în noi, sã fie tot mai dese ºi mai
aproape una de alta, greºeala ajungând sã fie tot mai rarã în viaþa
noastrã. Ca sã avem biruinþe, prin care sã dovedim cã Duhul Sfânt
poate face ceva desãvârºit cu viaþa noastrã, chiar dacã suntem
slabi, trebuie sã ne hotãrâm sã þintim cât mai sus, în ce priveºte
standardul nostru spiritual, ºi trebuie sã vrem aceasta mai mult
decât orice. Poþi ajunge la astfel de stãri înalte, strângând
Cuvântul Lui în inimã, cu hotãrârea cã vei asculta de Domnul ºi
vei veghea la porþile inimii tale, sã nu greºeºti, ci sã ai ochii inimii
îndreptaþi spre cãpetenia desãvârºirii. Ai vrea sã te hotãrãºti sã
trãieºti o astfel de zi? Dacã vrei aceasta, deºi vrãjmaºul va fi mai
înfuriat decât de obicei împotriva ta, trebuie sã ºtii cã este posibil.
Ce face un asemenea lucru posibil este ascultarea noastrã de
Cuvânt ºi puterea Lui în noi.
Când te hotãrãºti sã þii o zi de post, pentru a-þi smeri sufletul
înaintea Domnului, abþinându-te de la hranã ºi apã pentru
un timp hotãrât, aplici de dimineaþa ºi pânã la ora pe care ai stabilit-o o disciplinã cu privire la dorinþele trupului. În timpul unei
astfel de zile, ai ocazia sã mãnânci de mai multe ori sau sã-þi
astâmperi setea cu un pahar de apã, dar prin deprinderea de a face
aceasta poþi sã ajungi sã spui NU de fiecare datã pentru cã în loc
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de ceva bun, vrei ceva ºi mai bun. Fiecare zi din viaþa credinciosului trebuie sã fie trãitã prin abatere de la pãcat, dar dacã vrei ca
în mod deosebit sã închini Domnului o astfel de zi, ºi mai târziu
zile, trebuie sã spui nu la orice ar putea descalifica acel timp, ca
fiind trãit cu totul pentru Domnul Isus. Iatã cum, o poruncã, ce la
prima vedere ni se pare a fi doar pentru creºtinii extraordinari ºi
renumiþi, cum ar fi fãcãtorii de minuni, este o poruncã ce trebuie
trãitã ºi împlinitã de noi. Chiar dacã îþi trãieºti viaþa într-o oarecare obscuritate, aceasta face parte din cursurile superioare la care
ne înscrie Dumnezeu.
Prin puterea pe care ne-a dat-o El, spre deosebire de omul de
rând, adicã de omul firesc, care este nãscut o singurã datã, copilul
lui Dumnezeu, care trãieºte în dependenþã de El, poate face
lucruri mãreþe. Puterea Lui în noi ne poate face tari, ca sã trãim
astfel de clipe de desãvârºire în fapte, cuvinte ºi gânduri. O altã
poruncã ce ni se poate pãrea a fi imposibilã, este aceea de a îi iubi
chiar ºi pe vrãjmaºi. Dumnezeu nu ne sugereazã, ci ne porunceºte
sã ne iubim unii pe alþii ºi, în cazul unora, acest lucru ni se pare
uneori imposibil. A iubi necondiþionat, aºa cum scrie în Corinteni
13, nu este o utopie ºi niciun hiperbolism al dragostei, ci este o
condiþie posibilã nouã, ca suflete nãscute din nou. Rãspunsul la
aceastã dilemã ni-l dã Domnul Isus atunci când, în rugãciunea Sa
înainte de a pãtimi, a spus: "... dragostea cu care M-ai iubit Tu, sã
fie în ei, ºi Eu sã fiu în ei" (Ioan 17:26). Putem iubi în felul în care
ni se cere, nu cu iubirea noastrã selectivã, care alege între cei
plãcuþi sau neplãcuþi de noi, care ni se par mai greoi sau care ne
calcã pe nervi uneori, ci putem iubi aceste suflete cu dragostea lui
Dumnezeu, pentru cã aceeaºi dragoste a Lui, cu care L-a iubit pe
Fiul Sãu, este posibil, ºi trebuie, sã fie ºi în noi.
Dragostea Lui în noi poate iubi într-un mod desãvârºit. Efortul
nostru trebuie concentrat în a ne face partea, a crea condiþia, ca
aceastã dragostea a lui Dumnezeu sã fie în noi, ºi apoi partea unde
ne iubim semenii, vine de la El. Împlinirea acestei porunci, de
a iubi sufletele celor care par imposibil de iubit, începe prin a

dori acest lucru. Aici este taina despre care vorbeºte apostolul
Pavel atunci când spune: "...Hristos în voi, nãdejdea slavei"
(Coloseni 1:27). Când dragostea pe care o dã Dumnezeu este în
noi, primim de la El "voinþa ºi înfãptuirea" (Filipeni 2:13) de a
împlini aceste porunci, care par a ne fi imposibile. Acest fel de
dragoste, care nu cere nimic în schimb, ne dã puterea de sacrificiu uneori, ºi ne face sã putem iubi aceste suflete ce sunt greu de
iubit, ºi care, în unele cazuri, trãiesc în pãcat. A le iubi nu înseamnã neapãrat a cheltui timp cu ele într-un mod nepotrivit, a le agrea
sau a face ce doresc ele, ci înseamnã a le dori mântuirea, rugându-se pentru ele ºi spunându-le despre Domnul, atunci când El
aduce oportunitatea.
O altã poruncã în care ni se cere sã cãutãm desãvârºirea este
aceea de a veghea asupra gurii noastre, ca niciun cuvânt nefolositor sã nu ne iasã pe buze (Matei 12:36), deoarece, într-o zi, omul
va trebui sã-ºi reaudã cuvintele pe care le-a rostit pe pãmânt ºi sã
dea socotealã de ele: "Toþi greºim în multe feluri. Dacã nu
greºeºte cineva în vorbire, este un om desãvârºit, ºi poate sã-ºi
þinã în frâu tot trupul" (Iacov 3:2). Aºa cum un atlet olimpic
îºi pregãteºte trupul pentru competiþii, lucrând ºi dezvoltând
anumiþi muºchi ai trupului, ºi noi ca ºi credincioºi avem ca
obiectiv întãrirea omului nostru nou, ºi facem, din a ne pãstra gândurile curate, o þintã care lucreazã în noi neprihãnirea lui
Dumnezeu. Facem aceasta alegând între "bun ºi rãu", între
"acceptat ori refuzat", gândurile care ne întretaie firul cunoaºterii
(2 Corinteni 10:5). Pãstrând un cuget curat, facem din a pãstra
gândurile noastre nemânjite un obiectiv permanent, deoarece este
parte din lucrarea de sfinþire ºi desãvârºire a noastrã: "Pãzeºte-þi
inima mai mult decât orice, cãci din ea ies izvoarele vieþii"
(Proverbe 4:23).
Facem din a cãuta desãvârºirea în gândire o prioritatea
deoarece gândurile rele îngãduite a se cuibãri în mintea noastrã
pot deveni sentimente rele, care apar inevitabil în caracterul nostru. Nu trãim decât o zi o datã, ºi Dumnezeu ne dã putere sã o
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trãim cãutând neprihãnirea, de aceea nu trebuie sã ne stresãm cu
privire la o zi din luna viitoare pentru cã El, de la care vine voinþa
ºi înfãptuirea, ne va da puterea necesarã atunci pentru acea zi.
Gândurile ºi sentimentele formeazã caracterul care, mai devreme
sau mai târziu, se exteriorizeazã prin comportament ºi, dacã omul
acceptã gândurile rele atunci când are oportunitatea, acestea îl vor
duce la fapte rele. Pe de altã parte, omul nou poate avea în el gândul lui Hristos (1 Corinteni 2:16), iar când ai gânduri de la El, la
nivelul minþii se declanºeazã planuri care duc la fapte bune,
folosindu-ne de virtuþile crescute în noi, ca o roadã a Duhului
Sfânt. Inima noastrã a fost nespus de rea ºi deznãdãjduit de înºelãtoare, iar dovada acestui fapt, aºa cum a spus Domnul Isus, au fost
lucrurile care ieºeau dintr-o astfel de inimã (Matei 15:19). Dar
odatã ce am bãut din Acela care este Apa vieþii, din inima nouã pe
care ne-a dat-o El trebuie sã iasã râuri de apã vie (Ioan 7:38,
Psalmul 15:2), iar aceastã lucrare a Duhului Sfânt realizeazã în
noi statura plinãtãþii lui Hristos.
Fãrã sã ne lãsãm copleºiþi de vreo nereuºitã, ne aruncãm
înainte, ºtiind cã, pentru acum, suntem material pentru cer, în prelucrare: "...pânã vom ajunge toþi la unirea credinþei ºi a
cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos..." (Efeseni 4:13). Eºti ºi tu
unul dintre sufletele cãrora poruncile Domnului i se par imposibile? O astfel de viaþã de creºtin este foarte grea, pentru cã un astfel de suflet este lipsit de bucuria biruinþei ºi chiar de bucuria
mântuirii. Dacã ar fi sã compari viaþa ta de creºtin de astãzi cu un
anumit fel de muzicã, care dintre aceste feluri ar reprezenta stilul
tãu de a trãi ºi umbla în fiecare zi cu Dumnezeu? Ai asemãna viaþa
ta cu un marº cântat de eroii care merg la luptã pentru o cauzã
dreaptã, ai asemãna-o cu o rapsodie, care încântã urechea ascultãtorului, sau ai asemãna-o cu un marº funerar? Dacã ultima þi se
potriveºte, pentru cã eºti împotmolit în mlaºtina deprimãrilor, în
care, de-a lungul vremurilor, au nimerit nu numai oameni de rând,
ca mine ºi ca tine, ci ºi oameni faimoºi, trebuie sã ºtii cã soluþia

nu stã în medicamente, care sã te þinã deasupra stãrii de depresie,
ºi nici nu înseamnã cã trebuie sã te dai bãtut, fiindcã existã o
soluþie. Aceasta stã în a cãuta ºi gãsi rãspunsuri ºi rezolvãri în
promisiunile lui Dumnezeu, care nu s-au schimbat de când El tea chemat la mântuire. Atunci când omul se vede neputincios, în
faþa a ceea ce i se cere, poate aluneca înapoi înspre lumea pãcatului, sau poate cãdea într-o depresie spiritualã.
Depresia este o boalã care atacã mintea, ºi ca sã scapi de ea,
trebuie sã te odihneºti, nu neapãrat într-un concediu din care sã vii
ºi mai stresat faþã de cum ai plecat, ci trebuie sã cauþi odihna, pe
care o dã Domnul, pentru cã ea îþi stã înainte ca o promisiune, pe
care trebuie doar sã þi-o însuºeºti: "Voi merge Eu însumi cu tine,
ºi îþi voi da odihnã" (Exodul 33:14). Solomon a fost numit "om al
odihnei" (1 Cronici 22:9) ºi, la fel ºi tu, ºtiind cã toate problemele
pãmânteºti sunt temporare, poþi avea odihnã pentru sufletul tãu,
ca sã nu-þi mai parã calea Domnului ºi poruncile Lui prea grele
sau chiar imposibile. Uneori ajungem în aceste stãri pentru cã ne
facem imagini ºi planuri care nu corespund realitãþii. Unii trãiesc
din nostalgia amintirilor despre cum a lucrat Domnul, sau cât de
bine era în dragostea dintâi, când, chiar fãrã sã-ºi dea seama, toate
aceste porunci, ce acum i se par imposibile, atunci erau posibile,
ca parte din natura nouã a sufletului, nãscut din nou, în care
locuieºte dragostea Tatãlui. Domnul Isus, în care nu a fost nicio
umbrã de pãcat, care a fost ºi este desãvârºit, a biruit în lucrãri ºi
împotriviri mari pe mãsura puterii Lui, ºi noi avem promisiunea
cã, ce ne este dat sã biruim, va fi pe mãsura puterii noastre
(1 Corinteni 10:13).
De aceea, nu trebuie sã ne dãm niciodatã bãtuþi, spunând cã
suntem slabi ºi cã anumite porunci, ca cele discutate în acest
mesaj, sunt peste puterile noastre. O astfel de neîncredere, în ceea
ce poate Dumnezeu sã facã, cu un vas slab aºa cum suntem noi,
dar care vrea sã asculte, Îl dezonoreazã pe Dumnezeu, dovedeºte
o lipsã de cunoaºtere a Cuvântului ºi, de asemenea, dovedeºte cã
nu avem dorinþe prea mari de a-L mulþumi pe El, fãcând ceea ce
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El ne cere. De asemenea, doar a spune cã poruncile Domnului
sunt imposibile denotã laºitate ºi, într-o zi, poate pune în faþa
noastrã acuzaþia de înaltã trãdare. Chiar dacã nu suntem mântuiþi
prin fapte, ci suntem socotiþi neprihãniþi prin har, prin credinþã
(Romani 3:24), a nu cãuta desãvârºirea, cerând ºi depinzând de
puterea care ne-a fost promisã chiar de Domnul Isus, înseamnã
a-þi pune sufletul în pericol, pentru cã pe calea Domnului nimeni
nu stã pe loc. Aºa cã, dacã nu urci crescând în statura omului nou,
înseamnã cã tu cobori ºi devii tot mai atrofiat, pânã când nu mai
prezinþi niciun pericol pentru întuneric, ºi nu mai ai putere sã te
împotriveºti pãcatului. Schimbarea fãcutã de Duhul Sfânt în viaþa
celui care se pocãieºte este un fenomen neînþeles de lume, dar ce
lumea înþelege ºi vede, sunt schimbãrile bune care apar în viaþa
credinciosului, care-l fac sã fie o epistolã scrisã, cititã de toþi cei
care sunt în jurul lui.
A umbla ºi a cãuta tot mai mult desãvârºirea se aseamãnã cu o
alergare de maraton, ºi nu de mare vitezã pe distanþã scurtã, ci
aceasta se numeºte statornicie pe calea Domnului. A umbla dupã
lucruri mari ºi înalte, cum este împlinirea acestor porunci, ce par
a fi imposibile, înseamnã a ieºi din lumea obiºnuitului, ºi a umbla
cu Acela care ne-a promis cã este cu noi în toate zilele. Chiar dacã
avem dorinþa sincerã, ca Domnul sã inaugureze cât mai repede
lumea cea nouã, cu noi în ea, acum nu este timpul de odihnã, ºi
nici de visuri care nu se pot realiza vreodatã. Acum este timpul de
pregãtire, de a lucra pentru Împãrãþia lui Dumnezeu, este timpul
când veghem asupra cãilor noastre, nu prin a alege ce ne convine
din Cuvânt, ci prin a lua, ca fiind pentru noi, tot sfatul Scripturii.
Nu uita cã ai menirea sã duci Lumina în furtunã ºi nu sã te vaieþi
cã poruncile Domnului sunt grele. Ai menirea sã cureþi calea
fugarului spre cetatea de scãpare, care este Domnul Isus, dar nu
sã te plângi cã sunt prea mulþi sau prea grei bolovanii pe care trebuie sã-i înlãturi de pe drum. Ai sarcina sã fii recipientul darurilor
lui Dumnezeu spre binele Bisericii, ºi sã le pui în slujba mãrturisirii lui Hristos, ºi nu sã le doreºti dintr-o dorinþã de slavã deºartã.

Trebuie sã trãieºti nu ca biruit, ci ca biruitor, ºi eºti numit între
biruitori, atunci când te laºi biruit de voia lui Dumnezeu,
împotrivindu-se voii tale. Ai menirea sã urmezi pilda lui Dumnezeu ca un copil preaiubit (Efeseni 5:1), sã fii o oglindire a Fiului, ºi chiar dacã toatã viaþa nu ajungem sã fim decât o slabã
oglindire a desãvâºirii Lui, când dorim ºi facem tot ce putem pentru a avea o astfel de viaþã, trãitã în sfinþenie, în noi începe sã se
contureze chipul Fiului, iar aceasta face bucurie Tatãlui. Când
trãirea în cãutarea desãvârºirii îþi este þintã, cu scopul de a putea
intra în prezenþa Domnului, ºi cu obiectivul de a-þi arãta dragostea
faþã de El, poþi sã te bucuri de momente de dulce pãrtãºie cu
Dumnezeu. În astfel de "momente de cer", gustãm din plin fericirea, ºi cu ajutorul cãlãuzei spre casa Tatãlui, eºti gata ºi doreºti
sã împlineºti aceste porunci care, odatã, pãreau a fi imposibile.
Iov nu a fost nici primul, ºi nici ultimul, despre care s-a vorbit de
bine în cer, iar dacã vrei sã te bucuri de o cununã de biruitor, ca ºi
Iov ºi mulþi alþii, ascultã poruncile Domnului, de dragul de a
asculta de El, iar bucuria ºi pacea vor fi parte din rãsplãtirile de
care te vei bucura încã de aici de pe pãmânt.
Amin
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|APTE IZVOARE ADUC}TOARE DE
BINECUVQNTARE
"Sã ia din sângele viþelului ºi sã stropeascã cu degetul pe partea dinainte a capacului ispãºirii spre
rãsãrit; sã stropeascã din sânge de ºapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispãºirii." Leviticul 16:14

C

rucea ºi semnul crucii au devenit simboluri ale creºtinismului, dar noi, ca ºi copii ai Domnului, avem lumina Sfintelor Scripturi ºi înþelegem prin cuvântul
"cruce" nu un obiect din lemn sau din metale preþioase sau
nepreþioase legat la gât, nici vreun alt obiect în formã de cruce, ci
înþelegem ºi ne referim la lucrarea de mântuire a Domnului Isus
Hristos, terminatã la Golgota în urmã cu douã mii de ani.
Scriptura ne prezintã adevãruri despre Dumnezeu ºi despre noi
care se îmbinã frumos; aceste adevãruri ne sunt oferite fiecãruia
dintre noi pentru a fi primite, dar omul are, totuºi, posibilitatea de
a le respinge. Tot ce este esenþial despre felul în care putem fi
mântuiþi este scris în Sfânta Scripturã. Datoritã faptului cã viaþa
de pe pãmânt te face conºtient cã ai nevoie de o altã viaþã, care sã
dãinuiascã, cei înþelepþi cautã ºi urmeazã sfatul Scripturii. Nu trebuie sã ne temem de adevãrul Scripturii, pentru cã prin el, celui
care se conformeazã cerinþelor lui Dumnezeu din în aceastã carte,
Dumnezeu îi schimbã viaþa, îl face fericit ºi îi dã mântuirea.
Din studiul Vechiului Testament putem lua multã învãþãturã,
deoarece multe dintre poruncile gãsite în el sunt o umbrã a
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lucrurilor care aveau sã se împlineascã în mod real în timpul
Noului Testament, odatã ce, prin jertfa Domnului Isus, ni s-a
deschis uºa harului. Legea ºi ceremoniile date prin Moise, care
includeau vãrsarea sângelui animalelor de jertfã, erau umbra
lucrurilor viitoare (Evrei 10:1) ºi vorbesc despre gravitatea ºi
urmãrile pãcatului, despre neputinþa omului de a scãpa de vina lui.
Aceste jertfe de sânge prevesteau, încã din acea vreme, venirea
Domnului Isus ca Miel al lui Dumnezeu care, prin jertfa Lui, nu
a acoperit vina omului pentru un timp - cum fãcea sângele celorlalte jertfe - ci încã mai ºterge vina celui care cere îndurarea lui
Dumnezeu, care poate ºi vrea sã dea celui care se pocãieºte o stare
de nevinovãþie, ca ºi cum nu ar fi pãcãtuit niciodatã. Textul citat
la început ne pune în faþã porunca datã preoþilor de a stropi de
ºapte ori cu sânge înaintea capacului ispãºirii. Aceastã ceremonie
prevestea felul în care sângele Mielului lui Dumnezeu avea sã fie
vãrsat pentru a ºterge pãcatele omenirii.
Înainte de a fi arestat, în Ghetsimani, Domnul Isus s-a rugat ºi în
acele momente de agonie în grãdinã, sudoarea i s-a fãcut ca niºte
picãturi de sânge. Odatã arestat, trupul ºi faþa i-au fost lovite,
provocându-I-se vânãtãi ºi sângerare. Soldaþii I-au smuls barba - de
unde a curs sânge, apoi a fost bãtut cu biciul nemilos al romanilor
care a provocat, din nou, vãrsare de sânge. Soldaþii i-au împletit o
cununã de spini pe care i-au îndesat-o pe cap fãcând, din nou, ca din
trupul sfânt al Domnului Isus sã curgã sânge. Pe dealul Cãpãþânii
L-au pironit pe o cruce din lemn ºi din mâinile ºi picioarele Lui a
început sã curgã sânge. Cel de-al ºaptelea izvor de sânge s-a deschis
când, dupã ce ªi-a dat duhul, soldatul roman l-a strãpuns cu suliþa
ºi din ranã a curs apã ºi sânge. Viaþa trupului este în sânge
(Leviticul 17:11) ºi prin sângele Lui dat ca ispãºire, El ºi-a dat viaþa
pentru a rãscumpãra omenirea de sub osânda pãcatului.
Sângele Lui, care s-a vãrsat ca jertfã pentru omul cãzut în
pãcat, nu este de domeniul trecutului ºi nici nu ne putem folosi de
el doar când venim la mântuire, ci efectul netrecãtor al acestui
sânge sfânt trebuie sã facã parte din viaþa noastrã în fiecare zi. În
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cartea Apocalipsa îi gãsim pe cei care au biruit puterea întunericului ºi ºi-au terminat cu bine alergarea pe pãmânt; tot acolo ni
se se spune cum au biruit: "Ei l-au biruit, prin sângele Mielului ºi
prin cuvântul mãrturisirii lor, ºi nu ºi-au iubit viaþa chiar pânã la
moarte" (Apocalipsa 12:11). Puterea de protecþie a sângelui
Domnului Isus ºi mãrturia cu gura ºi cu fapta este felul în care
vom putea birui ºi noi. Iadul se teme de acest fel de creºtini,
deoarece ei pot produce pagube întunericului ºi pot aduce câºtig
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Faptul cã "nu ºi-au iubit viaþa chiar
pânã la moarte" ne spune cã a rãmâne în viaþã, în acest trup, nu
este cel mai important lucru, dacã aceasta ne-ar pune într-un compromis în ceea ce priveºte loialitatea noastrã faþã de Dumnezeu.
În vremea aceasta, noi, creºtinii, nu am ajuns de multe ori în
situaþia de a alege între a ne compromite sau a rãmâne în viaþã,
între a ne lepãda în faþa ameninþãrii cu moartea ºi a rãmâne credincioºi Domnului Isus, dar în multe locuri de pe pãmânt unde
creºtinismul este persecutat în aceastã vreme, credincioºii
Domnului plãtesc ºi astãzi acest preþ suprem. Fiecare dintre noi
trebuie sã ia în considerare aceastã posibilitate. Trebuie sã
hotãrâm chiar de acum ce am face într-o asemenea situaþie, pentru cã atunci când eºti angajat la oaste nimeni nu-þi garanteazã cã
nu va trebui sã mori pentru cauza pentru care lupþi. Când nu te
mai temi de moarte, devii puternic; poþi fi tare ºtiind cã dincolo
de aceastã viaþã te aºteaptã o altã viaþã ºi chiar ºi o rãsplatã a credincioºiei dovedite faþã de Dumnezeu. Vrei sã fii ºi tu un suflet
care ajunge în cer biruitor în numele Domnului Isus? Noi, care am
avut parte, prin pocãinþã, de naºterea de sus, putem birui întunericul umblând în luminã ºi mãrturisind ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu cã face pentru noi sângele Domnului Isus. Sângele Lui
ºi mãrturisirea noastrã sunt combinaþia de succes a biruitorilor.
Felul în care israeliþii au sãrbãtorit primul Paºte, la porunca
Domnului, când erau în Egipt (vezi Exodul 12) ne poate ajuta sã
înþelegem aceastã legãturã între sânge ºi mãrturie. Ca sã fie protejaþi de îngerul nimicitor, au primit din partea lui Dumnezeu

secretul care avea sã aducã protecþie asupra caselor lor, dar pe
lângã cunoaºterea acestui secret a fost nevoie ca ei sã-ºi
dovedeascã încrederea în ceea ce li s-a spus, fãcând partea care le
revenea lor. Ceremonia sacrificãrii mielului pascal trebuia urmatã
întocmai cum a spus Moise de cãtre fiecare cap de familie ºi
nimic nu avea voie sã fie omis sau adãugat. Dacã nu ascultau
întocmai instrucþiunile primite, nu aveau protecþie. Alegeau un
miel fãrã defecte, pe care-l înjunghiau în aºa fel încât sângele sã
se scurgã într-un vas, apoi, cu ajutorul isopului, care era o plantã
fãrã valoare gãsitã în Orientul Mijlociu, sângele era transferat din
vas pe uºiorii uºii farã sã atingã pragul, ca nu cumva sã fie cãlcat
cu picioarele. Pentru protecþia lor, a fost nevoie ca în acea noapte,
când Egiptul avea sã fie lovit de cea de-a zecea urgie, sã rãmânã
în casele lor pentru cã, ieºind de sub protecþia acelui legãmânt ºi
a sângelui, erau la fel de vulnerabili ca egiptenii. Degeaba ar fi
sacrificat ei mielul dacã nu ar fi ascultat porunca de a transfera
sângele din vas pe uºiorii uºii, întocmai cum degeaba îi prezinþi
unui om lucrarea salvatoare a jertfei Domnului Isus, al cãrui
sânge a curs pentru pãcãtoºi, dacã acel om nu aplicã în viaþa lui
acest adevãr, crezându-l ºi mãrturisindu-l cu gura.
Biruitorii amintiþi în cartea Apocalipsa au biruit prin sângele
lui Isus Hristos ºi prin mãrturisirea lor. De douã mii de ani nu s-a
schimbat nimic în ceea ce priveºte felul în care omul, crezând în
Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este mântuit. Privind pentru
câteva clipe la sãrbãtorirea primului Paºte ca la o analogie, vedem
cã, la fel cum sângele mielului pascal îi proteja pe israeliþi, tot aºa
sângele scump al Domnului Isus protejeazã sufletele celor ce vin
la El, dar este important ca sã vedem cã isopul care ia din vas sângele, cum vedem în cazul israeliþilor, este mãrturia noastrã fãcutã
cu credinþã. Dacã nu mãrturisim cã avem nevoie ºi vrem protecþia
acestui sânge sfânt, rãmânem tot fãrã protecþie, pentru cã
Dumnezeu, care nu mântuieºte pe nimeni cu forþa, ªi-a fãcut
partea Lui, iar noi trebuie sã ne facem partea noastrã. Domnul
Isus este preot al mãrturisirii noastre (vezi Evrei 3:1) ºi ne putem
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sub protecþia sângelui Lui crezându-L ºi mãrturisind ce spune El
despre noi, pentru ca astfel El sã ne devinã Mijlocitor, Apãrãtor ºi
Mare Preot. Apostolul Petru se prezintã în epistola sa ca apostol
al lui Isus Hristos "prin lucrarea de sfinþire lucratã de Duhul, spre
ascultarea ºi stropirea cu sângele lui Isus Hristos" (1 Petru 1:2).
Combinaþia între stropirea cu sânge ºi ascultare apare ºi în acest
text. Spunând: "...Hristos, Paºtele nostru, a fost jertfit"
(1 Corinteni 5:7b) apostolul Pavel nu doar se leagã de evenimentul primului Paºte, dar, de asemenea, ne spune cã aceastã protecþie
este o lucrare terminatã de care poate beneficia orice suflet care
astãzi se pocãieºte ºi mãrturiseºte cu gura ºi cu viaþa lui cã Isus
Hristos este Domnul. Numai stând sub aceastã minunatã legãturã
dintre sânge ºi mãrturisire te poþi bucura de binecuvântãrile
stropirii cu sângele ispãºitor.
Preotul stropea de ºapte ori înaintea capacului ispãºirii ºi, aºa
cum am vãzut mai devreme, sângele Domnului Isus s-a vãrsat din
trupul Lui prin ºapte izvoare. Aceste stropiri cu sânge devin
aplicaþii binecuvântate în viaþa credincioºilor care biruiesc prin
sângele Lui ºi prin mãrturisirea lor, ducând astfel lupta cea bunã
a credinþei. Prima aplicaþie spiritualã a sângelui sfânt este cã prin
acest sânge avem rãscumpãrarea: "În El avem rãscumpãrarea,
prin sângele Lui, iertarea pãcatelor, potrivit cu bogãþiile harului
Sãu" (Efeseni 1:7). Am fost rãscumpãraþi nu cu lucruri pieritoare,
spune apostolul Petru, ci cu un sânge scump, motiv pentru care
rãscumpãraþii Domnului nu stau cu gura închisã când este timpul
sã mãrturiseascã despre izbãvirea lor din mâna vrãjmaºului: "Aºa
sã zicã cei rãscumpãraþi de Domnul, pe care El i-a rãscumpãrat
din mâna duºmanului" (Psalmul 107:2). O altã binecuvântare
adusã în viaþa noastrã de sângele Domnului Isus este curãþirea pe
care acesta o face în fiinþa noastrã: "..ºi sângele lui Isus Hristos,
Fiul Sãu, ne curãþeºte de toate pãcatele" (1 Ioan 1:7). Când se
simþea apãsat de pãcatul comis, fãcând aluzie la ceremonia primului Paºte, David a scris: "Curãþeºte-mã cu isop, ºi voi fi curat;
spalã-mã, ºi voi fi mai alb decât zãpada" (Psalmul 51:7).

Dacã umblãm în luminã, avem privilegiul ca atunci când
greºim, sângele Lui sã ne curãþeascã de orice pãcat, pentru ca sã
ne putem înfãþiºa înaintea Domnului fãrã vinã. Acest adevãr
despre curãþire ne trimite la urmãtoarea binecuvântare adusã în
viaþa noastrã de sângele Domnului Isus - justificarea prin credinþã: crezând în Domnul Isus, sângele Lui ne face sã fim socotiþi
neprihãniþi - "Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiþi
neprihãniþi, prin sângele Lui, vom fi mântuiþi prin El de mânia lui
Dumnezeu" (Romani 5:9). Prorocul Isaia a prevestit cã vom fi
îmbrãcaþi în haina mântuirii (vezi Isaia 61:10); aceastã hainã a
mântuirii, cu care ne îmbracã El, nu numai cã nu are vreo patã,
dar ea aduce bucurie ºi pace ºi ne dã îndrãzneala ºi dorinþa de a
cãuta faþa Lui. O altã binecuvântare adusã în viaþã noastrã de sângele Domnului Isus este lucrarea de sfinþire pe care o face în noi
împreunã cu Cuvântul Domnului ºi cu puterea Duhului Sfânt: "De
aceea ºi Isus, ca sã sfinþeascã norodul cu însuºi sângele Sãu, a
pãtimit dincolo de poartã" (Evrei 13:12).
Ca sã putem ajunge acolo unde este Dumnezeu ºi sã fim
pãrtaºi sfinþeniei Lui trebuie ca sângele Domnului Isus sã-ºi
facã lucrarea de sfinþire în viaþa noastrã, cea ce înseamnã separarea de orice ar putea fi contrar voii lui Dumnezeu. Prin sângele
Domnului Isus avem viaþã din El, motiv pentru care trebuie sã fim
nelipsiþi de la masa Domnului când ne împãrtãºim cu trupul ºi cu
sângele Lui: "Isus le-a zis: "Adevãrat, adevãrat vã spun cã, dacã
nu mâncaþi trupul Fiului omului ºi dacã nu beþi sângele Lui,
n-aveþi viaþa în voi înºivã"" (Ioan 6:53). Cine Îl are pe Fiul are
viaþa, ne spun Ioan evanghelistul ºi Ioan botezãtorul, ºi avem
viaþa aceasta împãrtãºindu-ne cu sângele Lui. "Paharul binecuvântãrii, pe care-l binecuvântãm, nu este e pãrtãºia cu sângele lui
Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împãrtãºirea cu
trupul lui Hristos?" (1 Corinteni 10:16). Stãm la masa Domnului
proclamând moartea ºi biruinþa Domnului ºi bem din paharul al
cãrui conþinut a fost binecuvântat. Dacã atunci când bem din el ºi
mâncãm din pâine credem, acestea devin viaþã din El în noi.

68

69

TEMNI|A RELIGIEI

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

Sângele Domnului Isus mai face o lucrare aducãtoare de binecuvântare în viaþa noastrã, o lucrare care, uneori, trece neobservatã
de unii. Acest sânge, "care vorbeºte mai bine decât cel al lui Abel"
(Evrei 12:24), vorbeºte în folosul nostru. Sângele lui Abel a fost
vãrsat împotriva voii lui, a cãzut pe pãmânt, de unde a strigat spre
Dumnezeu ºi a cerut rãzbunare, dar sângele stropirii a fost vãrsat
ºi dat de bunãvoie, în folosul nostru ºi a avut efectul dorit de
Dumnezeu în Sfânta Sfintelor (Evrei 9:12), unde Domnul Isus a
intrat o datã pentru totdeauna. Acest sânge proclamã milã ºi
îndurare pentru cei care vin la El vinovaþi.
Urmãtoarea binecuvântare de care trebuie sã þinem seama ca
de un mare drept care ni s-a dat prin har, este intrarea liberã în
locul preasfânt: "Astfel dar, fraþilor, fiindcã prin sângele lui Isus
avem o intrare slobodã în Locul Preasfânt..." (Evrei 10:19).
Marele preot intra în Locul Preasfânt o singurã datã pe an
(Leviticul 16), dar noi, ca ºi copii ai lui Dumnezeu, prin sângele
Domnului Isus avem dreptul sã intrãm în Locul Preasfânt, prin
credinþã, ori de câte ori facem un altar al rugãciunii unde este
prezent Duhul Sfânt. Marele preot stropea înaintea altarului de
ºapte ori. Din trupul Domnului Isus a curs sânge pe ºapte cãi pentru ca noi sã ne putem bucura de ºapte binecuvântãri aduse în
viaþa noastrã de sângele Domnului Isus. Prin meritul jertfei Lui
primim tot ce avem nevoie de la Tatãl; fãrã acest merit nu putem
primi nimic. Folosindu-ne de puterea acestui sânge ca de o
armã, putem birui întunericul; fãrã meritul acestui sânge suntem
biruiþi. Fãrãdelegea noastrã I-a fost imputatã Domnului Isus
pentru ca noi sã ne bucurãm de îndreptãþirea prin har, dar majoritatea creºtinilor nu se bucurã de har, pentru cã încearcã sã facã
ceva pentru a-l merita.
Scopul acestui mesaj este nu doar sã ne informeze în legãturã
cu drepturile pe care le avem, ci ºi de a produce o adâncã preþuire
a jertfei Domnului Isus, cu care omul s-a obiºnuit, aºa cã a devenit
un lucru de rutinã, iar mesajele despre jertfa Domnului Isus au
devenit plictisitoare. Rutina aduce ruginã în suflet ºi rugina aduce

ruinã, dar dacã cerem ºi depindem de participarea Duhului Sfânt la
închinarea noastrã ºi la studiul Scripturii, aceste adevãruri pot
rãmâne proaspete ºi pot aduce binecuvântare. De multe ori ne
mulþumim cu prea puþin din ce ni se pune la dispoziþie, ca ºi copii
ai Domnului, prin mântuirea care ni s-a oferit. Unul dintre lucrurile
neglijate este cunoaºterea ºi trãirea în binecuvântãrile aduse de
sângele Domnului Isus. Unii nu au avut de unde sã citeascã despre
binecuvântãrile stropirii sângelui sfânt, dar majoritatea, astãzi, deºi
au Scriptura, nu vor sã investeascã efortul necesar pentru a cãuta
aceste binecuvântãri. Trebuie sã te întrebi ce valoare dai tu acestui
sânge sfânt sau, cu alte cuvinte, ce valoare dai iertãrii pe care
Domnul Isus þi-o oferã prin acest sânge. Eºti unul dintre sufletele
care nu sunt mântuite de jertfa Domnului Isus? Prin Evanghelie,
Dumnezeu îþi spune cã totul este pregãtit ºi înaintea ta stã oferta
unui legãmânt nou (Marcu 14:24) - un legãmânt fãcut în sângele
Domnului Isus, care a fost vãrsat pentru pãcãtoºi, iar aceastã categorie te include ºi pe tine, indiferent de cât de pãcãtos crezi cã eºti
sau de cât de bun te consideri.
Nu ajunge sã crezi aceste adevãruri, nu ajunge sã fii un simpatizant al credinþei adevãrate, ci trebuie ca, în urma unei decizii
luate cu credinþã în Cuvântul scris, sã faci o mãrturisire care, la fel
ca isopul din Egipt, aplicã aceste binecuvântãri aduse de sângele
Domnului Isus în viaþa omului care cautã viaþa veºnicã. Mântuirea vine în viaþa omului atunci când, auzind glasul Evangheliei, el
îºi dã seama cã este pãcãtos ºi înþelege cã nu se poate mântui singur. Mântuirea nu este una dintre lucrãrile despre care omul
spune: "Hai sã o fac ºi pe aceasta!" Hristos a murit pentru pãcãtoºi, iar tu eºti trecut în testament ca unul care poate moºteni
cerul, dar trebuie sã accepþi moºtenirea, altfel nu ai cum sã beneficiezi în vreun fel de aceastã bogãþie, care nu se poate mãsura sau
cântãri în valori omeneºti. Dacã vrei, poþi alege sã zãdãrniceºti
planul bun al lui Dumnezeu pentru tine, refuzându-l sau amânându-l sau poþi, prin pocãinþã ºi renunþare la pãcat, sã intri în
drepturile de copil al lui Dumnezeu.
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A te pocãi nu înseamnã doar a deveni o fãpturã nouã în
Hristos, nu înseamnã doar a te boteza în apã, fãcând astfel
legãmânt cu Domnul, ci, de asemenea, înseamnã a începe o viaþã
plinã de aventurã avându-L pe Dumnezeu de partea ta. Este o
viaþã în care, prin sângele Mielului lui Dumnezeu, poþi fi neînvins
de puterea pãcatului. Viaþa cu Domnul Isus este o viaþã presãratã
nu numai cu încercãri care-þi dezvoltã credinþa, ci este ºi o viaþã
plinã de surprize precum bucuria mântuirii ºi pacea garantatã de
El, indiferent de situaþiile vieþii; este o viaþã în care Îi aparþii lui
Dumnezeu, o viaþã în care ai, de multe ori, ocazia de a vedea minuni. Este o viaþã în care te poþi îmbogãþi faþã de Dumnezeu ºi
dezvolta o prietenie caldã cu El, ca un tatã bun ºi un fiu ascultãtor. Vino la Hristos! Ai numai de câºtigat. Vino la El, care a
dovedit cã te iubeºte!
Amin
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8
VERIFICAREA CREDIN{EI
"Atunci S-a atins de ochii lor ºi le-a zis: «Facã-vi-se
dupã credinþa voastrã!»" Matei 9:29

D

e obicei, felul în care Dumnezeu va încerca credinþa
noastrã nu este ceva la care ne gândim cu prea mult
entuziasm, deoarece ºtim cã o astfel de verificare poate
aduce în viaþa noastrã necazuri. Sunt credincioºi, adicã oameni
care cred în Dumnezeu ºi în mântuirea datã prin Fiul Sãu, care pot
spune clar ce aºteaptã ei de la Dumnezeu pentru viaþa aceasta, pe
când alþii nu întreþin astfel de gânduri, fie din fricã, fie din
necunoºtinþã a Scripturii sau din nepãsare. În mare parte, viaþa
noastrã merge în direcþia în care ne aºteptãm: facem o ºcoalã,
obþinem un loc de muncã, ne cãsãtorim. În ceea ce priveºte partea
spiritualã, este bine sã ne aºteptãm ca viaþa noastrã de credinþã sã
fie încercatã.
De multe ori vedem o direcþie pentru viitorul nostru apropiat
sau îndepãrtat ºi dupã mãsura în care dorim lucrul respectiv
depunem un efort în acel scop ca apoi, în circumstanþe normale,
sã ne vedem dorinþa împlinitã. Când Domnul Isus le-a dat vedere
celor doi orbi, cum scrie în pasajul din care face parte textul de la
început, Domnul Isus rosteºte ceea ce noi, credincioºii, am putea
numi o lege a credinþei. Domnul le-a spus orbilor care îºi doreau
vedere ºi ne spune ºi nouã cã ni se va face dupã credinþa noastrã.
Credinþa este o trãsãturã a credinciosului, este o virtute care stã
la baza caracterului celui credincios, fãrã de care este cu neputinþã
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sã Îi fim plãcuþi lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Dupã cum nouã, care
suntem pãrinþi, ne place sã vedem în copiii noºtri dovada cã au
încredere în noi, tot aºa ºi Dumnezeu aºteaptã ºi Se bucurã de cei
care dovedesc cã se încred în El. Ca un pãrinte, Dumnezeu vrea
nu doar sã-L ascultãm, ci vrea ºi sã ne încredem în El ca niºte
copii care ºtiu cã mama lor nu le va face vreun rãu. Din cauzã cã
lucrurile pe care le facem fãrã credinþã pot fi pãcate (Romani
14:23), ne este de folos cã cercetãm ºi sã cunoaºtem felul în care
credinþa noastrã, la fel ca a fraþilor din Tesalonic (2 Tesaloniceni
1:3), poate sã creascã. Cred cã toþi care vrem sã fim plãcuþi
Domnului ne dorim o credinþã mai mare, mai de neclintit, care sã
creascã mereu, ºi spunem, la fel ca ucenicii Domnului:
"...Mãreºte-ne credinþa!" (Luca 17:5b).
Ca sã creºtem în aceastã încredere care ne poate face plãcuþi
Lui, nu luãm vitamine, nu mergem neapãrat la vreo ºcoalã, ci
creºtem în credinþã trecând biruitori, adicã fãrã cârtiri, prin
necazuri. Credinþa vine prin auzirea Cuvântului (Romani 10:17),
credinþa vine când vedem mâna Domnului la lucru sau când
auzim minunile pe care El le-a fãcut în vieþile altora; dar credinþa
personalã puternicã, doveditã autenticã, vine în viaþa noastrã
numai trecând prin necazuri. Dupã cum un sportiv care ridicã
greutãþi mari dezvoltã muºchi puternici, credinþa celui credincios
creºte trecând perseverent prin necazuri (Iacov 1:3).
Calea spre maturitate spiritualã trece întotdeauna prin cuptoare
care au ca scop sã ne separe de zgura lucrurilor acestui pãmânt.
"Ce este omul, ca sã-Þi pese atât de mult de el, ca sã iei seama la
el, sã-l cercetezi în toate dimineþile ºi sã-l încerci în toate clipele?"
(Iov 7:17, 18). Trãim viaþa cotidianã ºi nici nu ne dãm seama cã
Dumnezeu ne încearcã în fiecare clipã. Este greºit sã credem cã
El ia seama la noi doar când Îl chemãm, doar când avem necazuri
sau doar duminica, în casa de rugãciune. Fiecare zi ºi fiecare situaþie a vieþii ne oferã oportunitãþi de a creºte în credinþã pentru cã
Dumnezeu vrea sã ne ajute prin aceste situaþii: "...ºi cel neprihãnit
va trãi prin credinþã; dar dacã dã înapoi, sufletul Meu nu gãseºte

plãcere în el" (Evrei 10:38). Dumnezeu vrea sã trãim prin credinþã; vrea sã ne ajute sã ne creascã credinþa ºi face asta folosind
diferite metode. Cum am mai menþionat, cea mai cunoscutã
metodã este cea a dificultãþilor, a necazurilor prin care trecem. "În
ea voi vã bucuraþi mult, mãcar cã acum, dacã trebuie, sunteþi
întristaþi pentru puþinã vreme, prin felurite încercãri, pentru ca
încercarea credinþei voastre, cu mult mai scumpã decât aurul care
piere ºi care totuºi este încercat prin foc, sã aibã ca urmare lauda,
slava ºi cinstea, la arãtarea lui Isus Hristos" (1 Petru 1:6, 7).
Necazul încearcã ºi dovedeºte credinþa pe care declarãm ºi credem cã o avem. De obicei nu este nevoie ca Dumnezeu sã ne bage
în vreun necaz, pentru cã trãim într-o lume coruptã de pãcat, cu
oameni rãi ºi suntem puºi mereu în situaþii dificile; nu puþine dintre aceste necazuri sunt create chiar de noi. Alteori, Dumnezeu
este cel care ne trece prin furtuni care urmãresc un scop precis,
furtuni trimise de El ca sã ne înveþe sau sã ne testeze într-un anumit domeniu. Dacã viaþa ar fi fãrã necazuri, nu am avea aºa de
multã nevoie de credinþã, dar trecând prin viaþã întâmpinãm "felurite încercãri" - necazuri mari sau mici, de duratã scurtã sau lungã.
Uneori, când trecem prin aceste stãri, se poate sã ajungem la
momente de disperare, când sã spunem cã ni se pare cã suntem
lipsiþi de prezenþa Lui, dar pe baza Cuvântului ºi a experienþelor
din trecut, în acele momente putem lua decizia de care El se
bucurã - putem alege sã ne încredem în El (Habacuc 3:17, 18).
Verificare credinþei se face în necazuri numite de Scripturã
"încercãri". Aceste situaþii, de care noi de obicei fugim, dovedesc
o credinþã mare sau micã, sau dovedesc cã nu avem credinþã, ci
suntem doar niºte creºtini de vreme bunã: "Iatã, te-am pus în
cuptor, dar nu te-am gãsit argint; te-am lãmurit în cuptorul urgiei"
(Isaia 48:10). Ai trecut prin cuptorul urgiei? Ca un argintar
priceput care încãlzeºte cuptorul pentru ca argintul sã devinã ca
o oglindã, Dumnezeu, care ºtie cât putem rezista într-un astfel
de cuptor, îngãduie încercarea ca noi sã demonstrãm cã în noi
este chipul Lui.
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Ca oameni, atunci când trecem prin cuptorul urgiei, cum am
trecut ºi eu când am fost diagnosticat cu cancer la ficat, Îi cerem
Domnului sã ne scape, sã ne scoatã din cuptor; dar ca om nou,
nãscut de sus, aveam dreptul sã profit de acea stare, care mã putea
îmbogãþi spiritual (Iacov 1:2, 3). Starea idealã a credinciosului
care ia note mari când i se verificã credinþa în necazuri este
aceea în care învaþã sã mulþumeascã ºi chiar sã se bucure de
Domnul chiar ºi în necaz. Dacã þi-ai da o notã la felul în care,
încrezându-te în Domnul, accepþi necazul ºi, rãmânând în pace, Îi
dai slavã, ar fi aceasta o notã de trecere? Sã trecem prin cuptorul
urgiei ºi totuºi sã-I dãm slavã Lui, care ne-a mântuit sufletul ºi sã
acceptãm voia Lui pentru noi în acele stãri disperate din punct de
vedere pãmântesc este dovada cã suntem suflete nãscute din nou,
care trãiesc pentru cer. De asemenea, acceptând voia Lui,
dovedim cã ne încredem în El ºi creºtem spiritual, tinzând spre
maturitate.
O altã metodã folositã de Dumnezeu ca sã ne verifice credinþa
este sã ne cearã lucruri care, pe moment, ni se pot pãrea imposibile. Chiar dacã ele toate se pot include în una sau douã porunci,
când le privim individual gãsim cã avem porunci care ni se pot
pãrea dificile ºi uneori chiar imposibile: "Voi fiþi, dar,
desãvârºiþi..." (Matei 5:48a), "...iubiþi pe vrãjmaºii voºtri..." (Luca
6:35a). Ce faci când eºti pus la colþ de porunci precum "Nu vã
îngrijoraþi, dar, de ziua de mâine..." (Matei 6:34a), "...sã nu vã
împotriviþi celui ce vã face rãu" (Matei 5:39a), "mulþumiþi lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile..." (1 Tesaloniceni 5:18a), "Nu
vã temeþi de cei ce ucid trupul..." (Matei 10:28) sau "...iertaþi-vã
unul pe altul..." (Coloseni 3:13). Ne putem dovedi credinþa când
avem de ales între a face ceea ce credem noi cã este bine ºi a ne
de în El, ascultând ºi îndeplinind aceste porunci.
Când eºti "pus la colþ" cu astfel de porunci, este bine sã ºtii cã
ele au ca scop, printre altele, sã-þi verifice credinþa. Ascultând
aceste porunci, dovedim cã noi credem cã are rost sã facem aceste lucruri, care pentru omul de rând, nenãscut din nou, sunt

imposibile. De ce ne cere Dumnezeu lucruri aºa de grele? Pentru
cã vrea sã ne creascã credinþa. Fiecare avem de ales sã facem ce
este bun în ochii noºtri, sã facem ceea ce are sens pentru raþiunea
noastrã, ori în faþa acestor porunci putem alege sã dovedim
încredere în Dumnezeu ºi sã facem ce ne cere El. Uneori aplicarea
credinþei pare cã este un risc pentru cã nu înþelegem rostul unor
anumite decizii bazate pe prerogativele lui Dumnezeu. Avem
exemple concrete când Dumnezeu a cerut ceva ºi omul, fãrã sã
înþeleagã pe deplin situaþia, a ales sã asculte: "Prin credinþã
Avraam, când a fost chemat sã plece într-un loc pe care avea
sã-L ia ca moºtenire, a ascultat ºi a plecat fãrã sã ºtie unde se
duce" (Evrei 11:8). Lui Noe Dumnezeu i-a cerut sã facã o corabie
pe uscat ºi Noe a ascultat, deºi nu vãzuse niciodatã cum plouã cu
apã din cer (Evrei 11:7). Mulþi oameni se declarã prorocii lui
Dumnezeu, dar standardul nostru în ceea ce priveºte poruncile lui
Dumnezeu trebuie sã fie Scriptura. Trebuie sã avem grijã ca nu
cumva vocea altora sau chiar a firii noastre vechi sã reducã la
tãcere vocea Duhului Sfânt din noi.
O altã metodã dupã care Dumnezeu verificã credinþa noastrã
este testul banilor sau al bunurilor pe care le posedãm. Este unul
dintre cele mai dese, dar ºi cele mai mari examene ale vieþii noastre de credincioºi. Felul în care folosim banii, mulþi sau puþini,
este o dovadã a caracterului nostru vãzut de Dumnezeu ºi, de
multe ori, chiar ºi de semeni. "Deci, dacã n-aþi fost credincioºi în
bogãþiile nedrepte, cine vã va încredinþa adevãratele bogãþii?"
(Luca 16:11). Aceste cuvinte ale Domnului Isus ne spun cã existã
o relaþie directã între felul în care folosim banii ºi viaþa noastrã
spiritualã; de asemenea, ne spune cã cel care nu administreazã
bine bogãþiile pãmânteºti, nu va primi ºansa sã administreze
bogãþiile spirituale. Dupã ce m-a binecuvântat cu un loc de muncã
ºi am bani, dacã Dumnezeu îmi cere sã dau din banul sau din
bunurile mele, trebuie sã ºtiu cã El îmi verificã credinþa.
Trebuie doar sã ne uitãm la cât am cheltuit anul trecut
investind în Împãrãþia Lui ca sã vedem care este starea credinþei
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noastre în aceastã privinþã. Chiar dacã noi alegem sã nu ne facem
aceastã verificare, cu siguranþã Dumnezeu o face. Întotdeauna
gãsim motive importante pentru care sã ne cheltuim banii, dar
Dumnezeu aºteaptã sã-L cinstim cu câºtigul nostru, chiar dacã nu
câºtigãm foarte mult. Sã dau sau sã nu dau? Sã dau generos sau
sã dau ceva, doar sã nu spun cã n-am dat? Rãspunsul la aceste
întrebãri verificã ºi dovedesc credinþa noastrã în El. Vorbind
despre ajutorarea altora, apostolul Pavel scrie: "Dupã cum sporiþi
în toate lucrurile: în credinþã, în Cuvânt, în cunoºtinþã, în orice
râvnã ºi în dragostea voastrã pentru noi, cãutaþi sã sporiþi ºi în
aceastã binefacere" (2 Corinteni 8:7). El continuã ºi spune cã dãrnicia noastrã testeazã nu doar credinþa, ci ºi sinceritatea dragostei
noastre. Felul în care folosim banii spune multe despre caracterul
nostru ºi despre integritatea inimii noastre. Felul în care-i cheltuim spune unde ne este comoara (Matei 6:21). De câte ori dãm cu
inimã bunã, creºtem în credinþã ºi în dragoste.
Când, dupã porunca datã de Dumnezeu, David a fãcut o strângere de bani pentru zidirea Templului, a strâns o sumã ce ar fi
echivalentã astãzi cu câteva milioane de dolari. Dupã ce au dat cu
mânã largã, David, cu o inimã smeritã ºi plinã de bucurie, a spus:
"Cãci ce sunt eu ºi ce este poporul meu, ca sã putem sã-Þi aducem
daruri de bunãvoie? Totul vine de la Tine, ºi din mâna Ta primim
ce-þi aducem" (1 Cronici 29:14). David a trecut cu bine aceastã
încercare a credinþei prin ce I-a dat Domnului. Pânã aici am învãþat
cã, dacã vreau sã cresc în credinþã, trebuie sã accept ºi chiar sã mã
bucur de voia Lui pentru viaþa mea, trebuie sã ascult poruncile Lui
chiar dacã uneori nu le înþeleg pe deplin, trebuie sã dau cu bucurie
din ce am lucrãrii Lui ºi celor ce duc lipsã, având promisiunea
purtãrii Lui de grijã ºi a binecuvântãrilor (Maleahi 3:10).
O altã metodã folositã de Dumnezeu pentru a ne verifica credinþa constã în faptul cã uneori ne lasã sã aºteptãm rãspunsul sau
rezolvarea pe care o cerem. Dacã am primi imediat rãspuns la
toate rugãciunile, credinþa nu ne-ar fi încercatã. Deºi uneori primim imediat rãspuns la ceea ce cerem, de multe ori Dumnezeu

alege sã ne facã sã aºteptãm. Pentru unii aºteptarea este, de multe
ori, cea mai grea parte a credinþei pentru cã noi, oamenii, vrem
rezultate rapide ºi am vrea mai degrabã sã-L ajutãm pe Dumnezeu
sã facã ce a promis, în loc sã rãmânem credincioºi în aºteptare.
Avraam a vrut sã-L ajute pe Dumnezeu, care i-a promis un
moºtenitor ºi, grãbind lucrurile, l-a avut pe Ismael cu roaba Agar,
apoi s-a ales cu un dezastru. Avem dovezi cã uneori Dumnezeu
alege sã ne facã sã aºteptãm cu scopul de ne testa credinþa ºi pentru a ne învãþa sã ne încredem în El. Israeliþii au fost scoºi din
robia Egiptului ºi, în loc de câteva sãptãmâni, cât ar fi trebuit sã
dureze drumul spre Canaan, drumul a durat 40 de ani, pentru ca
ei sã înveþe cine este Domnul, sã le încerce inima, sã-i înveþe ce
vrea El de la ei ºi sã le creascã credinþa în El: "Adu-þi aminte de
tot drumul pe care te-a cãlãuzit Domnul, Dumnezeul tãu, în timpul celor patruzeci de ani în pustiu, ca sã te smereascã ºi sã te
încerce, ca sã-þi cunoascã pornirile inimii ºi sã vadã dacã ai sã
pãzeºti sau nu poruncile Lui" (Deuteronomul 8:2).
Un caz în care credinþa unui om a fost testatã gãsim ºi în viaþa
lui Noe. El a predicat neprihãnirea 120 de ani, a terminat corabia
dupã specificaþiile date de Dumnezeu, a strâns în ea merinde ºi
animale, dupã cum îi poruncise Dumnezeu, iar odatã intraþi în
corabie, Dumnezeu a închis uºa; Noe a trebuit sã aºtepte ºapte
zile, în care cred cã a fost grozav încercat în credinþa lui ºi în
râvna lui de a asculta pe Dumnezeu. Noi ne-am fi gândit cã ploaia ar fi trebuit sã înceapã când a fost închisã uºa, dar au urmat zile
de tensiune în care batjocoritorii de afarã se distrau pe seama lui.
Mã gândesc cã Noe ºi familia lui, începând cu a doua zi, ºi-au pus
întrebarea dacã nu cumva porunca de construi corabia a fost o
halucinaþie. Au stat în cãldurã, în miros de animale, muncind sã le
întreþinã zi dupã zi, pânã când, dupã ºapte zile, au început sã cadã
pe pãmânt primii stropi de ploaie, care apoi au devenit puhoaie de
apã. Noe, care a gãsit milã în ochii lui Dumnezeu, a ascultat,
fãcând tot ce i s-a cerut, dar nu a fost scutit de încercarea
aºteptãrii în corabie, în timp ce oamenii de afarã probabil îl con-
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siderau nebun. Petrecem o bunã parte a vieþii noastre pe pãmânt
aºteptând, dar Dumnezeu foloseºte aceastã aºteptare sã ne verifice
ºi sã ne creascã credinþa. Este dovedit cã Dumnezeu face lucruri
mari pentru cei care se încred în El (vezi Isaia 64:4). Dacã vrem
sã trãim prin credinþã, va trebui sã învãþãm sã aºteptãm cât vrea
Domnul: "Bine este sã aºtepþi în tãcere ajutorul Domnului"
(Plângerile lui Ieremia 3:26).
Pe care dintre aceste patru metode de testare le foloseºte
Domnul în dreptul tãu acum? Privind la aceste metode folosite de
Dumnezeu pentru a ne verifica ºi creºte credinþa, tot mai vrei
sã-þi mãreascã Domnul credinþa? Tot mai vrei sã trãieºti prin
credinþã? Nãdãjduiesc cã da, pentru cã numai dovedind cã avem
credinþã Îi putem fi plãcuþi Lui. Aºa cum celor doi orbi Domnul
le-a deschis ochii dupã credinþa lor, ºi pe noi ne aºteaptã în viitor
lucruri determinate de dovada credinþei noastre în Domnul Isus.
Oricât de grele ni s-ar pãrea uneori aceste moduri de testare, se
meritã sã ascultãm cu supunere ºi dragoste de Domnul, cu inima
îndreptatã spre cer, pentru cã rãsplata este viaþã veºnicã.
Amin
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9
PLOAIA DUHULUI SFÂNT
"ªi voi, copii ai Sionului, bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã în
Domnul, Dumnezeul vostru, cãci El vã va da ploaie
la vreme, vã va trimite ploaie timpurie ºi târzie, ca
odinioarã." Ioel 2:23

C

ând vorbim sau meditãm cu privire la nevoile fundamentale ale sufletului nostru, care influenþeazã
sãnãtatea sufletului nostru, odatã ce am primit darul
mântuirii, atenþia noastrã se îndreaptã spre relaþia pe care o avem
cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Dupã înãlþarea Domnului Isus la cer,
ucenicii Lui au trebuit sã se obiºnuiascã cu ideea cã nu mai pot
avea mângâierea ºi bucuria de a se atinge de partea omeneascã,
fizicã, a Domnului Isus, cu care cred cã s-au obiºnuit de-a lungul
celor trei ani ºi jumãtate în care au umblat cu El. Dupã planul
divin, evenimentul ºi sãrbãtoarea istoricã a Bisericii din ziua
Cincizecimii a creat oportunitatea ca atât ei, cei din prima erã
creºtinã, cât ºi noi, cei de astãzi, sã ne putem atinge, prin credinþã,
de natura divinã a Domnului Isus.
Prin venirea Duhului Sfânt s-a împlinit promisiunea Domnului
cã El este cu noi în toate zilele. Duhul Sfânt, care a fost trimis de
Tatãl, începând din acea zi, face lucrarea de Mângâietor. Este
acelaºi Duh Sfânt care lucra cu oamenii în timpul Vechiului
Testament, dar, spre deosebire de acele vremuri, astãzi, când trãim
cel mai prielnic timp al mântuirii, numit ºi "dispersaþia harului", El
lucreazã la o scarã mai largã ºi mai personalã decât atunci. Când
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povara conducerii poporului i s-a pãrut prea grea lui Moise, i s-a
spus sã adune ºaptezeci de bãrbaþi, pentru ca apoi, din Duhul care
era peste el, Dumnezeu sã ia ºi sã toarne peste acei bãrbaþi, pentru
ca ºi ei sã fie capabili sã ajute poporul. Doi dintre cei ºaptezeci de
pe lista lui Moise, Eldad ºi Medad, nu s-au înfãþiºat la cortul întâlnirii, ci au rãmas în tabãrã; dar, pentru cã erau scriºi pe lista lui
Moise, când Dumnezeu a fãcut aceastã lucrare de împuternicire,
au început ºi ei sã proroceascã, acolo unde erau. Moise, nu numai
cã i-a împiedicat pe cei care ar fi vrut sã-i opreascã pe cei doi care
proroceau în tabãrã, dar a ºi spus: "...Sã dea Dumnezeu ca tot
poporul Domnului sã fie alcãtuit din proroci, ºi Domnul sã-ªi punã
Duhul Lui peste ei!" (Numeri 11:29). Dorinþa lui Moise ca Duhul
Domnului sã Se reverse peste tot poporul care Îl cautã pe
Dumnezeu a devenit mai târziu parte din prorocia rostitã de prorocul Ioel (Ioel 2:28, 29). Mai târziu, în ziua Cincizecimii, promisiunea revãrsãrii Duhului Sfânt s-a împlinit.
Dumnezeu a ales sã numeascã "ploaie" revãrsarea binecuvântatã a Duhului Sfânt; cu anumite ocazii, precum cea din textul
citat la început. Aceastã ploaie, care udã ogorul însãmânþat la
timp, creºte ºi pregãteºte un rod veºnic de suflete mântuite pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu. Putem privi la revãrsarea Duhului Sfânt
în ziua Cincizecimii ca la o ploaie timpurie, iar la revãrsarea
Duhului Sfânt în zilele de astãzi, numite ºi "zilele de pe urmã", ca
la o ploaie târzie; sau putem numi prima noastrã experienþã a
umplerii cu Duhul Sfânt "ploaie timpurie", ca apoi sã avem parte
de "ploi binecuvântate târzii" care sã cadã peste fãptura noastrã.
Aceastã ploaie, ca o revãrsare de ape mari, formeazã un val care
nu poate trece neobservat printre oameni ºi nici nu poate fi stãvilit
de ei. Duhul Sfânt promis S-a revãrsat peste Biserica Domnului,
este cu ea ºi va rãmane cu ea pânã când va fi luatã la cer pentru a
se uni cu sufletele celor care au murit în trup, de-a lungul anilor,
în Domnul.
Revãrsarea Duhului Sfânt este o manifestare deosebitã a puterii ºi a bunãtãþii lui Dumnezeu în om, dar ea este uneori înþeleasã

greºit. Este o umplere cu putere sfântã care ne face vrednici sã
îndeplinim voia lui Dumnezeu pe pãmânt. Puterea aceasta, care
locuieºte în templul trupului nostru (1 Corinteni 6:19), ne dã zel
pentru lucrarea Domnului, ne dã putere ºi chiar entuziasm sã
facem aceste lucrãri ca împuterniciþi ai lui Dumnezeu, conduºi de
o pasiune sfântã. Ploaia Duhului Sfânt este o ploaie care, atunci
când cade peste sufletul omului, îl schimbã ºi-l umple cu bucuria
mântuirii. O astfel de experienþã nu numai cã lumineazã faþa celui
peste care a venit ca o cascadã de sus, dar, de asemenea, îl umple
de iubire pentru toþi semenii lui. Aceastã caracteristicã nu i-a scãpat lui Tertulian, care, în lucrarea numitã "Apologetica", a spus
despre creºtini: "Priviþi cum se iubesc unii pe alþii!"‚ "Priviþi cum
sunt gata sã-ºi dea viaþa unul pentru celãlalt!".
Botezul în apã este o cufundare în apã, în jos, dupã ce L-ai
mãrturisit pe Isus ca Domn, dar botezul cu Duhul Sfânt este o
revãrsare asupra fiinþei tale a unei "ape" care vine de sus; de aceea
este numitã uneori ºi "ploaie". Când peste sufletul tãu vine ploaia
Duhului Sfânt, ajungi sã vezi în fraþii ºi surorile tale în Domnul o
revelaþie a dragostei lui Isus Hristos. Când intri sub aceastã cascadã de sus, eºti schimbat ºi, dintr-odatã, nu mai vrei altceva decât
tot mai mult ºi mai mult din Dumnezeu. Cine se mulþumeºte cu
câþiva stropi nu are cum sã trãiascã experienþa unei vieþi plenare
ºi nici experienþa unei vieþi biruitoare.
Ploaia aceasta îþi face un "plin sufletesc", aºa cã paharul tãu,
cum spune psalmistul, este "plin de dã peste el", cea ce te face
fericit. Charles Finney, un renumit vestitor al Evangheliei în
America acum vreo sutã cincizeci de ani, numit de anumiþi teologi "iniþiatorul trezirii moderne", a spus despre ploaia sau revãrsarea Duhului Sfânt peste viaþa lui: "m-a fãcut fericit peste
putinþã", "m-a cucerit pentru totdeauna prin Duhul Sfânt".
Aceastã stare este ºi astãzi la dispoziþia oricãrui suflet care o
doreºte cu adevãrat, care o doreºte mai mult decât orice altceva.
Mântuirea este numai pentru disperaþi, care, convinºi de Duhul
Sfânt, îºi vãd vina înaintea lui Dumnezeu, care cer ºi primesc mila
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lui Dumnezeu. Umplerea cu Duhul Sfânt este doar pentru cei
însetaþi de aceastã apã vie promisã chiar de Domnul Isus (Ioan
7:37-39). Este o putere pe care o consumãm în umblarea noastrã
pe pãmânt; de aceea este mereu nevoie sã avem parte de o
reumplere cu Duhul Sfânt, cãutând felul ºi locul unde ºtim cã
aceastã ploaie poate veni peste sufletul nostru - fie în casa de
rugãciune, fie la seri de rugãciune cu fraþii în Domnul, fie în
cãmãruþa noastrã. Aceastã putere a Duhului Sfânt, pe care o
primesc cei care o cer nu numai cu gura, ci ºi cu viaþa lor, în care
cautã sfinþenia, face din credincioºii adevãraþi martori ai lui Isus
Hristos între cei care nu-L cunosc pe Domnul. Îi face destul de
puternici încât, deºi uneori sunt consideraþi ca niºte oi, au puterea
sã meargã chiar ºi în mijlocul lupilor (Luca 10:3). Niciun pãstor
nu ºi-ar trimite o oaie în mijlocul lupilor, dar aceastã putere de sus
ne poate pãzi. Domnul Isus ne trimite, uneori, între lupi, ºtiind cã
nu toþi lupii rãmân lupi.
Ploaia Duhului Sfânt, care este o experienþã ce se repetã în
viaþa credinciosului, la fel ca botezul cu Duhul Sfânt, este doritã
de cei care vor sã experimenteze tot ce are Dumnezeu pentru ei,
ca sã poatã face tot ce vrea Dumnezeu pentru viaþa lor. Omul
poate refuza sã intre sub aceastã ploaie, ca ulterior sã rãmânã
pipernicit în credinþã, în pericol de a fi dezrãdãcinat din credinþã
de orice învãþãturã strãinã ºi de orice prigoanã. Este foarte important ca Dumnezeu Duhul Sfânt sã locuiascã în noi, pentru cã prin
El avem tot ce este bun. Dar dacã cineva vrea sã-L þinã departe,
Duhul Sfânt nu dã buzna ºi nici nu stã unde nu este dorit.
Amintim doar câteva feluri în care omul poate alege sã facã
Duhul Sfânt sã stea departe de el. Omul poate face acest dezastru
în viaþa lui aºezându-se la conducerea vieþii lui. Poþi întrista ºi þine
Duhul Sfânt departe de tine ignorându-I vocea ºi urmãrind în
viaþa ta tot felul de interese secundare care rãcesc relaþia cu
Dumnezeu ºi, cu timpul, aduc declin spiritual, secetã ºi apoi
moarte spiritualã. Obsesia pentru lucrurile necesare pentru aceastã viaþã îl poate face pe omul care nu-ºi lasã timp pentru a-I sluji

lui Dumnezeu sã spunã, în mod indirect, cã nu are timp pentru
Dumnezeu ºi în acest fel Duhul Sfânt este þinut la distanþã. Poþi sã
þii Duhul Sfânt departe de tine prin mândrie, încrezându-te în
abilitãþile tale ºi crezându-te singur înþelept, având un spirit represiv, de judecatã, fiind mereu nemulþumit ºi supãrãcios, fiind
certãreþ sau având alte sentimente negative, care deschid uºa ºi
invitã duhuri rele. Acestea, în lipsa Duhului Sfânt, sunt gata sã
punã stãpânire pe sufletul omului. Poþi þine Duhul Sfânt departe
de tine þinând deschisã o uºã spre destrãbãlare, spre muzica plãcutã duºmanului ºi prin lucruri care, deºi sunt bine camuflate, au
în spate lucrarea întunecatã a ocultului.
Dumnezeu, ca un Tatã bun, dã Duhul Sfânt celor care-L cer,
dar El trebuie pãstrat cu o viaþã sfântã. Duhul Sfânt nu rãmâne
dacã omul ajunge sã trãiascã în pãcat. Biblia ne îndeamnã: "Sã nu
întristaþi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aþi fost
pecetluiþi pentru ziua rãscumpãrãrii" (Efeseni 4:30). Suntem
parcã înconjuraþi de voci la tot pasul; voci dragi, voci care ne criticã sau care ne acuzã, voci care ne linguºesc sau ne ironizeazã,
poate ne laudã, dar putem ºi trebuie sã ne instruim urechea sã
deosebeascã, din multele voci, vocea Duhului Sfânt ºi, ascultând
aceastã voce, sã nu-L întristãm pe Duhul Sfânt, care mijloceºte
pentru noi înaintea Tatãlui (Romani 8:26). Vocea Lui poate fi
auzitã de multe ori la nivelul conºtiinþei când suntem provocaþi sã
spunem, sã facem sau sã gândim ceea ce nu trebuie. Duhul Sfânt
face aceastã intervenþie cu scopul de a ne ajuta sã ne pãstrãm
cugetul curat.
Dacã Duhul Sfânt lipseºte din biserica pe care o frecventãm
sau din viaþa noastrã, este nevoie sã cãutãm un locaº de rugãciune
unde Duhul Sfânt nu este respins, iar în dreptul nostru este nevoie
sã urmãrim sã vedem unde am pierdut aceastã putere, dacã
spunem cã am avut-o. De obicei aceastã pierdere este cauzatã de
înlocuirea lucrurilor reale ºi preþioase cu lucruri false ºi ieftine,
aºa cum Roboam, fiul lui Solomon, a înlocuit scuturile de aur cu
scuturi de aramã, ca sã nu rãmânã locul gol. Privind la curentele
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care circulã prin lumea creºtinã, se observã cã revelaþia Duhului
Sfânt a fost de multe ori înlocuitã cu teologia condusã de opinii
omeneºti. Nu spun cã teologia sau studiul legii lui Dumnezeu ar
fi rele, dar ele nu trebuie sã înlocuiascã revelaþia Duhului Sfânt.
Clãdirea caracterului omului nou este uneori înlocuitã cu
educaþia, care are rolul ei bun, dar nu face faþã în încercãrile vieþii
de credinþã. Discernãmântul dat de Duhul Sfânt este înlocuit,
uneori, în biserici, cu psihologia, iar conducerea Duhului Sfânt
este inhibatã, deoarece avem programe rigide ºi nu ne place ca
cineva sã le schimbe. În astfel de situaþii nu este de mirare cã
puterea supranaturalã a Duhului Sfânt, care face minuni, a fost
înlocuitã cu lucruri care înfrumuseþeazã sanctuarele, cu tehnologii
sonore ºi video, care nu sunt rele în sine, dar care, de multe ori,
primesc prioritate, în detrimentul dorinþelor Duhului Sfânt. Trãind
într-o astfel de bisericã, ajungi sã treci de la umblarea prin
credinþã la o umblare caracteristicã omului firesc, ºi nu duhului,
ca apoi dragostea sã disparã ºi în locul ei sã aparã legi tolerante
sau riguroase.
Cine vrea sã se bucure de ploaia Duhului Sfânt trebuie sã
verifice aceste lucruri în viaþa lui, deoarece credinþa datã o datã
pentru totdeauna sfinþilor nu se schimbã de la generaþie la generaþie, ci ea rãmâne aceeaºi pânã când Biserica lui Dumnezeu de
pe pãmânt va fi luatã la cer. Pentru cã deocamdatã trãim ca fiinþe
trinitare, alcãtuite din trup, suflet ºi duh, odatã ce ne-am fãcut
pãrtaºi Duhului Sfânt, duhul nostru îi spune sufletului sã-i
porunceascã gurii sã-L laude pe Domnul sau sã facã orice altã
lucrare pe care duhul doreºte sã o facã. Vedem asta ºi în cuvintele
psalmistului David, al cãrui duh îi spune sufletului: "Binecuvânteazã, suflete, pe Domnul ºi nu uita nici una din binefacerile Lui!"
(Psalmul 103:2). Vine însã ºi vremea când duhul nostru va coordona direct gura noastrã, când nu vom mai fi în acest trup efemer,
îndemnându-ne la laudã ºi închinare la adresa lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt este la început ca un pârâiaº, dar poate deveni o apã
mare, curgãtoare, care le aduce binecuvântare celor pe lângã care

trece. Efeseni 6:12 spune cã avem "de luptat". Tu lupþi sau eºti
pasiv? Dacã nu ai puterea Duhului Sfânt, nu ai sorþi de izbândã;
fiind plin de Duhul Sfânt, te poþi împotrivi ºi poþi chiar birui puterile nevãzute cu ochii, dar simþite, cu care avem de luptat. Dacã
ceri, Duhul Sfânt îþi poate da luminã, înþelegerea Scripturilor ºi a
felului în care ele se aplicã în viaþa ta. Chiar dacã astãzi bunãtatea
nu este consideratã o virtute, ci de multe ori o slãbiciune, Duhul
Sfânt te prelucreazã, dacã-I dai voie, sã devii bun ºi sã aparã în
tine chipul Celui care este cu adevãrat bun, adicã al Domnului
Isus. El te schimbã ºi, în loc sã te întrebi ce ai de câºtigat dintr-o
anumitã situaþie, te vei întreba ce are de câºtigat Împãrãþia lui
Dumnezeu din împrejurarea respectivã.
Dupã ce Domnul Isus a înviat ºi i-a vizitat pe ucenici ºi dupã
ce i-a încurajat a suflat peste ei Duh Sfânt: "Dupã aceste vorbe, a
suflat peste ei ºi le-a zis: «Luaþi Duh Sfânt!»" (Ioan 20:22). În
acele momente, ucenicii s-au fãcut pãrtaºi Duhului Sfânt într-un
mod cu totul deosebit, dar, cu toate acestea, ei nu au avut atunci o
direcþie clarã. Din acest motiv au trebuit sã aºtepte împlinirea
promisiunii Domnului în ziua Cincizecimii, când au primit
umplerea cu Duhul Sfânt: "ªi iatã cã voi trimite peste voi fãgãduinþa Tatãlui Meu; dar rãmâneþi în cetate pânã veþi fi îmbrãcaþi
cu putere de sus" (Luca 24:49). Când Domnul Isus a suflat peste
ei Duh Sfânt, ucenicii credeau deja cã Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu. Ei credeau cã El a murit ºi a înviat din morþi ºi
îndeplineau astfel condiþia pentru a fi mântuiþi, dar nici chiar
dupã, aceastã vizitã a Domnului Isus, nu ºtiau încã exact felul
în care va decurge viaþa ºi lucrarea lor pentru Împãrãþia lui
Dumnezeu. Au primit aceastã direcþie câteva zile mai târziu, când
Duhul Sfânt s-a revãrsat peste cei adunaþi în camera de sus, la
rugãciune (Faptele apostolilor 2:4).
Înainte ca Domnul Isus sã fi suflat peste ei Duh Sfânt, privim
la ucenici ca la niºte oameni iertaþi ºi mântuiþi, dar care încã nu
aveau puterea necesarã pentru a face lucrarea care le sta în faþã.
Este important ca ºi credincioºii de astãzi sã cearã umplerea cu
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Duhul Sfânt; nu trebuie sã încerce sã facã lucrarea Domnului cu
puterea lor. Ai nevoie de putinþã credinþã pentru a primi mântuirea;
pentru a primi umplerea cu Duhul Sfânt cu manifestarea sau semnul vorbirii în alte limbi, cum îl vedem în experienþa ucenicilor la
Cincizecime, ai nevoie de credinþã mai mare. Voinþa noastrã este
ca un întrerupãtor electric pe care-l controlãm, prin care putem da
voie sau putem alege sã nu dãm voie gurii noastre sã rosteascã
cuvinte neînþelese, care vin de la Duhul Sfânt. Aceste cuvinte
neînþelese de noi, care sunt ca o limbã strãinã, ascund laude la
adresa lui Dumnezeu. Pot conþine uneori cuvinte de mustrare a
puterilor întunericului, cuvinte de mijlocire pentru noi, pentru alþii
sau pentru lucrarea Domnului care se desfãºoarã pe pãmânt. Este
nevoie de mai multã credinþã pentru a cere ºi a primi darul tãlmãcirilor acestor cuvinte neînþelese (1 Corinteni 12:9, 10).
Dacã eºti copilul Domnului, nãscut din nou, ºi trãieºti o viaþã
fãrã pãcat înaintea Domnului, ai dreptul sã ceri ºi chiar sã
stãruieºti în a cere aceastã umplere cu Duhul Sfânt, care îþi va
schimba viaþa pentru totdeauna. Pentru cel care a fost iertat ºi nãscut din nou, având astfel deja o mãsurã a puterii Duhului Sfânt
care a lucrat în lãuntrul lui, una dintre cele mai mari dificultãþi în
a primi semnul ºi chiar darul vorbirii în alte limbi este mintea lui;
în momentele rugãciunii, el refuzã sã înceteze sã rosteascã
cuvinte cu care sã-L încânte pe Dumnezeu. În multe cazuri, am
vãzut cã numai dupã ce trupul este epuizat, dupã multã stãruinþã,
în final cedeazã ºi lasã loc Duhului Sfânt sã spunã ce are El de
spus. Cu alte cuvinte, în unele cazuri, când nu sunt alte obstacole,
noi facem aceastã lucrare mai grea decât ar trebui sã fie. Nu primim împlinirea acestei promisiuni ca premiu pentru efortul
nostru, ci primim un dar ºi avem încrederea cã Tatãl nostru cel
ceresc ne dã numai ce este bun. Pe lângã cã uneori noi suntem
piedica ce îngreuneazã primirea semnului vorbirii în alte limbi,
dupã ce-l primim, acest eveniment devine o sursã de mândrie,
când vorbim despre cât de mult ºi de greu am stãruit noi, ca ºi
cum noi am avea meritul cã am stãruit mult timp.

Dacã vrei sã fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie sã biruieºti
ruºinea pe care þi-o atribuie vrãjmaºul ºi sã nu þii mai mult decât
trebuie la demnitatea ta, care-þi spune cã vei pãrea ciudat pentru
cei din jur. Odatã ce ai avut aceastã experienþã binecuvântatã primirea din plinãtatea Duhului Sfânt în limitele dimensiunilor
vasului tãu - demnitatea vine înapoi ºi bucuria îþi va fi deplinã.
Este bine sã ºtii cã poþi avea aceastã experienþã nu numai între alþi
credincioºi, ci ºi când te rogi singur.
Este trist, dar din aceste motive unii preferã sã spunã cã felul
în care Dumnezeu a lucrat în prima erã creºtinã s-a schimbat. Dar
o persoanã care a avut aceastã experienþã ºi prin alte vase ale
Domnului a primit darul vindecãrilor, nu poate fi convinsã cã
ceva s-a schimbat în felul în care Dumnezeu Duhul Sfânt lucreazã
astãzi. Unii coboarã chiar mai jos ºi batjocoresc ceea ce nu cunosc
despre manifestarea puterii Duhului Sfânt - lucru care poate fi
deosebit de periculos pentru ei. Odatã ce ai parte de iertarea
Domnului prin meritul jertfei de la Golgota, poþi avea experienþa
umplerii cu Duhul Sfânt dacã crezi Cuvântul ºi dacã eºti însetat
dupã Duhul Sfânt. Nimeni nu te poate forþa sã bei aceastã apã.
Duhul Sfânt nu este o baltã, ci este un râu care vine de sus ºi cade
ca o ploaie binecuvântatã peste cel însetat dupã Dumnezeu.
Botezul cu Duhul Sfânt rãmâne în viaþa credinciosului o înãlþime
spiritualã cu care îºi poate verifica starea sufletului. Este o
înãlþime care poate fi ºi trebuie depãºitã atunci când, crescând în
harul Lui, spre folosul Bisericii, încep sã lucreze în noi darurile
Duhului Sfânt.
Textul citat la început ne spune sã ne bucurãm, cãci Dumnezeu
ne va da ploaie la timp. Ai beneficiat tu de aceastã ploaie a
Duhului Sfânt? Dacã vrei sã atragi ploaia Duhului Sfânt peste
viaþa ta, urmãreºte evlavia, disciplina spiritualã a rugãciunii,
citirea Scripturii ºi închide orice uºã spre pãcat din viaþa ta. Cu
alte cuvinte, cautã sfinþirea. Gândeºte-te la lucrurile de sus ºi la
felul în care poþi face ceva care sã te lege mai mult de cer.
Pãzeºte-þi dorinþele inimii, foloseºte bine timpul, fãrã sã uiþi cã
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eºti trecãtor pe pãmânt. Foloseºte fiecare zi pentru binele sufletului tãu ºi al altora. Dacã vrei ploaia Duhului Sfânt peste viaþa ta,
înconjoarã-te de oameni evlavioºi care au pe inimã lucrarea de
mântuire a oamenilor ºi mergi înaintea Domnului cu zile de post,
în care-þi smereºti sufletul, nu ca sã meriþi sã primeºti aceastã
putere, ci ca sã fii pregãtit sã primeºti darul nespus de mare al puterii Duhului Sfânt. Cere ca ploaia Duhului Sfânt sã cadã ºi peste
tine ºi vei intra în rândul celor mai fericiþi oameni de pe pãmânt.
Amin

10
M IJLOCITORUL
"ªi dupã ce au mâncat ele cu desãvârºire toatã iarba
din þarã, am zis: «Doamne Dumnezeule, iartã! Cum
ar putea sã stea Iacov în picioare? Cãci este aºa de
slab!»" Amos 7:2

C

a ºi creºtini, luãm în serios sãnãtatea ºi veºnicia sufletului nostru, dorim ºi cãutãm tot timpul o mai bunã
cunoaºtere a voii lui Dumnezeu pentru viaþa noastrã.
Cei care suntem obiºnuiþi cu Cuvântul Scripturii, îl
recunoaºtem când apare în versuri de poezie, în cântare ºi când
este citat, fie corect sau greºit. El ne-a fost dat în primul rând ca
sã ne aducã vestea bunã a mântuirii prin credinþa în Domnul Isus
Hristos. Odatã ce am intrat în aceastã relaþie binecuvântatã de fii
ºi fiice ale lui Dumnezeu, nu numai cã descoperim cã avem
dorinþe noi, dar aflãm cã ºi El are dorinþe ºi aºteptãri din partea
noastrã. Odatã ce am primit darul mântuiri (Efeseni 2:8), avem
dorinþa de a cunoaºte ºi de a împlini voia Lui. Una dintre dorinþele
Lui pentru noi este ca pe mãsurã ce creºtem în credinþã, noi sã fim
cei care mijlocim în rugãciune pentru semenii noºtri: "Faceþi în
toatã vremea, prin Duhul, tot felul de rugãciuni ºi cereri. Vegheaþi
la aceasta, cu toatã stãruinþa, ºi rugãciune pentru toþi sfinþii"
(Efeseni 6:18). A mijloci înseamnã a interveni între douã persoane
sau pãrþi pentru restaurarea pãcii sau a prieteniei; înseamnã uneori a cere o favoare din partea cuiva care poate face acea favoare,
nu pentru noi, ci pentru altã persoanã.
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Pasajul citat la început face parte din cuvintele de mijlocire
rostite de prorocul Amos cãtre Dumnezeu în favoarea Israelului.
Prin acest text ºi prin felul în care sunt descrise lucrurile putem
vedea cã Dumnezeu insistã sã ne spunã cã El este un Dumnezeu
milos, care nu aºteaptã cu nerãbdare sã-l pedepseascã pe pãcãtos,
ci dã ºanse unui pãcãtos sau unui popor sã se pocãiascã. "...Eu
sunt milostiv" (Exodul 22:27b). Cuvântul Domnului ne spune cã
aceste ºanse, pe care Dumnezeu, în mila Sa, le oferã pãcãtoºilor
au un termen de expirare (Evrei 4:1). De aceea, aºa cum vedem în
cazul israeliþilor, nimeni nu poate abuza de rãbdarea ºi de mila lui
Dumnezeu fãrã sã sufere consecinþele.
Amos a fost un om simplu care, deºi locuia în Iudeea, a avut
un mesaj din partea Domnului pentru poporul Israel din regatul de
nord. "Amos a rãspuns lui Amaþia: "Eu nu sunt nici proroc, nici
fiu de proroc; ci sunt pãstor ºi strângãtor de smochine de Egipt.
Dar Domnul m-a luat de la oi ºi Domnul mi-a zis: «Du-te ºi proroceºte poporului Meu Israel!»" (Amos 7:14, 15). Prin acest fel de
a alege oamenii de care sã Se foloseascã, Dumnezeu ne aratã, încã
o datã, cã are preferinþa de a alege lucrurile slabe pentru a le face
de ruºine pe cele tari. "Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale
lumii, ca sã facã de ruºine pe cele înþelepte. Dumnezeu a ales
lucrurile slabe ale lumii, ca sã facã de ruºine pe cele tari"
(1 Corinteni 1:27).
Aºa s-a întâmplat ºi în cazul lui David, care avea ºapte fraþi
mai mari ºi care probabil erau mai prezentabili decât el în acea
vreme, când David era încã foarte tânãr. Dupã criteriile lui Isai
Betleemitul, fiul sãu David nu avea calitãþi de rege. Din acest
motiv nu l-a chemat de la oi când a venit Samuel. Dar Dumnezeu,
care-i privea inima ºi chiar ºi faptele din viitor, a vãzut în David
omul potrivit care avea sã conducã poporul Israel. Alegerea lui
Amos de cãtre Dumnezeu este o bunã ocazie sã vedem cât de
diferit alege Dumnezeu în comparaþie cu noi, oamenii. Amos are
niºte vedenii din partea lui Dumnezeu, care vesteau distrugerea
þãrii la aproximativ 200 de ani dupã ce un alt Ieroboam pusese doi

idoli, care fuseserã fãcuþi sã arate ca doi viþei, la care poporul era
îndemnat sã se închine, ca sã nu meargã în Iudeea sã se închine la
Templu, aºa cum trebuia sã facã fiecare israelit. Prin Amos,
Dumnezeu a cãutat sã dea un avertisment final poporului, care în
acea vreme trãia în belºug pãmântesc, dar din punct de vedere
spiritual era într-o stare jalnicã. Þinutul acela a devenit ca un teren
de luptã spiritualã, în care Dumnezeu cãuta ca, prin proroci, sã îi
trezeascã, dar poporul, în frunte cu preotul Amaþia al Betelului se
împotrivea voii bune a lui Dumnezeu. În prima vedenie Amos a
vãzut cum au venit lãcustele în þarã ºi au mâncat cu desãvârºire
toatã iarba din þarã - lucru care însemna moarte pentru animale.
Prima iarbã cositã era cea mai bunã ºi era a împãratului, iar a doua
iarbã era pentru animalele poporului. Prin aceastã vedenie
poporul, care ajunse idolatru, era avertizat cã urma sã fie pedepsit. Amaþia a mijlocit zicând: "...Doamne Dumnezeule, iartã!..."
(Amos 7:2) ºi Dumnezeu a renunþat la acea pedeapsã.
Într-o altã vedenie de la Domnul Amos a vãzut cum un foc
mare distrugea þara ºi din nou a strigat, mijlocind pentru popor:
"Doamne Dumnezeule, opreºte! Cum ar putea sã stea în picioare
Iacov? Cãci este aºa de slab!" (Amos 7:5), ºi Dumnezeu i-a ascultat din nou mijlocirea. În urmãtoarea vedenie de la Domnul,
Amos a vãzut o cumpãnã ºi Domnul i-a spus cã va pune cumpãna în popor ºi nu-l va mai ierta pentru cã poporul, în loc sã
preþuiascã îndurarea lui Dumnezeu ºi sã renunþe la idoli, a continuat sã le slujeascã. Dumnezeu, care prin neascultarea poporului a fost provocat la mânie, i-a spus lui Amos cã înãlþimile vor fi
pustiite ºi cã va porni cu sabia împotriva împãratului Ieroboam.
Putem urmãri în istoria Israelului cã aºa cum Amos a fost ales
ca sã mijloceascã pentru popor, Dumnezeu în diferite timpuri a
ales ºi alþi oameni pentru slujba de mijlocitor. Avraam, numit în
epistola scrisã de Iacov "prietenul lui Dumnezeu", s-a dovedit a fi
ºi el un adevãrat mijlocitor când, din compasiune pentru Lot, a
mijlocit pentru oamenii din Sodoma. Îngerul Domnului i-a spus
lui Avraam cã cetatea rãu-famatã Sodoma avea sã fie nimicitã de
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Dumnezeu. Avram nu a spus cã acei oameni îºi meritã soarta, ci a
negociat cu îngerul Domnului, aºa cã pânã la urmã a primit
promisiunea cã cetatea va fi cruþatã dacã se vor gãsi zece oameni
neprihãniþi în ea. Deºi nu s-au gãsit zece, totuºi Dumnezeu, care
cunoºtea dorinþa lui Avraam, a ales sã-l scape pe Lot din Sodoma
înainte ca cetatea sã fie nimicitã.
Am putea spune despre Daniel cã a fost un om neprihãnit; ºi
totuºi, când a mijlocit cu multã pasiune pentru popor, a mijlocit ca
ºi cum el însuºi era un mare vinovat. "Noi am pãcãtuit, am
sãvârºit nelegiuire, am fost rãi ºi îndãrãtnici, ne-am abãtut de la
poruncile ºi orânduielile Tale" (Daniel 9:5). El continuã sã spunã
cã n-au ascultat de prorocii Domnului ºi cã meritã sã li se umple
faþa de ruºine, ca apoi sã sublinieze bunãtatea Domnului, care Se
îndurã de ei. "La Domnul, Dumnezeul nostru, însã este îndurarea
ºi iertarea, cãci împotriva Lui ne-am rãzvrãtit!" (Daniel 9:9).
Când Israel a pãcãtuit, Moise, robul lui Dumnezeu, a mijlocit
pentru poporul pe care-l scosese din Egipt dedicat pânã la sacrificiu, ca nimeni altul. "Ah! poporul acesta a fãcut un pãcat foarte
mare! ªi-au fãcut un dumnezeu de aur. Iartã-le acum pãcatul!
Dacã nu, atunci ºterge-mã din cartea Ta, pe care ai scris-o!"
(Exodul 32:31, 32). Samuel a fost ºi el un mijlocitor pentru popor
ºi a mers pânã acolo cã a spus cã a nu se ruga pentru popor este
un pãcat. "Departe iarãºi de mine sã pãcãtuiesc împotriva
Domnului, încetând sã mã rog pentru voi! Vã voi învãþa calea cea
bunã ºi dreaptã" (1 Samuel 12:23).
Istoria ne spune cã în urmã cu douã sute de ani, în medie,
fiecare persoanã din Anglia scria în scrisorile pe care le trimitea
mai puþin de zece cuvinte, în mare parte pentru cã scrisorile nu
erau puse într-un plic ºi puteau fi citite de oricine venea în contact
cu ele. Astãzi singurele mesaje trimise prin poºtã care pot fi citite
de oricine vine în contact cu ele sunt vederile. Citind epistola lui
Pavel cãtre Filimon, care este cea mai scurtã epistolã a apostolului Pavel, se pare cã citim o vedere în care Apostolul Pavel
mijloceºte într-un mod personal pentru un sclav cu numele

Onisim. La fel cum citim ce scrie pe spatele unei vederi, putem
citi foarte repede cele 25 de versete din aceastã epistolã. În
aceastã scriere, care este unicã în felul ei, apostolul Pavel, care se
afla în acea vreme în lanþuri pentru Evanghelie, nu discutã lucruri
de doctrinã, ci mijloceºte, prin cuvintele epistolei, înaintea lui
Filimon, stãpânul de la care fugise Onisim. Onisim a primit ºi a
crezut Evanghelia vestitã de Pavel, dar ca sã fie un om cinstit trebuia sã se întoarcã la stãpânul de la care fugise. Pavel îl roagã pe
Filimon, care era credincios ºi în casa cãruia era biserica din acea
cetate, sã-l primeascã pe Onisim nu cu pedepse grozave, cum se
fãcea în astfel de cazuri cu sclavii ce fugeau de la stãpân, ci sã-l
primeascã la fel ca pe un frate în Domnul; îi cere ca sã-l
primeascã ca pe el; de altfel îi cerea ca sã-l ierte. "Te rog pentru
copilul meu, pe care l-am nãscut în lanþurile mele; pentru
Onisim..." (Filimon 10). Pavel se prezenta în scrisorile lui ca
apostol, dar aici i se adreseazã lui Filimon ca un prieten care îi
scrie altui prieten. Este clar cã îºi foloseºte influenþa ca sã-l scape
pe Onisim de pedeapsã. Îi cere sã aplice nu legea, ci simpatia,
mila ºi chiar dragostea de frate în Domnul Isus.
Apostolul Pavel a ºtiut ce înseamnã sã mijloceºti nu numai
înaintea lui Dumnezeu, dar ºi înaintea oamenilor în folosul oamenilor. Ai mijlocit tu vreodatã pentru cineva înaintea oamenilor
fãrã sã te aºtepþi sã culegi vreun folos personal? Mijloceºti tu pentru oameni înaintea lui Dumnezeu? Sau doar pentru familia ta?
Mijlocirea este o slujbã la care este chemat fiecare credincios care
a avut parte de mila lui Dumnezeu. Exemplu nostru suprem de
mijlocitor este Domnul Isus, care atunci când a fost pe pãmânt a
mijlocit pentru popor, pentru ucenicii Sãi ºi a mijlocit pentru
pãcãtoºi chiar ºi atunci când era pe cruce. Dupã ce S-a înãlþat la
cer, Domnul Isus continuã sã fie un Mijlocitor. "Dar, acum,
Hristos a cãpãtat o slujbã cu atât mai înaltã cu cât legãmântul al
cãrui mijlocitor este El, e mai bun, cãci este aºezat pe fãgãduinþe
mai bune."(Evrei 8:6). Astãzi El este Mare Preot la dreapta lui
Dumnezeu ºi continuã sã mijloceascã pentru noi. Mijlocirea Lui
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pentru noi este asiguratã de meritul jertfei Sale la Golgota ºi de
dragostea Tatãlui.
Domnul Isus a primit aceastã slujbã înaltã de Mijlocitor pentru
cã de bunã voie a luat asupra Lui vina noastrã ºi ªi-a dat viaþa pentru cei pentru care mijloceºte. "Totuºi, El suferinþele noastre le-a
purtat, ºi durerile noastre le-a luat asupra Lui..."(Isaia 53:4a). Un
alt motiv pentru care mijlocirea Domnului Isus este primitã de
Dumnezeu Tatãl este faptul cã El a fost ascultãtor de Tatãl pânã la
moarte, ºi încã moarte de cruce. "Cãci este un singur Dumnezeu ºi
este un singur mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni: Omul Isus
Hristos, care S-a dat pe Sine însuºi, ca preþ de rãscumpãrare pentru toþi..." (1 Timotei 2:5, 6). Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi
care credem în El sã îndeplinim slujba de mijlocitori în rugãciune,
dovedind astfel cã avem dragoste pentru sufletele oamenilor ºi, de
asemenea, dovedind cã Îi semãnãm Lui. "Vã îndemn, dar, înainte
de toate, sã faceþi rugãciuni, cereri, mijlociri, mulþumiri pentru toþi
oamenii...Lucrul acesta este bun ºi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru..." (1 Timotei 2:1, 3a). În viaþa
noastrã trebuie sã avem vreme de luptã, de lucru, dar ºi de mijlocire în rugãciune pentru sufletele oamenilor. Este ceva ce se aºteaptã de la noi ºi, ca unii care ºtim cã avem de luptat nu cu
oamenii, ci cu o lume spiritualã în care lucreazã puterile întunericului, trebuie sã nu neglijãm rugãciunea de mijlocire. "El vede cã
nu este niciun om ºi se mirã cã nimeni nu mijloceºte" (Isaia 59:16).
Dragostea lui Dumnezeu aºteaptã strigãtul de mijlocire al
cuiva care, la rândul lui, a fost salvat prin harul lui Dumnezeu ºi
înþelege cã are nevoie ºi acum de mijlocirea pe care Domnul Isus
o face pentru el în cer. Noi nu putem spune ca Iov: "Nici nu este
vreun mijlocitor între noi..." (Iov 9:33a) "Dar însuºi Duhul
mijloceºte pentru noi cu suspine negrãite" (Romani 8:26b).
"Pârâºul fraþilor", adicã diavolul, ne acuzã cã ne asemãnãm cu
lumea ºi nu ne asemãnãm cu Hristos; dar ferindu-ne de tot ce ni
se pare rãu ºi hotãrându-ne sã devenim mijlocitori înaintea
Domnului pentru semenii noºtri - ºi în mod deosebit pentru aceia

pe care Duhul Sfânt îi aduce în gândul nostru - dovedim cã în noi
este milã ºi dragoste, dovedim cã începem sã ne asemãnãm cu
Hristos. Am auzit de credincioºi care au liste de rugãciune, pentru ca sã nu uite sã se roage pentru cei pe care Domnul i-a pus în
gândul lor. Ne rugãm mijlocind pentru cei din casa noastrã ca ºi
cum ei ar fi într-un cerc în jurul nostru. Dupã aceea putem face un
cerc mai mare, mijlocind pentru copii Domnului care trec prin
diferite necazuri ºi pentru lucrãtorii Domnului, ca ei sã primeascã
luminã ºi putere sã vesteascã Evanghelia unde suntem noi ºi pânã
la marginile pãmântului. De asemenea, mijlocim pentru cei care
formeazã Biserica Domnului pe întreg pãmântul ºi pentru unire în
trupul lui Hristos. Apoi putem mãri cercul ºi mai mult, mijlocind
în rugãciuni pentru vecini, prieteni, colegi, pentru dregãtorii ºi
pentru oamenii din lumea întreagã.
Amos a mijlocit înaintea Domnului pentru popor, dar în loc sã
fie preþuit, a fost alungat din mijlocul acelor oameni. "ªi Amaþia
a zis lui Amos: "Pleacã, vãzãtorule, ºi fugi în þara lui Iuda!
Mãnâncã-þi pâinea acolo ºi acolo proroceºte."" (Amos 7:12).
Amos, care a mijlocit pentru iertarea poporului, a fost acuzat pe
nedrept cã unelteºte împotriva împãratului Ieroboam ºi cunoscând
faptul cã la lucru sunt duhuri puternice, nu trebuie sã ne mirãm
dacã ºi noi, atunci când vom mijloci pentru semenii noºtri nemântuiþi, vom fi respinºi sau chiar prigoniþi de cei pentru care
mijlocim. Ca sã mijlocim eficient este nevoie ca întâi sã fim siguri cã în sufletul nostru este curãþenie, pentru ca atât mesajul pe
care vrem sã-l transmitem, cât ºi rãspunsul lui Dumnezeu, sã fie
clare; sã fie dupã voia lui Dumnezeu.
Dacã Domnul Isus este Mijlocitorul tãu, ferice de tine! Dacã El
nu-þi este Mijlocitor, te îndemn astãzi sã-L chemi în viaþa ta
înãlþând cãtre El o rugãciune a pocãinþei. Pocãinþã înseamnã sã fi
de acord cu Dumnezeul Scripturii, care spune cã eºti un suflet
pãcãtos care are nevoie de iertarea Lui. Pocãinþã înseamnã sã te
schimbi ºi sã te laºi schimbat de Dumnezeu în bine. Pocãinþã
înseamnã renunþare categoricã la ce Scriptura numeºte pãcat.
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Când ne pocãim Domnul Isus devine avocatul, apãrãtorul sau
mijlocitorul nostru. Ca un avocat renumit, care intervine în
favoarea ta la Curtea Supremã a Marelui Împãrat, trebuie sã ºtii
cã El nu a pierdut niciun caz pentru care a pledat înaintea Tatãlui.
Dacã încã nu Îl ai ca mijlocitor care sã fi cerut ºi sã fi primit de la
Tatãl graþierea sufletului tãu, trebuie sã ºtii cã El doreºte mult sã
facã asta pentru tine. Primeºte-L ca Salvator ºi Mântuitor, pentru
ca ulterior tu însuþi sã devii un mijlocitor.
Amin

11
S} NE RUG}M CU ROST
"Când vã rugaþi, sã nu bolborosiþi aceleaºi vorbe, ca
pãgânii, cãrora li se pare cã, dacã spun o mulþime de
vorbe, vor fi ascultaþi." Matei 6:7

R

ugãciunea este o temã care îl priveºte pe orice creºtin
sau pe oricine vrea sã devinã creºtin. Titlul acestui
mesaj ne dã îndemnul sã ne rugãm cu rost - ceea ce
înseamnã cã este posibil sã ne rugãm ºi fãrã rost, aºa cum este
cazul pãgânilor menþionaþi de Domnul Isus în textul citat. Din
felul în care Dumnezeu ne vorbeºte în Scripturã despre aceastã
metodã de comunicare dintre noi ºi El reiese cu claritate cât de
mult ne preþuieºte ºi doreºte ca noi, în calitate de copii ai Lui, sã
vorbim cu El.
În închinarea noastrã în duh ºi adevãr, când ne rugãm cu
mintea, dar ºi cu duhul, Îi aducem mulþumiri, motivaþi de cuvintele Apocalipsei: "Vrednic este Mielul!" (Apocalipsa 5:12). Acest
fel de închinare, cu rost, neexperimentat de majoritatea oamenilor, implicã ascultare, reverenþã, fascinaþie, teamã sfântã ºi chiar
ºi o înfiorare sfântã ºi dulce atunci când, prin intermediul rugãciunii, ajungem înaintea Lui.
Când ajungi înaintea Lui prin credinþã, chiar dacã la început ai
avut intenþia sã-I ceri ceva, nu mai vrei sã-I ceri nimic; prezenþa
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Duhului Sfânt te inundã cu o fericire care nu poate fi înþeleasã de
cei care nu s-au fãcut pãrtaºi puterii sfinte venite în noi ca dar de
cãlãuzire ºi mângâiere. În astfel de clipe nu vrei decât sã-i spui cât
de mult Îl adori ºi Îl iubeºti.
Ca sã trãieºti astfel de momente de înãlþare spiritualã, odatã ce
ai fãcut legãmânt cu El, trebuie sã trãieºti o viaþã în care te fereºti,
chiar cu groazã, de pãcat. Ca sã atingi astfel de momente de
pãrtãºie în rugãciune, ai nevoie de prezenþa Duhului Sfânt în
sufletul tãu ºi ai nevoie de dorinþa sincerã de a intra în prezenþa
Lui, ca apoi, dupã o astfel de pãrtãºie, sã poþi spune, ca ºi
apostolul Pavel: "O, adâncul bogãþiei, înþelepciunii ºi ºtiinþei lui
Dumnezeu!..." (Romani 11:33a). Când petreci timp cu Dumnezeu
în rugãciune, nu doar cã puterea spiritualã îþi este întãritã, dar ai
oportunitatea ca Duhul Sfânt sã-þi descopere mai bine cine eºti ºi
cine nu eºti în ceea ce priveºte felul în care lupþi cu partea
lumeascã din tine, lupta ta cu puterea întunericului ºi chiar ºi
în ceea ce priveºte lupta care se dã în viaþa ta între voia ta ºi voia
lui Dumnezeu.
Când biruieºti, lãsându-te biruit de El, ai oportunitatea de a
cunoaºte mai bine cine este ºi ce înseamnã Dumnezeu pentru tine:
"...Cât de nepãtrunse sunt judecãþile Lui ºi cât de neînþelese sunt
cãile Lui!" (Romani 11:33b).
Pe de altã parte, rugãciunea fãrã rost, sau de formã, fãcutã
dintr-un oarecare sentiment de obligaþie, duce la un formalism
rece, care, în timp, devine o povarã. Lipsa entuziasmului pentru
rugãciune apare când începem sã tolerãm pãcatul ºi ofertele lumii
ni se par bune. Astfel de victorie a întunericului în viaþa unui
creºtin este rezultatul nevegherii în lucrurile mici ºi în lucrurile
mari. Obiºnuinþa de a te ruga fãrã credinþã ºi adevãrat interes de a
fi ascultat, sloganele de rugãciune tipice pocãiþilor sunt o dovadã

cã omul se roagã doar cu mintea. O rugãciune fãcutã doar cu
mintea fireascã încearcã sã-L îmbuneze pe Dumnezeu cu cuvinte,
cautã sã-L convingã sã-i dea ce vrea. Dar rugãciunea
plãcutã Domnului este simplã, naturalã ºi, în acelaºi timp satisfãcãtoare, aducãtoare de pace în sufletul nostru. Disciplina
de a ne ruga face parte din crucificarea eului nostru. A ne ruga cu
rost nu înseamnã a rosti aceleaºi rugãciuni sau a le citi, ci înseamnã a ne adresa Tatãlui nostru ceresc cu cuvintele noastre, fãrã sã
ne dãm drept alþii.
Poþi sã te rogi pe genunchi (Efeseni 3:14), aceastã poziþie
exprimând umilinþã ºi recunoaºterea autoritãþii lui Dumnezeu;
poþi sã te rogi în picioare, în funcþie de circumstanþe, poþi sã te
rogi mergând pe stradã sau poþi sã vorbeºti cu Domnul chiar ºi
conducând maºina. Având o astfel de viaþã de rugãciune, când
gândul tãu se ridicã mereu spre Dumnezeu, poþi sã spui cã te rogi
neîncetat. O rugãciune fãrã rost, în care doar îþi reciþi dorinþele ca
pe o listã de cumpãrãturi, apoi abia aºtepþi sã spui "Amin!", nu
face bine nimãnui. Dumnezeu nu vrea ca în rugãciune sã fie þinut
la curent cu problemele ºi dorinþele noastre - pe care El deja le
cunoaºte - ci vrea sã vadã pasiunea inimii noastre, aºa cum este
când ne rugãm mijlocind pentru cineva pe care-l iubim. Rugãciunea noastrã este o conversaþie cu Creatorul, care ne-a dovedit
cã ne iubeºte plãtind preþul suprem pentru rãscumpãrarea sufletului nostru. ªtiind cã de El nu putem ascunde nimic, ne rugãm
deschizându-ne nu numai gura, ci ºi inima înaintea Lui. Gãsim în
Scripturã oameni care au cãutat sã se retragã din societate pentru
a petrece timp cu Dumnezeu. Din cauzã cã era mereu îmbulzit de
norod, chiar ºi Domnul Isus avea acest obicei (Luca 9:28), dar El
nu fãcea asta din cauzã cã pe munte ar fi avut o receptare mai
bunã a glasului de sus, pentru cã El a avut întotdeauna o

100

101

TEMNI|A RELIGIEI

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

recepþionare clarã a voii Tatãlui din cer. Pentru noi, care cãutãm
faþa Domnului prin rugãciune, rugãciunea pe munte are importanþã spiritualã, pentru cã "munte" aici este o metaforã care
reprezintã o înãlþime spiritualã.
Pe vremuri, bunurile care foloseau ca hranã, cum ar fi
cerealele, se pãstrau în niºte vase mari, numite "amfore", care,
închise bine, menþineau prospeþimea produselor care erau puse în
ele pentru a fi transportate sau depozitate. Metaforele prezentate
în Biblie, chiar dacã sunt foarte vechi, pãstreazã în ele integritatea
adevãrurilor pe care Dumnezeu vrea sã le înþelegem. Muntele lui
Dumnezeu, pe care noi urcãm pentru a petrece timp cu
Dumnezeu, este o metaforã care ne poate ajuta sã înþelegem cã a
ne ruga în duh ºi adevãr înseamnã ºi a ne lãsa gândurile ºi situaþiile care ne apasã la poala muntelui, ca sã urcãm pe o înãlþime
spiritualã unde putem vorbi cu Domnul. Fiecare credincios trebuie sã urce pe un astfel de munte spiritual, pe care sã aibã
pãrtãºie cu Domnul în rugãciune, fie cã aceastã înãlþime este în
odaia de acasã, în casa de rugãciune sau în alt loc.
Unii creºtini, descurajaþi de rezultatele lor slabe la rugãciuni,
de lipsa lor de credinþã sau motivaþi pur ºi simplu de lene, spun:
"Dacã Dumnezeu este suveran ºi ºtie deja totul, inclusiv ce am
sã-i spun în rugãciune, ce rost mai are sã mã rog?" (Psalmul
139:1-3). Dorind sã petreacã timp cu noi într-un mod mai intim,
prin rugãciune, Dumnezeu vrea sã ne rugãm, iar în rugãciune
sã-I cerem ce avem nevoie (Matei 7:7; Psalmul 81:10). Uneori
trebuie sã ne rugãm, pentru cã noi nu ºtim cel mai bine ce ne trebuie, deºi, de cele mai multe ori, credem cã ºtim. Nu ne rugãm
pentru ca sã-L informãm pe Dumnezeu ºi nici pentru a-L cicãli,
ca un copil, uneori, pe pãrintele lui. Ne rugãm pentru ca sã fim
biruiþi de El ºi de voia Lui în rugãciune (Osea 12:4), cerând sã se

facã voia Lui, nu voia noastrã, pentru cã, aºa cum spune Domnul
Isus, Dumnezeu ºtie mai bine ce avem nevoie ºi felul în care ne
va afecta ceea ce cerem de la El (Matei 6:8).
Rugãciunea este unul dintre felurile în care dovedim cã Îl
iubim ºi cã dorim prezenþa Lui, pentru cã niciun om nu vrea sã
vorbeascã sau sã petreacã timp cu o persoanã pe care nu o iubeºte.
Rugãciunea ne ridicã pe culmi spirituale pe care nu putem ajunge
în alt mod; prin prezenþa Duhului Sfânt, ºtii cã eºti vãzut ºi ascultat de Dumnezeu.
El vrea sã ne rugãm, pentru cã acest lucru ne este de folos.
Rugându-ne, ne recunoaºtem dependenþa de El, de la Care vine
tot ce este bun. Aºa cum ne spune Iacov, rugãciunea fierbinte a
celui neprihãnit are putere mare, fie cã mijlocim pentru cineva, fie
cã ne rugãm sã avem biruinþã pentru sufletul nostru. Dumnezeu
vrea sã ne rugãm deoarece rugãciunea schimbã lucrurile ºi situaþiile, dar mai întâi ne schimbã pe noi. Uneori El alege sã nu ne
dea anumite lucruri pentru cã noi nu le cerem de la El (Iacov 4:2).
Dumnezeu vrea atât de mult sã petrecem timp cu El în rugãciune
încât ne spune sã nu-I dãm rãgaz, ci sã vorbim cu El, sã-I cerem
Lui, sã mijlocim pentru alþii înaintea Lui. În acest fel, avem o
pãrtãºie sfântã cu El (Isaia 62:6,7). El vrea sã fie cãutat prin
rugãciune ºi vrea sã nu cedãm pânã nu primim rãspuns, la fel
ca femeia care a insistat pânã judecãtorul i-a fãcut dreptate (Luca
18:1-8). Putem privi la aceastã parabolã ºi imediat ceva ne pare a
fi absurd: judecãtorul nedrept Îl reprezintã pe Dumnezeu, dar noi
ºtim cã El este drept: "Isus le-a spus o pildã, ca sã le arate cã trebuie sã se roage necurmat ºi sã nu se lase" (Luca 18:1). Domnul
Isus vrea sã învãþãm din aceastã povestire cã vãduvei i s-a fãcut
dreptate în urma insistenþei ei. El ne spune cã, dacã un judecãtor
nedrept a putut fi convins sã facã un bine unei femei care solicita
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ajutorul lui, cu atât mai mult Dumnezeu, care este drept, care
ne iubeºte ºi are un interes personal în bunãstarea sufletului
nostru, ne va asculta rugãciunea când insistãm ºi Îi cerem ceva
dupã voia Lui.
Trebuie sã ne rugãm ºi sã insistãm în cererea unei puteri spirituale suficient de mare sã ne ridice deasupra puterii pãcatului care ne înconjoarã la tot pasul în lumea în care trãim. Avem
nevoie sã cerem o putere care sã ne ridice deasupra oricãrei
provocãri, deasupra oricãrui fel de întinare ºi slãbiciune fireascã.
Una dintre rugãciunile cele mai grele, pe care sigur va trebui sã o
faci în viaþa ta de credinþã, este rugãciunea fãcutã în întuneric. Nu
este vorba despre lipsa luminii soarelui sau a unei lumini artificiale, ci este vorba despre necazurile mari pe care le întâmpini pe
pãmânt, când poate ajungi sã te întrebi dacã Domnul te mai
iubeºte, dacã a uitat de tine sau dacã nu cumva te-a pãrãsit. Adevãrul este cã în acest fel de împrejurãri în viaþa celui care se
pãstreazã neîntinat de lume, ochii Domnului sunt aþintiþi spre tine,
sã vadã ce vei face. Deoarece avem încã în noi un vrãjmaº numit
"firea veche", în lipsa unei experienþe îndelungate cu Domnul, nu
este uºor sã accepþi aceste necazuri rãmânând în pace. Când trecem prin astfel de stãri de încercare a credinþei ºi a prioritãþilor
noastre, care pot contribui la construirea caracterului nostru
spiritual, Satana are convingerea lui, pe care ºi-a exprimat-o
atunci când a cerut sã i se dea voie sã-l încerce pe Iov. Aceastã
încredinþare va fi rostitã ºi în dreptul meu ºi al tãu, dacã spui cã
vrei sã-I rãmâi credincios Domnului: "...sunt încredinþat cã te va
blestema în faþã" (Iov 2:5).
Dumnezeu, care nu îngãduie o încercare mai mult decât puterea noastrã, are încredinþarea cã este posibil sã trecem cu note
mari peste momentele grele ale vieþii. Ieºim biruitori când

menþinem legãtura cu El în rugãciune, privind la felul cum El a
fost credincios Cuvântului Lui. Dacã ai fost ales sã treci prin astfel de încercãri, nu dispera ºi nu intra în depresie, ci continuã sã
te rogi, fiind bazat pe promisiunile Domnului ºi privind la orizontul veºniciei. A înceta sã te rogi în astfel de stãri înseamnã a
cãuta sã te deconectezi de singura sursã de putere ºi de bunãstare
pentru viaþa ta. Nimic bun nu se va întâmpla ca urmare a întreruperii rugãciunilor tale. Priveºte la bucuria cu care au suferit
martirii, nu doar la rãpirea averilor lor ºi la moartea lor. Priveºte
în Scripturã, sã vezi cã ai fost rânduit ºi pentru a trece prin
necazuri, pentru ca în urma biruinþei tale, cununa care Domnul
þi-a pregãtit-o sã þi se potriveascã.
Preºedintele Abraham Lincoln a spus cã a fost îngenunchiat de
problemele vieþii, având convingerea cã nu are unde sã caute ajutor decât la Dumnezeu ºi Luther a spus cã în cazul în care
Dumnezeu ar avea sabia scoasã înaintea lui, ar alerga tot la
Dumnezeu, pentru cã la El este îndurare. Mulþi oameni se roagã,
dar mulþi dintre aceºtia se roagã fãrã rost. Uneori rugãciunile nu
primesc rãspuns pentru cã sunt adresate unui Dumnezeu care nu
existã. Unii cred într-un Dumnezeu care acceptã orice fel de
slujire, chiar dacã aceasta este doar periodicã sau doar atunci când
au nevoie de ceva de la El. Un asemenea Dumnezeu nu existã.
Dumnezeul adevãrat vrea sã-L cinstim mereu cu timpul nostru, cu
banul nostru, cu închinare ºi chiar cu sentimentele noastre, ca
parte din viaþa noastrã, nu doar ocazional, când vrem ca El sã
rezolve o situaþie care ne depãºeºte. Dacã cineva care te cunoaºte
þi-ar spune cã te rogi prea mult, care ar fi reacþia ta? Ai spune imediat cã greºeºte? Multe persoane se roagã prea mult. Este vorba
despre acele suflete care nu iartã pe cei care le-au greºit lor. Fie
cã se roagã trei minute sau o orã, ei se roagã prea mult pentru cã
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se roagã degeaba, se roagã fãrã rost. Când eram tânãr, am auzit un
pastor care a dat un îndemn la rugãciune în casa de rugãciune ºi
acele cuvinte mi-au rãmas înregistrate în memorie. El a spus: "Sã
ne plecãm pe genunchi ºi sã facem o rugãciune serioasã!" Am
considerat atunci cã acele cuvinte ale lui loveau serios coarda
umorului, dar dupã câtva timp am gãsit un oarecare rost în acele
cuvinte, deoarece am aflat cã poþi sã faci ºi rugãciuni neserioase,
fãrã rost, ca o o obligaþie de care vrei sã te achiþi ºi la care inima
nu participã. Pentru unii, rugãciunea cea mai grea este cea pe care
o menþioneazã Domnul Isus: "...când staþi în picioare de vã rugaþi,
sã iertaþi orice aveþi împotriva cuiva, pentru ca ºi Tatãl vostru,
care este în ceruri, sã vã ierte greºelile voastre" (Marcu 11:25).
Pentru ca rugãciunea sã aibã rost, trebuie ca iertarea pe care o
dãm altora sã nu fie doar de formã, ca sã fie poate admiratã de
alþii, ci trebuie practicatã în mod personal, pentru ca efortul ºi
râvna în rugãciune sã nu fie zadarnice. Ca sã folosesc limbajul de
lemn, aº spune cã "un om din lume" iartã pânã la un anumit
punct, dar aºteptãrile lui Dumnezeu de la cel credincios, cãruia
i-a iertat mai mult decât ar avea el vreodatã ocazia sã ierte, sunt
mult mai înalte.
Dacã vrei ca rugãciunea ta sã aibã rost, iartã-l pe cel care þi-a
greºit, chiar dacã nu ºi-a cerut iertare, pentru cã nu ai decât de
câºtigat. A te ruga dupã ce i-ai iertat pe cei care þi-au greºit face
parte din trãirea în luminã ºi de la aceastã regulã nu este excepþie.
Dacã nu ierþi, aceastã stare îþi va inhiba creºterea spiritualã, îþi va
cauza daune sufleteºti serioase ºi poate duce chiar la pierderea a
tot ceea ce ai, chiar ºi a sufletului tãu. Aceastã atitudine a noastrã
faþã de cei care ne greºesc este îndeaproape monitorizatã de cer,
pentru cã sufletele alese care practicã o iertare continuã se ridicã
la o înãlþime ºi la o valoare spiritualã de care Dumnezeu se

bucurã. Iartã, pentru ca rugãciunile sã nu-þi fie oprite ºi alergarea
sã nu-þi fie fãrã rost. Unii practicã o iertare ca israeliþii de demult,
care, atunci când inima le-a fost cercetatã de Domnul, ºi-au iertat
datornicii ºi au dat drumul robilor, ca mai târziu sã-i sileascã din
nou sã le fie robi (Ieremia 34:14-16). Pentru ca rugãciunile noastre sã aibã rost, trebuie sã iertãm cum am fost iertaþi de Domnul
pentru cã niciunui credincios nu i-ar plãcea sã i se impute din nou
pãcatul de care a fost iertat. A ierta este un gest care ne ridicã pe
o treaptã superioarã în credinþã, pentru cã iertând ne asemãnãm
mai mult cu Tatãl nostru cel ceresc (Matei 6:15; Marcu 11:25).
Pocãinþa, iertarea, mântuirea ºi statornicia în umblarea pe calea
Domnului vin în viaþa omului prin intermediul rugãciunii, motiv
pentru care vrãjmaºul sufletului nostru nu vrea sã ne rugãm. El nu
este atât de deranjat cã faci fapte bune sau cã cunoºti Biblia ºi ai
multe cunoºtinþe despre religii, cât este deranjat când te rogi
Domnului Isus, dovedind astfel cã ai credinþã. El ar vrea ca omul
sã rãmânã cu pãcatul nemãrturisit ºi neiertat, pentru ca sã aibã
drepturi asupra lui. Dar, prin rugãciune, uºa harului ni se
deschide, ca sã scãpãm de dominaþia vrãjmaºului care vrea sã ne
petrecem veºnicia cu el ºi vrea sã nu intrãm - prin rãscumpãrarea
fãcutã de Domnul Isus - în stãpânirea bunului Dumnezeu pentru
totdeauna.
Dacã gândul la iminentul sfârºit al vieþii tale te neliniºteºte sau
chiar îþi dã fiori, ai nevoie ca, prin rugãciune, sã baþi la uºa milei
lui Dumnezeu care, în schimbul cãinþei tale, te va ierta pe deplin.
Cel mai important lucru pentru mântuirea ta nu este sã subscrii la
o doctrinã creºtinã sau sã frecventezi un locaº de închinare; ca sã
poþi fi mântuit, ai nevoie sã te naºti din nou (Ioan 3:3). Dacã statutul social sau deciziile greºite þi-au distrus viaþa, ai nevoie sã te
rogi ºi sã ceri îndurarea Domnului. În acele momente, când te vei

106

107

TEMNI|A RELIGIEI

ruga sincer, vei experimenta cea mai mare minune pe care o face
Dumnezeu astãzi pe pãmânt: prin rugãciunea pocãinþei, vei
experimenta transformarea ta într-o fãpturã nouã. Este un punct
de cotiturã de la dezastru spre succes. Rugãciunea fãcutã cu
credinþã cãtre Dumnezeu este metoda prin care El vrea sã intri în
rândul celor socotiþi neprihãniþi prin jertfa de la Golgota. El, care
abia aºteaptã sã te audã, cum un pãrinte stã lângã telefon în
speranþa cã-l va suna fiul care s-a rãzvrãtit ºi l-a pãrãsit, te va
primi ºi îþi va da darul mântuirii. În Isaia ni se spune: "Cãutaþi pe
Domnul câtã vreme se poate gãsi; chemaþi-L câtã vreme este
aproape" (Isaia 55:6).
Amin
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12
N U V} ÎN|ELA{I!
"Nu vã înºelaþi preaiubiþii mei fraþi" Iacov 1:16

red cã majoritatea dintre noi, care suntem adulþi, am
avut trista experienþã sã avem de-a face cu o persoanã
sau situaþie în care, la sfârºit, sã fim nevoiþi sã admitem
cã am fost înºelaþi. Se poate întâmpla sã fii convins de cineva sã
cumperi un lucru sau sã faci o investiþie ca apoi sã afli cã ai fost
înºelat. Mai trist decât atât este sã te trezeºti cã ai fost înºelat de
cineva care se dã drept prieten, ca sã-ºi atingã un scop ascuns. Din
cauza unor astfel de dezamãgiri, cineva care s-a trezit înºelat,
spunea: "Când m-a înºelat prima datã, ruºine lui, dar când m-a
înºelat a douã oarã, ruºine mie". Asta pentru cã nu s-a învãþat
minte de prima datã, sã nu mai dea ocazia de a fi înºelat. O înºelãciune ºi mai mare este ca un tânãr sau o tânãrã sã se cãsãtoreascã
cu cineva, crezând cã este credincios sau credincioasã, ca apoi, nu
la mult timp dupã nuntã, sã afle cã acea persoanã nu are nimic
de-a face cu Dumnezeu, cã pocãinþa a fost doar o lucrare de
faþadã, ca sã-ºi atingã un scop.
Copiii, care sunt mai sinceri, dar ºi mai creduli, sunt mereu preveniþi de pãrinþi sã aibã grijã la felul în care se raporteazã la alte
persoane, ca sã nu fie înºelaþi, începând de la lucruri mai simple,
cum ar fi banii pe care trebuie sã-i primeascã rest când cumpãrã
ceva ºi pânã la relaþiile cu persoane care ar putea sã-i atragã în vreo
cursã ºi sã aibã de suferit din punct de vedere fizic. Cea mai mare
înºelãtorie este cea care implicã valorile sufletului. Satana, care
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prin viclenia lui i-a înºelat pe pãrinþii noºtri în Eden, are multã
experienþã la acest capitol. Cât timp este suflare în noi, el vrea sã
ne înºele ca sã ne producã pagube spirituale sau chiar moarte spiritualã, dacã poate. Pentru cã este un Tatã bun, Dumnezeu ne
previne, ca noi în calitate de credincioºi sã avem grijã sã nu fim
înºelaþi. "Bãgaþi de seamã sã nu vã înºele cineva" (Marcu 13:5).
Una dintre primejdiile care pândeºte sufletul mântuit este cea de a
o lãsa mai moale cu disciplina spiritualã ºi a nu mai veghea în
vederea rugãciunii ºi a cercetãrii Cuvântului lui Dumnezeu, ca
apoi sã calce în capcana pusã cu multã iscusinþã de vrãjmaº,
în calea lui.
O posibilã înºelãciune poate veni din afarã sau, aºa cum spune
textul citat la început, poate veni din lãuntrul nostru. Ne gândim
cã noi ne vrem binele întotdeauna ºi nu am întreprinde vreo acþiune prin care sã ne pãgubim pe noi, dar totuºi Scriptura spune cã
suntem în pericol de a ne înºela singuri: "Inima este nespus de
înºelãtoare ºi deznãdãjduit de rea; cine poate s-o cunoascã?"
(Ieremia 17:9). Când omul nu are încotro decât sã ajungã sã
admitã cã s-a înºelat datoritã propriei lui gândiri ºi acþiuni, oricât
de indulgent ar fi cu el însuºi, simte o durere ºi o amãrãciune în
suflet. Am auzit oameni spunând: "Cum am putut sã fiu aºa de
orb?" sau ºi mai dur: "Cum am putut sã fiu aºa de prost?" La un
meci de fotbal, când portarul primeºte un gol, el ºi fanii echipei lui
simt o mare dezamãgire, dar atunci când portarul din greºealã dã
autogol dezamãgirea este cu mult mai mare. Cu scopul de a preveni pierderi spirituale în viaþa noastrã, mesajul acest va încerca sã
aducã pentru examinare înaintea noastrã, câteva forme în care
Scriptura ne spune cã ne putem înºela singuri. Este un adevãr pe
care Scriptura ni-l face cunoscut ca sã ne cunoaºtem mai bine, pentru a ne pãzi ºi înfrâna, ca sã nu provocãm mânia lui Dumnezeu,
ca sã nu ajungem acolo unde nici eu ºi nici tu nu vrei sã ajungi.
"Nimeni sã nu se înºele: dacã cineva dintre voi se crede
înþelept în felul veacului acestuia, sã se facã nebun, ca sã ajungã
înþelept" (1 Corinteni 3:18). Este posibil ca în urmã absolvirii
unor ºcoli sau a unor reuºite în afaceri sã dezvoltãm o încredere

prea mare în noi înºine, în eul nostru ºi sã ajungem sã ne credem
foarte înþelepþi. O astfel de mândrie l-a biruit pe împãratul
Nebucadneþar când a privit de pe acoperiºul palatului zidirile din
Babilon pe care le fãcuse. Apostolul Pavel scrie cã înþelepciunea
lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru cã omul
care nu-L are pe Dumnezeu ca stãpân îºi atribuie lui meritele pentru succes fãrã sã recunoascã cã este Cineva care i-a dat înþelepciune ºi care îi permite inimii lui sã batã. Tot mai mult, omul,
crezându-se sigur pe soarta sa, cautã sã-L scoatã pe Dumnezeu
din ecuaþia vieþi ºi nu-ºi dã seama cã se înºalã singur pânã în clipa
când pleacã de pe pãmânt, când i se deschid ochii sã vadã în
lumea de dincolo ºi vede cine vine sã îi colecteze sufletul. "Dacã
vreunul crede cã este ceva, mãcar cã nu este nimic, se înºalã singur" (Galateni 6:3). Uneori, oamenii care ajung într-o poziþie mai
înaltã se cred a fi cineva cu mare importanþã ºi îi dispreþuiesc pe
cei care li se par a fi mai prejos decât ei pentru cã sunt mai sãraci,
cu mai puþinã educaþie, pentru cã li se pare cã nu ºtiu meserie ca
ei, pentru cã nu sunt aºa de darnici sau pentru cã nu sunt aºa de
buni predicatori ca ei.
Este bine sã fim cei dintâi în fapte bune, sã ne facem îndatoririle la serviciu sau în lucrul Domnul cum putem noi mai bine, dar
când Dumnezeu îngãduie sã ne bucurãm de reuºite, este bine ºi
chiar cinstit sã-i dãm tot meritul lui Dumnezeu, aºa cum a fãcut ºi
apostolul Pavel: "Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. ªi harul
Lui faþã de mine n-a fost zadarnic; ba încã am lucrat mai mult
decât toþi: totuºi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine"
(1 Corinteni 15:10). Opusul acestei stãri smerite este starea în care
ne vedem noi singuri înþelepþi ºi capabili de multe. Unii merg pânã
acolo cã spun cu un curaj nebun cã ei se descurcã singuri ºi nu au
nevoie de Dumnezeu. "Nu vã înºelaþi: «Dumnezeu nu Se lasã sã
fie batjocorit.» Ce seamãnã omul aceea va ºi secera" (Galateni
6:7). Oamenii care comparându-se cu semenii lor ºi admirând realizãrile vieþii lor se vãd singuri înþelepþi, se îndreaptã spre o zi de
mare dezamãgire când vor trebui sã recunoascã cã fãrã Dumnezeu
nu ar fi putut realiza nimic bun. "Recunoaºte-L în toate cãile tale
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ºi El îþi va netezi cãrãrile. Nu te socoti singur înþelept; teme-te de
Domnul ºi abate-te de la rãu" (Proverbe 3:6, 7).
Un alt mod în care omul se înºalã singur este acela de a asculta Cuvântul Domnului, dar a nu-L împlini. "Fiþi împlinitori ai
Cuvântului, nu numai ascultãtori, înºelându-vã singuri" (Iacov
1:22). Apostolul continuã ºi spune cã cel care dupã ce ascultã
Cuvântul nu-L împlineºte este ca un om care se uitã în oglindã ca
apoi sã uite imediat ce a vãzut. Oglinda noastrã este Cuvântul lui
Dumnezeu ºi nu ne este de folos sã ne uitãm în El sau sã-L
ascultãm vestit în bisericã dacã nu împlinim ce ne învaþã.
Ascultarea Cuvântului fãrã împlinire înseamnã autoînºelare.
Un alt fel în care ne putem înºela ni-l expune apostolul Ioan.
"Dacã zicem cã n-avem pãcat, ne înºelãm singuri, ºi adevãrul nu
este în noi" (1 Ioan 1:8). Este greu sã întâlneºti un om care sã
spunã cã nu a comis pãcat, dar nu este greu sã gãseºti oameni care
spun cã au greºit ºi chiar au pãcãtuit. Unii, folosind cuvintele
apostolului Pavel (1 Timotei 1:15) spun, cu privire la trecutul lor,
cã între pãcãtoºi ei sunt cei dintâi, dar dacã le-ai spune unor astfel oameni cã au comis un pãcat specific sãptãmâna trecutã, cei
mai mulþi ar sãri ca arºi, gata sã se apere.
Unii oameni, atraºi de pãcat, ajung sã adopte o gândire prin care
îºi spun cã acel lucru nu este pãcat. La început ei fac asta cu o oarecare sfialã, pentru cã în mintea lor sunt dubii serioase cu privire la
justificarea acelui pãcat; dar, cu timpul, vocea conºtiinþei se aude
tot mai slab, ca apoi sã ajungã sã creadã cã acel lucru - care odatã
i-a fãcut sã se simtã murdari - acum nu mai este pãcat. Astfel de
oameni se înºalã singuri ºi, cãutând sã mulþumeascã doi stãpâni, se
retrag din luminã cu justificãri ºi argumente care nu au niciun efet
asupra pãcatului comis, înregistrat în cer. Spre exemplu, unii, deºi
nu spun din încredinþare, spun cã nu este nimic rãu în a mai bea
câte o bãuturã alcoolicã. "Tot ce nu vine din încredinþare, e pãcat"
(Romani 14:23). Alþii spun cã nu este rãu sã fumeze din când în
când, alegând sã uite cã trupul lor trebuie sã fie un templu al
Duhului Sfânt ºi nu trebuie spurcat cu fum. Alþii cautã argumente
care sã justifice o atracþie faþã de pornografie, care devine depen-

denþã. Spun cã nu sunt singurii care fac asta, dar un astfel de
argument nu-i va ajuta deloc în ziua când viaþa le va fi evaluatã ca
sã li se dovedeascã vinovãþia sau nevinovãþia.
Este dureros sã vezi ºi chiar sã ai de-a face cu oameni care îºi
justificã pãcatul, insistând astfel sã se înºele singuri. Un alt mod
prin care omul se poate înºela singur ni-l expune epistola lui
Iacov. "Dacã crede cineva cã este religios, ºi nu-ºi înfrâneazã
limba, ci îºi înºalã inima, religiunea unui astfel de om este zadarnicã" (Iacov 1:26). Folosind o analogie, Iacov ne spune cã trebuie
sã ne controlãm limba aºa cum un cãlãreþ, folosind zãbala din
gura calului, îi controleazã toate miºcãrile. Oricine vrea sã nu se
înºele singur, ca sã nu afle la sfârºit cã alergarea i-a fost în zadar,
trebuie sã-ºi þinã limba în frâu. "Cãci din cuvintele tale vei fi scos
fãrã vinã ºi din cuvintele tale vei fi osândit" (Matei 12:37). Tot
Domnul Isus spune despre limbã: "Vã spun, cã în ziua judecãþii,
oamenii vor da socotealã de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor
fi rostit" (Matei 12:36). Parcã din toate felurile în care ne putem
înºela, pãcatul cu limba ne stã cel mai la îndemânã. "Nu te grãbi
sã deschizi gura ºi sã nu-þi rosteascã gura cuvinte pripite înaintea
lui Dumnezeu; cãci Dumnezeu este în cer, ºi tu pe pãmânt, de
aceea sã nu spui vorbe multe" (Eclesiastul 5:2).
Un alt mod în care Scriptura ne spune cã ne putem înºela
constã în a lega prietenii rele. "Nu vã înºelaþi: «Tovãrãºiile rele
stricã obiceiurile bune»" (1 Corinteni 15:33). Ca ºi copii, am avut
prieteni ºi în funcþie de ceea ce vedeam la ei ºtiam dacã pãrinþii
noºtri ar accepta sau nu prietenia noastrã cu ei. Fie cã suntem
foarte tineri sau mai puþin tineri, trebuie sã ne întrebãm dacã prietenii noºtri au o influenþã bunã sau rea asupra noastrã, mai ales în
ceea ce priveºte partea spiritualã. Trebuie sã-L întrebãm pe
Dumnezeu dacã aprobã prieteniile noastre - pentru cã ele sigur ne
vor influenþa, în bine sau în rãu, umblarea pe calea Domnului. Sã
nu ne înºelãm singuri crezând cã nu vom fi afectaþi dacã alegem
sã întreþinem prietenii cu cei care au o umblare libertinã. Roboam,
fiul lui Solomon, a ajuns împãrat în locul tatãlui sãu ºi a fost întrebat de popor despre felul în care va conduce. Bãtrânii poporului,
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care fuseserã lângã Solomon, l-au sfãtuit sã fie bun cu poporul ºi
sã le uºureze jugul. Ulterior Roboam a cerut sfatul tinerilor cu
care crescuse el ºi aceºtia l-au sfãtuit sã ameninþe poporul cã va fi
mai aspru decât tatãl lui, adicã decât Solomon. Roboam a ales sã
urmeze sfatul prietenilor sãi ºi þara s-a rupt în douã pentru totdeauna (1 Împãraþi 12:1-19), pentru cã zece dintre seminþii s-au
separat ºi au fost conduse de Ieroboam. Prieteniile rele ale lui
Roboam l-au costat enorm, atât pe Roboam, cât ºi pe poporul
Israel. Sã nu ne înºelãm crezând cã prieteniile noastre ºi ale copiilor noºtri nu vor avea un efect asupra vieþii noastre spirituale.
Trebuie sã ne alegem cu grijã prietenii ºi în ceea ce ne priveºte pe
noi, sã fim prietenii care, prin ceea ce fac ºi vorbesc, promoveazã
o creºtere spiritualã, ca sã umblãm în victorie.
A umbla în victorie înseamnã a umbla în neprihãnire, înseamnã
a umbla iubind ºi iertând, înseamnã a trãi în folosul Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Noi trãim pe acest pãmânt pentru prezent, dar odatã ce
am fost nãscuþi din nou prin pocãinþã, începem sã aparþinem altei
lumi. Prin mesajul Scripturii, Dumnezeu ne spune sã nu ne
înºelãm trãind doar pentru lumea aceasta, care va trece, amânând
împãcarea cu Dumnezeu pânã este prea târziu, având un entuziasm
naiv, care acceptã învãþãturi stricate care cautã sã ne abatã de la
calea cea îngustã, crezând cã lumea, care tolereazã orice nu-I
aduce slavã lui Dumnezeu, ne este prietenã adevãratã. Se poate ca
ea sã ne spunã ce a spus Babilonul tinerilor robi aduºi din Israel:
"Þineþi-vã credinþa, dar în stil babilonean. Cântaþi ca noi, îmbrãcaþi-vã ca noi, închinaþi-vã ca noi, uitaþi-vã la ce ne uitãm noi, dar
þineþi-vã credinþa". Sã nu ne înºelãm, pentru cã "...prietenia cu
lumea înseamnã vrãjmãºie cu Dumnezeu..." (Iacov 4:4).
Trebuie sã recunoaºtem cã de multe ori ne dãm note bune pentru felul în care ne trãim viaþa de credincioºi pentru cã avem în noi
ceva ce ne face sã tindem a fi pãrtinitori. Este bine sã-L invitãm
pe Dumnezeu sã ne cerceteze inima, ca nu cumva sã aflãm prea
târziu cã ea ne-a trãdat. "Cerceteazã-mã, Dumnezeule, ºi
cunoaºte-mi inima! Încercã-mã ºi cunoaºte-mi gândurile! Vezi
dacã sunt pe o cale rea ºi du-mã pe calea veºniciei!" (Psalmul

139:23, 24). Dacã nu L-ai chemat niciodatã pe Domnul Isus în
viaþa ta, sã te ierte ºi sã devinã Domnul vieþii tale, conºtient de
urgenþa acestui lucru, te îndemn sã faci asta chiar astãzi. Cea mai
mare înºelãtorie este sã te ocupi de tot felul de lucruri, sã te bucuri
de succes în diferite domenii ale vieþii, însã sã-þi neglijezi sufletul, ca apoi sã ajungi în chinul iadului pentru veci de veci.
Cuvântul Scripturii ne spune cã este loc în iad ºi este loc ºi în rai
pentru sufletul tãu ºi poþi sã ajungi unde vrei; vei ajunge unde
ai ales. Chiar dacã nu avem prea multe detalii despre locurile din
lumea spiritualã, totuºi în Scripturã ni se spune îndeajuns despre
rai încât sã vrem sã ajungem în rai ºi ne spune destul despre iad
încât sã nu vrem sã ajungem acolo.
Dumnezeu a lãsat la alegerea noastrã destinaþia finalã ºi
veºnicã a sufletului nostru. El ºtie tot ce ai fãcut ºi chiar ºi ce vrei
sã faci. Pânã ºi gândul tãu ºi dorul pe care-l ai în inimã bate la uºa
Lui, aºa cã este timpul sã Îi mãrturiseºti pãcatul ºi sã Îi spui cã
pânã acum te-ai înºelat singur; sã ºtii cã nu-I spui ceva ce El nu
ºtie. Trebuie sã-I mãrturiseºti Lui pãcatul, pentru cã pãcatul
nemãrturisit te leagã sã nu poþi face ce trebuie ºi îþi închide
uºa binecuvântãrilor Lui. Nu lãsa ca rãbdarea lui Dumnezeu
sã-þi împietreascã inima, crezând cã dacã nu te-a pedepsit pânã
acum pentru vinã nu o va face nici în viitor. Domnul Isus, murind
pe cruce în locul celor vinovaþi, a fãcut posibil ca omul sã fie
iertat de vinã ºi dupã aceastã viaþã sã se bucure într-un loc fericit
în prezenþa lui Dumnezeu, în cer. Pleacã-þi genunchii în cãmãruþa
ta ºi spune-I astãzi: "Fii Domnul meu! Fii stãpânul meu! Fii
Dumnezeul meu!"; dar spune asta nu de formã, cu o dragoste anemicã, ci cu toatã fiinþa ta care doreºte mântuire. Când vii la El,
Duhul Sfânt începe un proces de vindecare în fiinþa ta; vei simþi
pacea ºi bucuria care-þi vor inunda sufletul. Primeºte-l pe Hristos
ca Domn ºi stãpân în viaþa ta ºi vei fi fericit aici ºi pentru veºnicie
împreunã cu El.
Amin
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13
UITA{I-V} LA AVRAAM!
"Uitaþi-vã la pãrintele vostru Avraam ºi spre Sara,
care v-a nãscut; cãci l-am chemat, când era numai el
singur, l-am binecuvântat ºi înmulþit." Isaia 51:2

A

cest capitol începe cu un cuvânt pe care Dumnezeu îl
adreseazã celor care-L cautã pe Domnul ºi umblã dupã
neprihãnire. Acest cuvânt le spune tuturor, dar mai ales
celor care au cunoscut neprihãnirea (versetul 7), sã se uite la
exemplul de viaþã al lui Avraam, care a devenit, pentru succesorii
sãi, profilul vieþii creºtinului. Este un cuvânt foarte personal
adresat acelora care formeazã poporul ºi neamul Lui. "Ia aminte
spre Mine, dar, poporul Meu, pleacã urechea spre Mine, neamul
Meu!" (Isaia 51:4). Cei care au primit din nou chipul Lui prin
pocãinþã ºi naºtere din nou ºi se aseamãnã pe zi ce trece tot mai
mult cu El fac parte din categoria de suflete pe care Dumnezeu le
numeºte "neamul Meu". Privind la viaþa lui Avraam, pe care Iacov
îl numeºte "prietenul lui Dumnezeu" (Iacov 2:23) ºi pe care
oamenii l-au numit "evreu" (Genesa 14:13), putem învãþa cã este
posibil sã avem o relaþie personalã cu Dumnezeu atunci când
inima noastrã doreºte lucrul acesta mai mult decât orice.
Avraam s-a nãscut cu 2000 ani înaintea venirii Mântuitorului,
a umblat cu Dumnezeu 100 de ani ºi a murit când avea 175 de ani,
"sãtul de zile", lãsând în urmã nu numai o familie din care avea sã
se nascã Mântuitorul tuturor oamenilor, ci ºi o mãrturie despre
mântuirea prin credinþã. Viaþa trãitã de acest om a rãmas o pildã a
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ce înseamnã sã umbli prin credinþã. Privind la viaþã acestui om,
vedem cã Dumnezeu ia seama nu doar la faptele ºi evenimentele
din viaþa omului, ci este foarte interesat ºi de ce se întâmplã în
mintea ºi în inima omului, unde se formeazã un caracter ºi un
crez. La fel cum un þurþure de gheaþã poate fi alb sau cenuºiu,
dupã cum a fost apa din care s-a format, tot aºa ºi caracterul omului se formeazã în timp ºi poate fi curat sau întinat, pe baza experienþelor ºi a alegerilor fãcute în viaþã. Avraam s-a evidenþiat
înaintea lui Dumnezeu pentru cã L-a crezut pe Dumnezeu ºi L-a
ascultat deºi nu a avut o Biblie, n-a avut o bisericã ºi n-a avut un
anturaj care sã încurajeze ceea ce Dumnezeu a numit ca fiind
"binele" în viaþa lui. În cuvântul citat la început Dumnezeu ne
spune:"Priviþi la Avraam!"; deºi nu a avut lucrurile amintite,
pe care noi le avem, a fost omul care a atras binecuvântarea lui
Dumnezeu peste toate neamurile: "Toate neamurile pãmântului
vor fi binecuvântate în sãmânþa ta..." (Genesa 22:18a).
Citind istoria vieþii lui, putem vedea cã Avraam a fost fiu, tatã,
unchi, preot, crescãtor de turme de vite, mijlocitor ºi negociator,
om de afaceri, dar mai ales a fost un om credincios lui Dumnezeu:
"dupã cum este scris: "Te-am rânduit sã fi tatãl multor neamuri."
El, adicã, este tatãl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut,
care înviazã morþii ºi care cheamã lucrurile care nu sunt, ca ºi
cum ar fi." (Romani 4:17). Avraam a fost un om bogat dar asta nu
l-a oprit sã slujeascã lui Dumnezeu ºi reiese din Cuvânt cã este
bogat ºi dincolo de mormânt, pentru cã cine altcineva are în cer o
regiune care sã-i poarte numele, aºa cu a primit el locul numit
"sânul lui Avraam" (Luca 16:22)?
Tot din Cuvânt reiese cã Avraam a avut revelaþii cu Dumnezeu
care nu sunt detaliate în Scripturã; el a vãzut ziua când avea sã
vinã Domnul Isus pe pãmânt ca prin moartea Lui pe cruce sã
devinã Mântuitorul lumii. "Avraam a vãzut ziua Mea ºi s-a bucurat" (Ioan 8:56). Cel mai remarcabil lucru din viaþa acestui om a
fost credinþa lui în Dumnezeul care l-a chemat pe nume ºi i-a spus
sã meargã într-o altã þarã: "Tot aºa ºi Avraam a crezut pe
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Dumnezeu ºi credinþa aceasta i-a fost socotitã ca neprihãnire"
(Galateni 3:6; Romani 4:22; Iacov 2:23). Pentru a înþelege mai
bine ce a fãcut acest om ca sã fie socotit neprihãnit prin credinþa
în Dumnezeu, trebuie sã privim la evenimentul care i-a încercat
cel mai tare ascultarea de Dumnezeu. Aceastã secvenþã din viaþa
celui care este numit "tatãl credincioºilor" se gãseºte în capitolul
22 din carte începuturilor, adicã din Genesa. Este un pasaj în care
este descris felul în care Dumnezeu l-a încercat pe Avraam cum
nu l-a mai încercat înainte ºi nici ulterior. "Dupã aceste lucruri,
Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam ºi i-a zis: "Avraame!"
"Iatã-mã", a rãspuns el. Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pe care-l iubeºti, pe Isaac; du-te în þara Moria ºi
adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care þi-l voi spune""
(Genesa 22:1, 2). "Dupã aceste lucruri", adicã dupã ce deja a avut
o viaþã plinã de încercãri, a urmat un examen grozav de greu.
Poate la fel ca el, dupã ce Dumnezeu ne-a scos din lumea
meºteºugurilor rele ºi ruºinoase ºi trecem prin diferite necazuri,
ne dorim sã vinã ºi o vreme de rãgaz, dar, deºi pe moment suflãm
uºuraþi, ºtim cã atunci când am ieºit dintr-o încercare ne stã
înainte un nou examen menit sã ne încerce ºi în acelaºi timp sã
ne creascã credinþa: "Un val cheamã alt val, la vuietul cãderii
apelor Tale; toate talazurile ºi valurile Tale trec peste mine"
(Psalmul 42:7). Din scrierile apostolului Pavel putem vedea cã el
a fost nu doar ferm ºi uneori chiar dur, ci vedem cã atunci când a
fost nevoie a fost un om de o fineþe rarã. Vorbind fraþilor din
Tesalonic (1 Tesaloniceni 2:7), a spus cã i-a crescut ca o doicã
ce-ºi creºte cu drag copiii. Odatã ce am avut experienþa supranaturalã a naºterii din nou, ca niºte copii crescuþi de o doicã, am fost
hrãniþi cu lapte ca sã creºtem în cunoºtinþa Domnului Isus, ca
apoi, dupã ce ne-am dezvoltat ºi maturizat, sã avem parte ºi de
hranã tare, având ca scop sã ajungem tari în credinþã ºi în noi
Hristos sã fie mare. Aceastã maturizare este posibilã numai
trecând biruitori prin necazuri de tot felul având ca luminã
Cuvântul ºi ca ghid Duhul Sfânt. Nu "dacã", ci "când" vei trece

prin necazuri mari, Dumnezeu îþi spune ºi þie: "Priveºte la
Avraam!" Priveºte la felul în care a fost încercat ºi a trecut cu bine
examenul ascultãrii ºi urmeazã-i pilda. Necazurile sunt ca vântul
care desparte grâul de pleavã, sunt ca o unealtã care dã la o parte
zgura, sunt ca un cuptor care lãmureºte argintul ca sã-l facã mai
de valoare. Ce ai face dacã, dupã ce te-ai rugat mulþi ani sã
primeºti un lucru de la Dumnezeu, într-un târziu ai primi acel
lucru, ca apoi nu dupã mult timp, Dumnezeu sã-þi cearã lucrul
înapoi? Aºa i s-a întâmplat lui Avraam. Avea ºi un alt fiu, dar
Dumnezeu nu i l-a cerut pe cel obþinut pe cãi "neautorizate" de
sus. Dacã i-ar fi cerut toate animalele, tot aurul sau chiar viaþa lui,
Avraam le-ar fi dat mai uºor decât pe fiul sãu, Isaac. Nu numai cã
îl iubea, dar vedea în el pe cel care avea sã-l înlocuiascã dupã ce
el va muri - ºi totuºi a fost gata sã asculte.
Avraam avusese deja experienþe cu Dumnezeu ºi Îi cunoºtea
glasul, aºa cã nu avea nicio îndoialã cã Dumnezeu a fost cel care
i-a vorbit. Fãrã sã facem o regulã aici, vedem cã nu i-a spus Sarei
nimic despre ce i-a cerut Dumnezeu, ci doar a luat mãgarul, lemnele, slugile ºi pe Isaac ºi a plecat spre þinutul Moria, spre locul
indicat de Dumnezeu. De ce nu i-a spus Sarei? Nu avem o dovadã,
dar probabil i s-ar fi opus. În mintea lui se dãdea o luptã ºi inima
îi era plinã de durere, însã nãdãjduia într-un Dumnezeu care pânã
la urmã are o soluþie bunã pentru toate situaþiile. La fel ca Avraam,
noi trebuie sã ne dãm seama, în adâncul inimii noastre, cã tot ce
avem este de la Dumnezeu. Trebuie sã nu uitãm cã tot ce avem aici
este temporar ºi, ascultând de El, putem alge sã punem preþ pe
lucrurile care rãmân veºnic. Gândind astfel nu ne va fi greu când
Dumnezeu ne va cere ceva important sau va îngãdui în viaþa noastrã lucruri pe care nu am dori sã se întâmple niciodatã. Când
ajungi sã ai o astfel de credinþã nu îþi este greu sã renunþi la ce este
trecãtor. Priviþi la Avraam ºi urmaþi-i pilda, credeþi-L pe
Dumnezeu, care vrea binele pentru viaþa ºi sufletul vostru.
Îmi închipui cã pe când Avraam strãbãtea pe jos calea de trei
zile spre Moria, în mintea lui se dãdea o luptã grozavã. În calea
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de peste 100 km a avut timp sã lupte cu gândurile rele care-i
spuneau sã se întoarcã în Beer ªeba, la Sara, dar nu a cedat. Nu
mai înviase Dumnezeu pe nimeni pânã atunci; dar oare se gândea
el cã este posibil? Trei zile a trebuit sã cântãreascã din nou ºi din
nou ce iubeºte mai mult. Pe Isaac sau pe Dumnezeu? Deºi îl iubea
nespus de mult, a trebuit sã dovedeascã cã Isaac nu era un idol
pentru el. Priveºte la Avraam ºi apoi priveºte la tine. Nu numai
banii, cunoºtinþele ºi abilitãþile, averea ºi bunãstarea îþi pot fi
idoli, dar ºi persoanele pe care le iubeºti mai mult decât pe
Dumnezeu. Nu doar când te cãsãtoreºti cu cineva care este
necredincios, ci ºi în situaþii în care ai de ales între a fi cinstit ºi a
câºtiga mai puþin sau chiar a pierde, dovedeºti dacã Dumnezeu
este sau nu este cel dintâi în viaþa ta. Priveºte la Avraam ºi alege
bine; foarte curând vei culege rodul alegerilor tale.
Când a ajuns la Moria, la locul indicat de Dumnezeu a lãsat
slugile ºi mãgarul ºi a urcat pe acel munte cu Isaac. A zidit un altar
din pietre, a pus lemnele pe el ºi deasupra l-a pus legat pe Isaac.
Pe drum, Isaac întrebase care va fi jertfa ºi Avram i-a spus:
""Fiule", a rãspuns Avraam, "Dumnezeu însuºi va purta de grijã
de mielul pentru arderea de tot"" (Genesa 22:8). În acel timp Isaac
era un tinerel sub 20 de ani, care sunt sigur cã era plin de vigoare
ºi s-ar fi putut zbate ºi smulge din mâinile bãtrânului Avraam, dar
nu a fãcut-o. Trebuie sã admitem cã s-a lãsat legat; cine a mai
vãzut un copil sau tânãr aºa de ascultãtor?
Într-o zi vei fi chemat ºi tu la sacrificiu, dar nu în acelaºi fel ca
Avraam. Ascultarea lui Avraam de Dumnezeu nu a cunoscut limitã în acea zi. Pânã unde va duce ascultarea ta de Dumnezeu când
vei fi încercat? Vei birui în necaz mare sau vei vinde prietenia ta
cu El pe un vas de linte? Când Isaac l-a întrebat pe tatãl lui unde
este mielul pentru arderea de tot, cred cã lui Avraam i s-a fãcut un
nod în gât, dar nu a cedat impulsului firesc de a face voia lui.
Mulþi ani mai târziu, Ioan Botezãtorul avea sã identifice în
Domnul Isus Mielul de jertfã. "A doua zi, Ioan a vãzut pe Isus
venind la el, ºi a zis: "Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãca-

tul lumii!" (Ioan 1:29). Aºa cum prin acest test Avraam a dovedit
cã nu are nimic mai presus decât ascultarea de Dumnezeu, va
trebui ca prin alegerile pe le facem sã dovedim acelaºi lucru.
Uitã-te la tot ce ai, la tot ºi toþi care îþi sunt dragi ºi asigurã-te
astãzi cã nu îi pui în inima ta mai presus decât pe Dumnezeu.
Avraam a fost gata sã aducã jertfa, când a auzit un glas care i-a
spus sã nu facã niciun rãu copilului: "Apoi Avraam a întins
mâna ºi a luat cuþitul ca sã înjunghie pe fiul sãu. Atunci îngerul
Domnului l-a strigat din ceruri ºi a zis: «Avraame! Avraame!»
«Iatã-mã!» a rãspuns el. Îngerul a zis: «Sã nu pui mâna pe bãiat ºi
sã nu-i faci nimic; cãci ºtiu acum cã te temi de Dumnezeu,
întrucât n-ai cruþat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pentru Mine»"
(Genesa 22:10-12). În acele momente de supunere deplinã voii
lui Dumnezeu, Avraam parcã ºi-a depãºit capacitatea umanã de
a gândi ºi de face lucrurile ºi a acþionat în ascultare ºi credinþã
în Dumnezeu.
Îngerul Domnului, când este scris cu literã mare, este Îngerul
care, spre deosebire de alþi îngeri, primeºte închinare ºi este chiar
Domnul Isus. Când Domnul Isus avea sã fie pus pe cruce, din
punct de vedere geografic probabil exact în acelaºi loc, nu s-a
auzit nici un glas care sã opreascã mânia ºi cruzimea oamenilor,
pentru cã Dumnezeu Tatãl a îngãduit ca cel nevinovat sã moarã
pentru noi, cei vinovaþi, ºi astfel, în meritul acelei jertfe
desãvârºite, noi sã avem iertare ºi mântuire.
Avraam i-a spus lui Isaac cã Domnul va purta de grijã sã aibã
o jertfã ºi aºa a fost. Încurcat cu coarnele într-un tufiº, Avraam a
gãsit un berbec pe care l-a adus ca jertfã pe altar în locul lui Isaac.
A urmat promisiunea lui Dumnezeu, promisiune a cãrei binecuvântare se rãsfrânge ºi peste noi, care Îl credem ºi Îl ascultãm pe
Dumnezeu astãzi. Dumnezeu i-a promis lui Avraam cã va avea o
sãmânþã mare, ca stele cerului ºi ca nisipul de pe þãrmul mãrii.
Stelele aveau sã-i aducã aminte de promisiunea lui Dumnezeu în
timpul nopþii, iar nisipul în timpul zilei. Privind la încercarea
credinþei lui Avraam, putem spune cã în timpul când suntem
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încercaþi prin necaz, în jurul nostru sunt fiinþe pe care nu numai
cã nu le vedem, dar nici nu le înþelegem pe deplin, aºa cum a fost
Îngerul Domnului în cazul descris (vezi Psalmul 34:7). Chiar dacã
nu la fel ca Avraam, totuºi ºi noi vom fi încercaþi; între altele,
încercãrile au rostul sã ne înveþe ºi sã ne ajute sã înþelegem ce nu
am înþelege altfel.
Îl cunoºti tu pe acest Dumnezeu care a fost ºi Dumnezeul lui
Avraam? Dumnezeu este Duh (vezi Ioan 4:24), este infinit ºi în
totul desãvârºit. El este sursa ºi scopul tuturor lucrurilor ºi este
un Dumnezeu care vrea sã fie cunoscut de tine. Dacã cumva
Dumnezeu lui Avraam, Tatãl Domnului nostru Isus, nu este ºi
Dumnezeul tãu, astãzi, printr-o rugãciune simplã de pocãinþã, în
care promiþi cã vrei sã trãieºti ca voia Lui sã fie fãcutã în viaþa ta,
poþi sã devii un copil al lui Dumnezeu. Aceastã rugãciune, care
atrage minunea naºterii din nou în viaþa celui care se roagã sincer,
nu este sfârºitul, ci începutul unei vieþi de aventurã, avându-L pe
Dumnezeu de partea ta. Priveºte la Isus ca Salvator ºi sufletul tãu
va trãi! Adam a adormit sã o poatã avea pe Eva ºi Hristos a murit
pe cruce ca sã aibã o Mireasã sfântã; a murit ca tu ºi eu sã avem
mântuire. Toþi începem cu statutul de pãcãtoºi ºi, dacã cineva
ar avea aroganþa sã spunã cã nu are pãcat, Scriptura spune cã
adevãrul nu este în el.
Când îmi aduc aminte de timpul de la grãdiniþã, îmi dau seama
cã am fost un pãcãtos profesionist încã dinainte de a ºti sã scriu ºi
sã citesc; dar odatã ce am crescut ºi am ajuns la cunoºtinþa
Evangheliei, am aflat cã este iertare ºi cerând-o, am primit-o de la
Dumnezeu. Când Dumnezeu îþi cere ceva, El îþi dã, ulterior, mai
mult. Când i-a cerut apã samaritencei, la fântânã, El i-a dat apã
vie. Când îþi cere sã te pocãieºti, El îþi dã în schimb iertare ºi viaþã
veºnicã. ªi împãraþii ºi oamenii de rând au nevoie de iertarea Lui.
ªi învãþaþii ºi cei care nu ºtiu carte au nevoie de mântuire, pentru
cã toþi sunt din pãmânt ºi toþi au nevoie de harul lui Dumnezeu.
Este dorinþa lui Dumnezeu sã-þi dea iertare, dar trebuie sã o ceri
ºi sã o primeºti ca dar. Prin Cuvânt, cu Dumnezeu vei ºti întot-

deauna unde stai, pentru cã El nu se schimbã. Lumea otrãvitã de
cel viclean trãieºte într-o stare de halucinaþie - care înseamnã
percepþia a ceva ce nu este real. Ei cred cã bucuria pe care o poate
da pãcatul, sau lucrurile de pe pãmânt, este adevãrata bucurie, dar
lumea aceasta va trece ºi va rãmâne cea care nu trece - adicã
împãrãþia lui Dumnezeu cu sufletele celor care au alergat la
adãpostul jertfei Domnului Isus pentru a fi socotiþi neprihãniþi
(Romani 8:33). Privind viaþa lui Avraam putem spune cã a fost
o viaþã de aventurã trãitã cu Dumnezeu. Credinþa noastrã în
Dumnezeu, care ne duce la ascultare, va face din viaþa noastrã o
aventurã care se va încheia atunci când vom ajunge în cer.
Dumnezeu a îngãduit sã ne naºtem ºi sã trãim pe pãmânt pentru
un timp relativ scurt, în care sã facem alegeri, sã fim testaþi ºi în
acest fel sã alegem unde vrem sã ne petrecem veºnicia.
Când vezi cum a lucrat Dumnezeu cu cei care L-au crezut pe
cuvânt ºi L-au urmat, parcã vrei sã te dai cu totul pe mâna Lui.
Când simþi bucuria ºi pacea pe care o aduce iertarea, nu mai vrei
sã ai nicio uºã în inima ta pe care sã nu-L laºi pe Domnul sã intre;
vrei sã te achiþi cu evlavie ºi pasiune sfântã de slujba la care eºti
chemat. Când Îl iubeºti pe Domnul cu adevãrat, dezvolþi ºi aplici
o intoleranþã decisivã a pãcatului în viaþa ta. Când umbli prin
credinþã (vezi Galateni 3:11), nu mai accepþi în conºtiinþa ta
niciun vot nedrept, care te-ar depãrta de Dumnezeu. Când înþelegi
puþin din ce s-a întâmplat la Moria ºi pe Golgota ºi vezi acolo cât
te-a iubit Dumnezeu, vrei ca planurile ºi tot cei ai sã fie ale Lui,
ca viaþa ta sã-L bucure pe El. Binecuvântatã sã fie voia Lui!
Amin
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14
ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS
"...Dar ei le-au zis: «Pentru ce cãutaþi între cei morþi
pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat...»"
Luca 24:5, 6

E

xistã în lume o bucurie a Paºtelui, care pentru cei mai
mulþi este o bucurie limitatã la bucuria unei zile; dar
când sãrbãtorirea acestei zile este înrãdãcinatã în
cunoaºterea adevãrului despre învierea Domnului Isus, pentru
noi, oamenii, aceastã bucurie poate deveni una permanentã. Dacã
pânã la înviere viaþa omului era ca ºo melodie dintr-un marº
funerar, când Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Sãu, dezlegându-L
de legãturile morþii (Faptele apostolilor 2:24), viaþa celor care
cred în înviere a devenit ca o rapsodie a biruinþei primãverii
asupra îngheþului iernii. Puterea evenimentului istoric al învierii
Domnului Isus, care confirmã plata fãcutã pentru pãcatul nostru,
a schimbat fricoºii în curajoºi ºi pe cei care credeau cã nu au ce
sãrbãtori în bãrbaþi ºi femei care au trãit ºi trãiesc o viaþã de
biruinþã asupra pãcatului, sãrbãtorind în fiecare zi prezenþa Celui
înviat în viaþa lor.
Sinodul din Niceea, în secolul al IV-lea, a hotãrât ca sãrbãtoarea învierii Domnului sã fie þinutã în fiecare an în prima
duminicã dupã o lunã plinã, dupã echinocþiul de primãvarã. De
atunci, în aceastã zi a anului, lumea creºtinã de pretutindeni sãrbãtoreºte aceastã biruinþã a Domnului Isus, care este ºi biruinþa
noastrã. Dimineaþa învierii a fost o dimineaþã cum nu a mai fost
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vreuna, deoarece din acea zi a devenit posibil ca omul sã fie
schimbat din nemântuit în mântuit. Fiul lui Dumnezeu a acceptat
sã treacã prin experienþa morþii trupeºti, ca astfel oricine crede în
El sã devinã nemuritor. Biruinþa Lui la Golgota, care a culminat
cu învierea Sa, a fãcut posibilã exonerarea de vinã a sufletelor
care merg înaintea Tatãlui. Vrãjmaºul sufletelor noastre a luptat,
însã fãrã succes, sã nege adevãrul învierii sau sã-l perverteascã în
vreun fel, dar învierea Domnului Isus a fost ºi rãmâne adevãrul
care stã la temelia Evangheliei fãrã sã se clatine: "V-am învãþat
înainte de toate, aºa cum am primit ºi eu: cã Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi; cã a fost îngropat ºi a înviat a
treia zi, dupã Scripturi" (1 Corinteni 15:3, 4). Învierea Domnului
Isus este un adevãr istoric care, în urma cercetãrilor, a transformat
mulþi pãgâni ºi agnostici în credincioºi care au cerut ºi au primit
mântuirea oferitã de Dumnezeu prin har.
Ziua învierii este ziua în care orice suflet care-L iubeºte pe
Domnul, orice suflet devotat slujirii Lui se bucurã de o zi festivã,
plinã de bucurie. Este ziua când majoritatea creºtinilor îºi schimbã temporar salutul obiºnuit, aºa cã atunci când se întâlnesc, spun:
"Hristos a înviat!". Paºtele este sãrbãtoarea unei nãdejdi adevãrate
pentru sufletul omului, deoarece aceastã minune a dovedit cã
Domnul Isus este Hristosul, Mântuitorul lumii. Oricine trãieºte
pentru El, oricine osteneºte ºi sacrificã pentru Împãrãþia Lui se
bucurã astãzi, ºtiind cã ascultarea de Dumnezeu duce la biruinþã
ºi la viaþã veºnicã. Noi, care ne bucurãm de legãmântul cel nou
oferit prin biruinþa morþii ºi a învierii Domnului Isus, nu sãrbãtorim Paºtele cu simboluri evreieºti, cu o masã pascalã de miel
fript, cu azimi ºi ierburi amare, dupã tradiþia iudaicã, pentru cã am
înþeles cã toate acele lucruri au fost o reprezentare simbolicã ºi o
direcþionare spre evenimentul real al victoriei dobândite de
Mielul fãrã cusur dat de Dumnezeu pentru omenire, adicã spre
Isus Hristos.
Sãrbãtorim cum se cuvine ziua Paºtelui dacã-L avem pe
Domnul Isus ca Domn în inima noastrã, ºi nu neapãrat prin mese
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festive sau haine noi. Sãrbãtorim cu gânduri, cu cuvinte de mulþumire ºi cântãri duhovniceºti care dau slavã Aceluia care a murit ºi
a înviat pentru ca noi sã avem iertare de vinã ºi viaþã veºnicã.
Sãrbãtorim Paºtele cum se cuvine atunci când, cugetând la evenimentele morþii ºi învierii, din inima noastrã se înalþã un
"Mulþumesc, Tatã ceresc!"
Domnul Isus a murit pe cruce, fiind condamnat de dregãtorul
roman, care a cedat la cererea norodului ºi a preoþimii. Dupã
aceea, cu aprobarea lui Pilat, care s-a încredinþat de moartea
Domnului Isus, trupul Domnului a fost pus de Iosif din Arimateea
într-un mormânt gol de-al lui. Iosif a fost ajutat de Nicodim, care
a adus smirnã ºi aloe, cu care i-a uns trupul înainte de a fi pus în
mormânt. Ulterior mormântul a fost închis, sigilat ºi pãzit de ostaºi
romani, care erau faimoºi pentru abilitatea lor de a apãra punctele
strategice. Acel loc de îngropare, foarte scump, era într-un loc
destul de public ºi era cunoscut ca fiind al unui membru al
Sinedriului ºi era expus, aºa cã putea fi verificat de oricine dorea.
La sfârºitul Sabatului, femeile au descoperit cã mormântul era
gol. Trebuie sã menþionãm cã în acea vreme mãrturia unei femei
nu conta ºi o femeie nu putea fi martorã, de aceea mãrturia lor este
aºa de importantã pe lista dovezilor învierii. Dacã cineva ar fi vrut
sã fabrice o povestire ca aceasta, ar fi ales un bãrbat sau mai mulþi
bãrbaþi ca fiind cei care au descoperit mormântul gol. Scriptura
relateazã ce s-a întâmplat, parcã farã sã-i pese de faptul cã mãrturia femeilor ar fi contat sau nu. Femeile s-au îngrijorat, deoarece
nu ºtiau cine le va da piatra la o parte ca sã aibã acces la trupul
Domnului, dar ele au gãsit piatra prãvãlitã la pãmânt. Un mare
cutremur de pãmânt a avut loc ºi un înger al Domnului, pogorât
din cer, a prãvãlit piatra de la uºa mormântului ºi a stat pe ea. La
apariþia îngerului Domnului, care avea înfãþiºarea ca fulgerul ºi
îmbrãcãmintea albã ca zãpada, soldaþii care pãzeau mormântul au
tremurat de fricã ºi au rãmas ca morþi, iar când ºi-au revenit, probabil înspãimântaþi, au fugit în cetate. Femeile doreau sã continue
îmbãlsãmarea începutã de Iosif din Arimateea ºi de Nicodim. La

asfinþitul acelei zile, când au pus trupul Domnului în mormânt,
cei doi au trebuit sã-ºi înceteze activitatea din pricina începerii
Sabatului, când nu aveau voie sã facã vreo lucrare.
Dimineaþa învierii a fost începutul unei zile cu descoperiri ºi
evenimente fãrã precedent, pentru cã în loc de un trup neînsufleþit
femeile l-au gãsit doar pe îngerul Domnului, care le-a spus: "...Nu
vã temeþi; cãci ºtiu cã voi cãutaþi pe Isus, care a fost rãstignit. Nu
este aici; a înviat, dupã cum zisese. Veniþi de vedeþi locul unde
zãcea Domnul; ºi duceþi-vã repede de spuneþi ucenicilor Lui cã a
înviat dintre cei morþi..." (Matei 28:5-7). La invitaþia îngerului,
femeile înfricoºate, dar bucuroase, au vãzut locul unde a zãcut
trupul Domnului, dar acolo nu mai era decât o cocoloaºã de pânze
goale. De obicei, nimic bun, nicio veste bunã nu vine de la cimitir, dar în acea dimineaþã lucrurile au fost altfel. Viaþa lor a fost
schimbatã din momentul descoperirii mormântului gol. Prima
care L-a vãzut pe Domnul înviat a fost Maria Magdalena, care a
recunoscut vocea Domnului, ºi durerea inimii ei s-a transformat
în bucurie. Acþiunea Mariei a fost diferitã de acea a ucenicilor. Ea
a mers la mormânt ºi nu doar a privit la mormântul gol ºi apoi a
plecat, cum au fãcut ucenicii, ci a stat acolo ºi a plâns. "Dar Maria
ºedea afarã lângã mormânt, ºi plângea..." (Ioan 20:11). Dupã ce
i-a vãzut pe cei doi îngeri în alb, i s-a dat sã-L vadã pe Domnul,
pe care nu L-a recunoscut pânã când Domnul Isus nu i-a zis:
"Marie!". Evanghelistul Ioan spune cã el ºi Petru au vãzut mormântul gol, dupã care au plecat "Dar Maria ºedea afarã lângã
mormânt, ºi plângea" (Ioan 20:11). Ea a dorit sã petreacã timp în
acel loc, care o lega de Domnul ei.
Dacã vrem rezultate care sã ne umple sufletul de binecuvântãri, dacã vrem sã-L auzim ºi noi, nu trebuie sã ne grãbim, ci trebuie sã petrecem timp cu Domnul Isus în rugãciune. Domnul Isus
a înviat ca sã nu mai moarã niciodatã. Spre deosebire de alþi
oameni care au mai fost înviaþi de puterea lui Dumnezeu,
Domnul Isus a înviat cu un trup glorios, al cãrui slavã pãstra,
totuºi, caracteristicile Lui de vorbire ºi comportament, dupã care
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a fost recunoscut de ucenici. "...Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe
urmã, Cel viu. Am fost mort, ºi iatã cã sunt viu în vecii vecilor..."
(Apocalipsa 1:17,18). El a înviat cu un trup de slavã ºi este viu în
veci, dar El este pârga (vezi 1 Corinteni 15:20), adicã primul rod.
Asta înseamnã cã urmeazã ca mulþi alþii sã învieze cu un trup de
slavã odatã ce au fost aduºi de Duhul Sfânt la viaþã în duhul lor,
"fiind îngropaþi împreunã cu El, prin botez, ºi înviaþi în El ºi
împreunã cu El, prin credinþa în puterea lui Dumnezeu, care L-a
înviat din morþi" (Coloseni 2:12).
Datoritã învierii lui Isus avem viaþã veºnicã. Cât timp mai suntem pe pãmânt, în mãsura în care umblãm smeriþi înaintea lui
Dumnezeu, avem harul sã umblãm în puterea învierii Lui.
Învierea Domnului Isus este o descoperire a puterii lui Dumnezeu
prin lucrarea tãriei Lui (vezi Efeseni 1:19, 20) ºi þinta adevãratului creºtin este cunoaºterea tot mai profundã a Lui ºi a puterii
învierii Lui. "ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi
pãrtãºia suferinþelor Lui ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui"
(Filipeni 1:10) este scopul vieþii lui Pavel.
Dupã moartea Domnului Isus, ucenicii, cu speranþele spulberate, s-au ascuns de frica de a nu fi ºi ei acuzaþi de ceva. Fiecare
umbrã, paºii pe care-i auzeau probabil îi înfricoºau, fãcându-i sã
trãiascã o viaþã de coºmar. Visurile lor frumoase de viitor se spulberaserã ºi totul li se pãrea o pierdere de nerecuperat. Petru,
cuprins de remuºcãri, îºi plângea acþiunea de trãdare, pescarii se
gândeau sã se întoarcã la viaþa pe care o trãiau înainte de a-L
cunoaºte pe Domnul Isus, Ioan fãcea planuri cum sã se îngrijeascã
de mama Domnului Isus, dar nici nu-ºi închipuiau cã se apropiau
de cele mai fericite clipe din viaþa lor. Când erau în acea stare,
chinuiþi tot felul de gânduri întunecate, au apãrut femeile, care
le-au spus cã Domnul a înviat. "Cuvintele acestea li se pãreau
apostolilor basme, ºi nu le credeau" (Luca 24:11).
Se pare cã Domnul Isus, dupã înviere, ªi-a continuat gândurile
pe care le-a avut înainte de a muri pe cruce. În acele momente
grele pe cruce, Domnul a privit la ucenicii care, dezamãgiþi, nu

ºtiau ce sã mai creadã când L-au vãzut cum moare. Dupã înviere
Domnul Isus s-a gândit la ei ºi la felul în care avea sã le întãreascã
credinþa, ca ei sã nu se risipeascã, ci lucrarea zidiri Bisericii
despre care le-a vorbit (vezi Matei 16:18) sã înceapã având la
temelie dovezile clare ale învierii Sale din morþi.
Când ucenicii parcã nu mai ºtiau ce sã creadã, "Isus a stat în
mijlocul lor ºi le-a spus: "Pace vouã!"" (Luca 24:36). Li se pãrea
de necrezut, dar dovada persista înaintea ochilor lor. Când El le-a
vorbit în acelaºi fel în care le vorbea înainte, în inima lor a nãvãlit
bucuria. Trupul Domnului, cu care s-a prezentat ucenicilor
înfricaþi ºi dezorientaþi, a fost un trup fizic, pentru cã le-a spus
sã-L atingã. Înainte de a-L vedea pe Cel înviat din morþi, ucenicii
nu aveau încrederea pe care o avem noi, cei care trãim de cealaltã
parte a evenimentului, privind lucrarea terminatã. Ei nu credeau
cã un om chinuit prin schingiuiri, care a murit atârnat pe o cruce,
mai poate sã revinã la viaþã. Ziua învierii a fost pentru ucenici
începutul unei vieþi pline de activitate în folosul Împãrãþiei lui
Dumnezeu, pentru cã atunci când L-au vãzut viu, cu ochii lor, pe
Cel care a fost mort ºi I-au ascultat cuvintele, în ei s-a aprins
credinþa în El ca Fiu al lui Dumnezeu.
Misiunea ucenicilor a fost sã mãrturiseascã cu putere cã au
vãzut un Isus viu ºi una dintre dovezile învierii constã chiar în
schimbarea lor din fricoºi în oameni care vorbesc despre realitatea unui lucru de care ei sunt convinºi. Odatã ce L-au vãzut pe
Isus viu ºi au primit puterea promisã, pe ucenici nu i-a mai interesat de ameninþãri, de bãtãi cu nuiele, de închisoare ºi nici chiar de
moarte. Este important sã privim la dovada schimbãrii ucenicilor
Domnului, care din niºte ucenici fricoºi, care se ascundeau, au
devenit oameni plini de curaj, care vesteau învierea Domnului
Isus în modul cel mai public posibil. Ceea ce ei au vãzut când
Domnul Isus a apãrut între ei a fost o dovadã atât de puternicã
încât i-a fãcut sã treacã de la a avea un motiv de fricã la a avea
motiv de bucurie ºi chiar de laudã cu crucea lui Isus Hristos, care
a înviat din morþi, biruind astfel moartea, biruind pãcatul.

128

129

TEMNI|A RELIGIEI

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

Dupã ce a înviat, Domnul Isus S-a arãtat de multe ori celor
care-L iubeau, dar dupã 40 de zile de la înviere S-a înãlþat la cer,
am putea spune într-un mod oficial. Chiar dacã a plecat de pe
pãmânt, dovada cã Isus e viu poate fi gãsitã de atunci ºi pânã
astãzi în inimile ºi în trãirea celor care sunt nãscuþi din nou.
Dovezile învierii au fost studiate de credincioºi ºi de necredincioºi ºi le-au fãcut pe mulþi care nu cred în El ca Mântuitor sã
accepte cã în ziua învieri a avut loc o minune divinã.
Sunt multe argumentele care dovedesc învierea Domnului
Isus, dar una dintre cele mai puternice a fost neputinþa preoþimii
din Ierusalim de a face dovada unui cadavru. Disperaþi, aceºtia ar
fi fãcut orice împotriva schimbãrii produse de învierea Domnului
Isus. Faptul cã preoþii i-au acuzat pe ucenici ca ar fi furat trupul
Domnului, care era pãzit de garda romanã, pe care ar fi mituit-o
cu bani, demonstreazã cã ei au vãzut cã mormântul era gol ºi nu
au putut sã gãseascã nicãieri trupul Domnului Isus. Diferite persoane L-au vãzut pe Domnul în diferite locuri dupã ce a înviat ºi
ucenicii nu s-au zbãtut în scrierile lor sã dea tot felul de dovezi ale
acestui eveniment, deoarece era cunoscut în amãnunt de oamenii
din acea vreme.
Ucenicii L-au prezentat pe Domnul Isus dupã înviere ca Mesia
cel aºteptat de Israel, lucru care nu se potrivea deloc cu gândirea
evreiascã a preoþilor, care aveau prejudiciile lor despre cum va fi
Mesia ºi nu au acceptat un Mesia care moare sau învie. Un om sau
un grup de oameni care ar fi vrut sã fie crezuþi nu ar fi spus aºa
ceva despre Domnul, dar ucenicii au spus ce au vãzut cu ochii lor
fãrã sã le pese de gândirea ºi de bigotismul evreiesc. Maria nu
L-a recunoscut la început pe Domnul Isus ºi a crezut cã este grãdinarul. La fel a fost cu cei doi ucenici care cãlãtoreau spre
Emaus, deºi din Cuvânt reiese cã a avut loc o conversaþie mai
lungã între ei ºi Domnul Isus. "Dar ochii lor erau împiedicaþi
sã-L cunoascã" (Luca 24:16). Probabil unul dintre motivele pentru care Domnul a lucrat în acest fel a fost faptul cã El a vrut sã
fie recunoscut nu neapãrat dupã fizionomie, ci dupã vorbã, dupã

bunãtate ºi dupã învãþãturã: "Vã spun lucrul acesta de pe acum,
înainte ca sã se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla, sã
credeþi cã Eu sunt" (Ioan 13:19). El vrea sã fie recunoscut ºi în
zilele de astãzi, dupã aceleaºi criterii, de aceea nu a lãsat sã
avem o pozã sau un chip al Lui, ci vrea sã aºteptãm pânã în ziua
când Îl vom vedea faþã în faþã. Singura descriere a Lui este
cea fãcutã de Ioan în Patmos. Domnul nu a vrut sã fie pictat, desenat sau fasonat din lemn sau din piatrã pentru cã oile Lui Îl
cunosc dupã glas: "...oile merg dupã El, pentru cã îi cunosc
glasul" (Ioan 10:4b).
Poate în aceastã zi de sãrbãtoare saluþi ºi tu cu "Hristos a
înviat!" sau rãspunzi "Cu adevãrat a înviat!". Dar Îl cunoºti tu pe
El? Îl recunoºti dacã-L vezi în Scripturã, în vieþile oamenilor în
care El trãieºte ºi - mai important - Îl recunoºti cã trãieºte în tine?
A venit din nou cea mai are sãrbãtoare din an a creºtinismului
numitã "Paºte", dar nu toþi zâmbesc în inimile lor ºi nu toþi au
bucuria mântuirii. Nu toþi oamenii au dreptul sã se bucure de biruinþa Aceluia care este biruitorul morþii. Au acest drept doar cei
care, prin ascultare de Cuvânt, sau pocãit ºi prin meritul jertfei
Domnului Isus au fost iertaþi ºi fãcuþi fãpturi noi în Hristos Isus.
Majoritatea oamenilor care umblã pe pãmânt sunt vii, dar morþi în
duhul lor. Ei trebuie sã afle cã pot fi înviaþi prin puterea celui care
a biruit moartea ºi a spus: "Toatã puterea Mi-a fost datã în cer ºi
pe pãmânt" (Matei 28:18). Învierea, care este ultima ºansã pe care
Dumnezeu Tatãl o dã omenirii cãzute în pãcat, ne-a adus harul
iertãrii, al transformãrii ºi ne-a oferit ºi ne oferã harul de a lucra
împreunã cu El.
Mesajul învierii a traversat veacurile farã sã poatã fi stins de
vreo putere, aducând speranþã omului care priveºte cu îngrijorare
sau chiar cu groazã la ce urmeazã dupã aceastã viaþã. Nãdejdea
care nu înºalã ne este datã de Domnul Isus, care a spus: "...pentru
cã Eu trãiesc, ºi voi veþi trãi" (Ioan 14:19). Dacã Domnul Isus
încã nu este Domnul vieþii tale, citind dovezile din Scripturã,
ascultând ºi citind mesaje despre învierea Domnului Isus, vino
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sã-L vezi, prin credinþã, pe Cel înviat, pentru ca sã-þi dai seama în
ce familie eºti invitat ca sã intri. Vino ºi vezi de ce vrea sã te scape
Dumnezeu. Vino, pentru cã într-o zi vei avea ºi tu nevoie sã fii
înviat; ºi când vei fi confruntat cu realitatea lumii spirituale, vei
vrea sã poþi fi înviat în rândul celor drepþi. "ºi am în Dumnezeu
nãdejdea aceasta pe care o au ºi ei înºiºi, cã va fi o înviere a celor
drepþi ºi a celor nedrepþi" (Faptele apostolilor 24:15).
Nimeni nu poate evita veºnicia, dar fiecare suflet care, prin
pocãinþã, trãieºte spre slava Celui înviat din morþi, poate alege sã
aibã parte de prima înviere - care este învierea celor drepþi, sau sã
fie luaþi de pe pãmânt ca parte din Biserica lui Dumnezeu
(Ioan 5:28). Cel care în ascultare de Dumnezeu îmbrãþiºeazã adevãrul învierii Domnului Isus, prin pocãinþã are viaþa schimbatã de
acest adevãr, care face omul nu doar diferit, ci îl face ºi fericit. Nu
cãuta pe Cel viu între cei morþi, care practicã ceremonii lipsite de
viaþã, ºi nici în mijlocul celor în care nu vezi chipul Domnul Isus
conturându-se prin felul în care trãiesc. Cautã-L între cei nãscuþi
din nou, cautã-L într-o casã de rugãciune, într-o bisericã în care se
respectã ºi se ascultã tot sfatul Scripturii. Schimbat fiind de adevãrul lui Dumnezeu, vei putea spune nu numai cu gura, ci ºi cu
toatã inima ta: "Hristos a înviat!"
Amin
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M}RTURIA FEMEII DIN SAMARIA
"Veniþi de vedeþi un Om care mi-a spus tot ce am
fãcut; nu cumva este acesta Hristosul?" Ioan 4:29

S

tudiind viaþa Domnului Isus în cursul diferitor evenimente descrise în Scripturã, parcã vezi o galerie de portrete ale Domnului Isus în diferite împrejurãri. Capitolul
patru din Evanghelia dupã Ioan pune în faþa noastrã un astfel de
tablou mãreþ, descriind un eveniment în care Domnul Isus, spre
deosebire de alte ocazii, a evanghelizat ºi oferit mântuire unui
singur suflet. Este o prezentare în care vedem latura umanã a
Domnului. El era ostenit, flãmând ºi însetat. De asemenea,
aceastã prezentare ne îngãduie sã vedem din nou divinitatea Lui
în mila pe care o aratã faþã de o femeie dispreþuitã de semenii ei
pentru trecutul ei.
În acest pasaj avem ocazia sã privim la ce poate face o credinþã
simplã, dar adevãratã, în viaþa cuiva care îºi pune încrederea în ce
spune Domnul Isus. Ne este prezentatã o femeia care a plecat cu
gãleata la fântânã, dar a ajuns acasã fãrã gãleatã, însã cu sufletul
mântuit. În drumul lor spre Galilea, Domnul Isus cu ucenicii Lui,
pe la amiazã, au ajuns în Sihar, unde Domnul a rãmas sã Se
odihneascã lângã fântâna lui Iacov. În acest timp, ucenicii s-au
dus distanþã de un kilometru, în cetate, sã cumpere mâncare. Deºi
iudeii fãceau un efort deosebit sã ocoleascã regiunea Samariei, ca
sã nu aibã de-a face cu populaþia pestriþã a Samariei, cuvântul
spune cã Domnul Isus "trebuia sã treacã prin Samaria" (Ioan 4:4).
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Dupã ce ucenicii au plecat în cetate, a venit la fântânã o femeie sã
scoatã apã ºi Domnul i-a cerut sã-I dea sã bea. Era o femeie
obositã de poverile ºi de problemele vieþii; era o femeie care ºtia
cã este subiectul bârfelor din cetate ºi prefera izolarea de restul
oamenilor.
Era o vreme când era considerat nepotrivit ca un rabin sã vorbeascã cu o femeie, cu atât mai mult cu cât aceastã femeie pe
lângã cã era samariteancã, era dispreþuitã în societate. Era o
vreme când încercarea de a învãþa ceva despre lucrurile sfinte pe
o femeie sau o fatã era consideratã o pierdere de timp, chiar un
lucru profan. Totuºi, Domnul Isus nu lucreazã dupã opiniile
oamenilor ºi alege sã-i spunã acelei femei un adevãr profund pe
care probabil nici ucenicii nu îl cunoºteau bine. Domnul Isus i-a
deschis ochii acelei femei, ca sã vadã cã existã o altã viaþã decât
cea pe care o ºtia ea ºi prin convorbirea pe care a avut-o cu ea a
condus-o la un moment în care ea ºi-a pus nãdejdea în Domnul.
În acea zi, la fântâna lui Iacov, Domnul Isus nu a transformat
apa în vin, nu a înmulþit pâinile ºi peºtii, nu a vindecat vreun lepros sau vreun orb din naºtere ºi nu a fãcut vreo altã minune de
acest fel, ci doar a rostit cuvintele Lui, care dau viaþã. Domnul
Isus a vorbit cu ea cu multã rãbdare, ca ea sã înþeleagã diferenþa
dintre partea fizicã ºi partea spiritualã. Ca sã o ajute sã înþeleagã
nevoia ei spiritualã fãrã sã o judece sau sã o condamne, i-a spus
despre punctele cele mai dureroase din viaþa ei, care o puneau
înaintea lui Dumnezeu în poziþia de suflet pãcãtos. În conversaþia
pe care a avut-o cu ea, Domnul îi face cunoscut care este felul în
care ea atunci ºi noi astãzi putem aduce o închinare sfântã plãcutã
lui Dumnezeu. Cu bunãtate ºi blândeþe, Domnul Isus a ajutat-o sã
vadã cã era izolatã nu doar de oameni, ci ºi de Dumnezeu nu
numai pentru cã era pãcãtoasã, ci ºi deoarece se închina pe munþi,
la ceva ce nu cunoºtea.
Femeia aceasta era o reprezentare a sufletelor care nu-L cunosc
pe Dumnezeul cel adevãrat. Fiecare suflet care trãieºte în pãcat
este izolat de prezenþa binefãcãtoare a Domnului: "nelegiuirile

voastre pun un zid de despãrþire între voi ºi Dumnezeul vostru;
pãcatele voastre vã ascund Faþa Lui ºi-L împiedicã sã v-asculte!"
(Isaia 59:2). Din pãcate, din aceasta reiese cã închinarea samaritenilor pe muntele Gherazim era la fel ca închinarea oamenilor
care trãiesc în pãcat azi - un exerciþiu pentru trup ºi un mod de a
irosi timpul.
Dupã ce a trecut de momentul surprizei ºi a mirãrii cã un iudeu
îi cere apã, femeia a avut o conversaþie cu Domnul Isus în care,
pânã la urmã, Domnul se reveleazã ca fiind Hristosul - în care
chiar ºi samaritenii mai aveau o nãdejde. ""ªtiu", i-a zis femeia,
"cã are sã vinã Mesia, (cãruia I se zice Hristos); când va veni El,
are sã ne spunã toate lucrurile". Isus i-a zis: "Eu, cel care vorbesc
cu tine, sunt Acela"" (Ioan 4:25,26). Femeia a crezut cã Domnul
Isus este cine a spus cã este ºi ºi-a lãsat gãleata cu apã acolo, probabil ca sã poatã bea apã ºi ucenicii, care între timp s-au reîntors
cu mâncare. Femeia a alergat în cetate sã ducã vestea bunã cã cel
care dã apã vie este la fântânã. Ea a rãspândit un mesaj care i se
pãrea prea bun ca sã-l þinã doar pentru ea; ea a dus în cetate mãrturia experienþei ei cu Mesia, Hristosul cel în care mai nãdãjduiau
ºi ei cã va veni.
Darul Domnului, "apa vieþii" a fost un dar de care ea nu mai
auzise ºi, bucuroasã, s-a grãbit sã le spunã ºi altora despre acest
dar, pe care îl primeºte oricine îl cere: "oricui va bea din apa pe
care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete..." (Ioan 4:14a). Când
cineva vine la Hristos, se întâmplã douã lucruri: ceva se întâmplã
în el ºi apoi ceva se întâmplã prin el. Când un suflet se împacã cu
Dumnezeu prin meritul jertfei Domnului Isus, inima care simte
iertare este inundatã de bucurie, apoi vrea sã spunã ºi altora
despre ce a primit, ca ºi alþii sã poatã avea parte de bucuria
mântuirii. Este interesant sã observãm cã femeia samariteancã
s-a dus sã spunã vestea bunã bãrbaþilor, care probabil o cunoºteau
foarte bine. Cu riscul de a fi respinsã ºi ridiculizatã, motivatã de
ceea ce simþea cã s-a întâmplat în inima ei, femeia ºi-a lãsat gãleata la fântânã ºi a mers sã spunã ºi altora despre bãrbatul pe care
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l-a întâlnit la fântânã - Domnul Isus. Felul în care a dus mãrturia
ei înaintea oamenilor dovedeºte înþelepciune; ea nu ºi-a prezentat
cazul ca pe ceva dogmatic, ca o persoanã care a gãsit o religie, ci
ºi-a prezentat cazul ºi mãrturia ca pe o întrebare provocatoare,
care avea în ea promisiunea a ceva bun.
În anul 1960, zoologul austriac Karl von Frisch a primit
Premiul Nobel pentru descoperirea cã albinele au vederea color ºi
cã albinele folosesc un dans prin care comunicã gãsirea unei surse
de miere ºi direcþia ºi distanþa pânã la locul sursei. Într-un fel
asemãnãtor, femeia samariteancã a ºtiut cum sã comunice cã a
gãsit nu miere, ci apã vie, ºi le-a spus oamenilor unde. Aºa
de convingãtoare a fot mãrturia ei încât oamenii au vrut sã
investigheze imediat, pânã Domnul Isus cu ucenicii Lui nu pleacã
mai departe.
Domnul Isus, care a spus cã în primul rând, mâncarea Lui este
sã facã voia Tatãlui, le-a oferit apã vie ºi oamenilor care au venit
din cetate. Femeia samariteancã a alergat ºi la cei cu care a
împãrtãºit o viaþã de pãcat, ºi cred cã ei au vãzut schimbarea în
persoana care probabil nu mai vorbise niciodatã cu ei despre
religie. Bãrbaþii au acceptat mãrturia ei, ca apoi sã se ducã ºi sã se
convingã cã Domnul Isus este Mesia, Hristosul. "ªi ziceau femeii:
«Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricinã cã
L-am auzit noi înºine ºi ºtim cã Acesta este în adevãr Hristosul,
Mântuitorul lumii»" (Ioan 4:42). Domnul ªi-a lãsat ucenicii sã
cumpere merinde din cetate, ca apoi El sã dea tuturor care au vrut
apa vie ºi pâinea care se coboarã de sus. Mâncarea adusã de
ucenici nu a mai fost o prioritate în faþa oportunitãþii de a face
voia Tatãlui; voia Tatãlui a fost întotdeauna prioritatea vieþii lui
Isus (Matei 5:30, Matei 4:4, Deuteronom 8:3).
Dupã planul Divin, sufletul nostru este hrãnit nu numai când
primim, ci ºi când dãm, aºa cum a dat ºi aceastã femeie din ce a
primit ea bun de la Domnul Isus. Când facem lucrarea lui
Dumnezeu sufletul nostru este hrãnit pentru cã lucrãm la ceva ce
rãmâne veºnic. Este bine sã vrei sã faci mai mult, dar niciodatã sã

nu-i invidiezi pe cei care fac mai mult pentru cã lucrurile mici
fãcute cu credincioºie pentru Domnul pot deveni lucruri tot mai
mari pe mãsurã ce dovedim cã suntem ispravnici demni de
încredere. Dacã vrei sã faci un lucru bun, bine, adicã dupã
Scripturi, nu lãsa ca frica sau critica altora sã te opreascã. Cunoscutul predicator D. L. Moody a fost criticat o datã de o femeie
pentru felul în care a þinut o evanghelizare, la care omul lui
Dumnezeu a rãspuns: "Sunt de acord cã trebuie sã învãþ ca sã fac
aceastã slujbã mai bine, dar spune-mi tu cum sã o fac". Femeia a
spus: "Eu nu fac aceastã slujbã". Atunci a spus Moody: "Îmi place
mai mult felul meu de a face aceastã slujbã decât felul tãu de a nu
o face de loc".
Una dintre lucrãrile la care trebuie ca sã participe fiecare suflet
mântuit este cea de a spune altora despre mântuirea prin credinþa
în Domnul Isus - cum a fãcut ºi femeia samariteancã. Pânã în ziua
când Domnul ne cheamã acasã, într-un fel sau altul, fiecare dintre
cei mântuiþi trãieºte, în fiecare zi, o zi a oportunitãþii de a lucra
pentru Dumnezeu, dar este nevoie de pasiune, de viziune ºi uneori este nevoie de sacrificiu. Fiecare suflet mântuit trebuie sã
aleagã între a face ce poate în via Domnul ºi între a cãuta scuze
sã leneveascã. În versetul 37 din acest capitol Domnul Isus
recurge la o metaforã agricolã ºi spune: "Cãci, în aceastã privinþã,
este adevãratã zicerea: «unul seamãnã, iar altul secerã»". Fiecare
avem partea noastrã, felul nostru în care putem mãrturisi despre
Domnul, pentru cã numai Dumnezeu este Acela care face sã
creascã ce am semãnat (1 Corinteni 3:7). O dovadã cã am devenit
ucenici ai Domnului Isus este cã vrem sã spunem despre ce a
fãcut Domnul pentru noi. Domnul Isus este ºi astãzi Acela care
oferã pacea ºi bucuria care, ca un izvor de apã vie, poate ieºi din
inima unui suflet iertat ºi mântuit. Omul se poate împãca cu
Dumnezeu acceptând preþul pe care El l-a plãtit-o pe lemnul
crucii, la Golgota. Cel care vine însetat la Domnul sã primeascã
în dar apa vieþii (Isaia 55:1) devine un om schimbat ºi apoi vrea
ca ºi alþii sã aibã experienþa acestei schimbãri vindecãtoare de
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lepra pãcatului. Când un suflet primeºte în dar apa vieþii apar
dovezile unei schimbãri incontestabile (Corinteni 5:17).
Cu mulþi ani în urmã, în America a trãit un om pe nume Jack
Eckerd. Omul acesta era proprietarul a 1700 de farmacii. Dupã ce
s-a pocãit, când a trecut printr-una dintre farmaciile lui a observat
ceva care l-a deranjat grozav. A vãzut cã erau puse la vânzare
teancuri de reviste pornografice. A sunat imediat la directorul
afacerii lui ºi i-a spus sã scoatã afarã acele reviste din toate farmaciile lui. Revoltat, omul de la telefon a argumentat cã acele
reviste îi fac milioane de dolari, dar proprietarul nu a putut fi convins sã-ºi schimbe pãrerea. Acest om îºi dãduse inima Domnului
Isus ºi acum nu mai suporta sã vadã acele reviste murdare
în farmacia lui. Dumnezeu l-a binecuvântat cu ºi mai multe
farmacii cunoscute astãzi cu numele de "Seven-eleven". Mulþi alþi
proprietari creºtini de magazine i-au urmat exemplu ºi în acea
vreme mii de magazine din þarã (11.000) au scoase afarã acele
reviste pentru cã un om ºi-a dat inima Domnului Isus ºi viaþa lui
s-a schimbat.
Este inima ta a lui Isus? Ce tolerezi în viaþa ta? Bunicul soþiei
mele, care locuia la þarã unde avea o vie mare, a auzit mesajul
evangheliei, s-a pocãit ºi s-a botezat, fãcând astfel legãmânt cu
Domnul Isus. S-a dus acasã, a luat securea ºi a tãiat via de la
rãdãcinã, lãsând doar câteva fire cât sã aibã struguri pentru familie. Oameni l-au crezut nebun, dar El ºtia cã înlãturã din viaþa lui
alcoolul; ºtia cã scoate afarã nu doar o vie, ci scoate afarã ceva
care prezenta un pericol ºi o ispitã pentru sufletul lui. Sunt în viaþa
ta lucruri care nu Îi plac Domnului, dar pe care le tolerezi pentru
cã te crezi tare? Scoate-le afarã, pentru cã este mai bine sã suferi
o pagubã acum decât sã-þi pierzi sufletul.
Femeia din Samaria a avut o mãrturie de dus înaintea oamenilor. Tu ai o mãrturie cã te-ai întâlnit cu Isus ºi viaþa ta s-a schimbat? Dacã vrei mântuire, trebuie sã ajungi la punctul unde înþelegi
ºi crezi cã Isus Hristos este singura ta speranþã. El aºteaptã cu
rãbdare sã-i deschizi inima (Apocalipsa 3:20), dar trebuie sã ºtii

cã oferta Lui va expira într-o zi (vezi Evrei 4:1). Este trist cã mulþi
au învãþat sã meargã la bisericã, poate chiar sã dea zeciuialã. Au
învãþat sã-ºi schimbe viaþa ºi chiar sã se lase de obiceiuri rele, dar
dacã nu au crezut cã mântuirea se primeºte prin credinþã în jertfa
completã ºi desãvârºitã a Domnului Isus ºi prin pocãinþã ºi
naºterea din nou, efortul lor este în zadar. Dacã nu au învãþat cã
mântuirea, darul lui Dumnezeu, se primeºte prin har, prin credinþã
(Efeseni 2:8-9), sufletul lor este încã sub un adãpost fals. Cum
este cu sufletul tãu? Ai gãsit apa vie? Te numeri printre cei care
au pace în suflet ºi moartea nu îi înspãimântã? Orice suflet pãcãtos are nevoie de iertarea lui Dumnezeu ºi poate învãþa ceva de la
femeia samariteancã. În faþa adevãrului a cedat imediat, fãrã sã
amâne pocãinþa. A crezut ce i-a spus Domnul ºi a înþeles cã nu stã
doar înaintea unui rabin, ci stã înaintea lui Mesia, Hristosul. Cine
crede Cuvântul ºi îºi predã viaþa Domnului devine din suflet mort
(Efeseni 2:1), suflet viu.
Când Domnul Isus devine Stãpânul tãu, viaþa îþi este schimbatã
imediat - aºa cum a fost schimbatã ºi viaþa lui Zacheu. Cel care
primeºte darul mântuirii, ca ºi femeia samariteancã, devine un
vas, o unealtã în mâna lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu
spune cã eu ºi tu trebuie sã fim condamnaþi veºnic pentru pãcatul
nostru, dar când dreptatea Lui a cerut aceastã platã pentru pãcat,
mila Lui a acceptat, a gãsit ºi a dat un înlocuitor pentru ca cel
vinovat sã poatã fi iertat ºi chiar socotit neprihãnit. Sã fii erou
înseamnã sã mori sau sã fii gata sã mori ca altcineva sã trãiascã.
Domnul Isus este eroul care a murit în locul nostru pentru ca noi
sã trãim. Eroul nostru, Domnul Isus, a primit femeia samariteancã
aºa cum era; dacã încã ai doar o religie ºi nu ai mântuire, El este
gata sã te primeascã ºi pe tine, oricare ar fi trecutul tãu, pentru cã
acesta este motivul pentru care El S-a întrupat, venind printre noi,
oamenii: "Pentru cã Fiul omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã
ce era pierdut" (Luca 19:10).
Într-o vreme de grea încercare, când se afla ascuns într-o
peºterã de frica lui Saul, David a spus: "Aruncã-þi ochii la dreap-
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ta, ºi priveºte! Nimeni nu mã mai cunoaºte, orice scãpare este
pierdutã pentru mine, nimãnui nu-i pasã de sufletul meu"
(Psalmul 142:4). Probabil femeia samariteancã s-a dus la fântânã
cu aceste gânduri dar tu, chiar dacã eºti în mare necaz, nu poþi sã
spui asta. Oricine ai fi, orice ai fi fãcut, trebuie sã ºtii cã
Domnului Isus Îi pasã de sufletul tãu; trebuie sã ºtii cã este scãpare pentru sufletul tãu, cã Domnului nu numai cã Îi pasã de tine,
dar ªi-a dat viaþa pentru ca tu sã trãieºti.
Dacã vrei mântuire, trebuie doar sã o ceri de Domnul Isus singurul care o poate da (Matei 7:8, 9). Dacã vrei sã primeºti darul
lui Dumnezeu, viaþa ta va poate deveni o închinare înaintea Lui.
Sunt mai multe feluri de a-L proslãvi pe Domnul Isus; poþi sã te
rogi sau sã cânþi cântãri înãlþãtoare spre slava lui Dumnezeu, dar
cel mai înãlþãtor mod de închinare este sã îþi supui viaþa, cu toate
sectoarele ei, voii lui Dumnezeu. Fãcând asta, devii o mireasmã
spre viaþã, pentru cã tot ce faci va comunica cã tu petreci timp cu
Isus ºi cu Cuvântul Lui (2 Corinteni 2:16).
Un evanghelist s-a dus într-un oraº care avea o grãdinã renumitã pentru trandafirii deosebit de frumoºi ºi de parfumaþi. I-a
plãcut aºa de mult încât a petrecut cea mai mare parte a zilei între
acei trandafiri. Seara, când s-a dus sã predice la biserica unde a
fost invitat, cineva i-a spus cã ºtie unde a fost, pentru cã mireasma acelor trandafiri s-a imprimat în hainele lui. Când petrecem
timp cu Domnul Isus, vom primi ºi apoi vom purta mireasma
cunoºtinþei Lui, pentru cã în noi, prin virtuþile semãnate de Duhul
Sfânt, oamenii vor putea vedea tot mai mult felul ºi chipul
Domnului Isus. Trãieºte astfel încât, într-o zi, când se va citi în cer
istoria vieþii tale, sã se vadã cã viaþa ta fost o mãrturie pentru cei
din jurul tãu, cã ai umblat cu Dumnezeu.
Amin
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CE LUCRU NEOBI|NUIT FACE{I?
"Dacã iubiþi numai pe cei ce vã iubesc, ce rãsplatã
mai aºteptaþi? Nu fac aºa ºi vameºii? ªi dacã îmbrãþiºaþi cu dragoste numai pe fraþii voºtri, ce lucru
neobiºnuit faceþi? Oare pãgânii nu fac la fel?
Matei 5:46, 47

M

ajoritatea oamenilor care sunt expuºi în mod regulat
la a asculta mesaje din Sfânta Scripturã în casele de
rugãciune se împart în douã mari categorii. Sufletele
din prima categorie, ascultând textul de bazã al mesajului pe care
urmeazã sã-l audã, se întreabã oare ce povarã va mai pune pe
viaþa lor cuvântul pe care-l vor auzi. Se întreabã oare ce li se va
mai cere sã facã sau ce li se va mai spune cã nu au voie sã facã.
Spre deosebire de acest fel de suflete, care poartã ceea ce li se
pare a fi povara duminicii, în cealaltã categorie avem suflete care
abia aºteaptã sã audã Cuvântul Domnului, având dorinþa sincerã
ca Dumnezeu sã le înveþe. Oamenii din a doua categorie au sufletul însetat dupã Cuvânt ºi se întreabã ce taine le vor fi descoperite
ºi care va fi felul în care vor putea aplica mai bine în viaþa lor
principiile biblice prezentate în mesajul predicii.
Doresc ca acest mesaj sã te gãseascã în cea de-a doua categorie, pentru cã asta înseamnã cã eºti un suflet care ai gãsit
împlinire pentru viaþa ta, trãind-o spre slava Domnului Isus. Dacã
nu eºti în aceastã categorie, cât mai existã har, prin încredinþarea
datã de Duhul Sfânt, care deschide ochii inimii, lãsându-te sã vezi
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care sunt adevãratele valori, dacã vrei, poþi sã treci din prima categorie a sufletelor în categoria acelora care-ºi trãiesc viaþa
investind-o cu bucurie în Împãrãþia lui Dumnezeu. În textul citat
la început, cuvintele Domnului Isus ne provoacã sã ne deosebim
nu numai de oamenii rãuvoitori, dar ºi de oamenii buni, fãcând
lucruri neobiºnuite. Acest comportament, care i se potriveºte omului nãscut din nou, înzestrat cu puterea Duhului Sfânt, face din
noi oameni deosebiþi ºi ne face sã atragem atenþia celor din jur.
Acest fel de a face binele, care trece limita banalului, devine o
mãrturie a credinþei noastre faþã de oamenii între care trãim. Este
normal sã-i iubeºti pe cei care te iubesc, dar în momentul în care
alegi nu doar sã nu te rãzbuni pe cel care þi-a fãcut rãu, ce a chiar
sã-i doreºti mântuirea sufletului ºi sã-l iubeºti în acest fel deoarece ºtii cã dintr-o orbire spiritualã þi-a pricinuit acel rãu faci un lucru neobiºnuit. Când ai fost ultima oarã bun? Sau când
ai fãcut bine ui duºman al tãu? Când ai iubit ºi ai dorit binele
cuiva care nu este de aceeaºi credinþã cu tine? Când ai iertat farã
sã ai pretenþia ca mai întâi sã þi se cearã sã ierþi? Când ai fãcut
lucruri de acest fel ai ieºit din obiºnuinþã, din felul normal de a fi
al omului bun, ºi trecând de punctul unde eºti bun doar cu cei care
sunt buni cu tine, ai ajuns sã urmezi pilda lui Dumnezeu ca un
copil preaiubit al Domnului? Dumnezeu, pe când noi încã Îi eram
vrãjmaºi, ªi-a dat viaþa pentru noi ca sã ne mântuiascã. Când ai
fãcut un lucru neobiºnuit pentru binele oamenilor?
Rick Rescola, un colonel pensionat din armata americanã, a
fost un om care a fãcut ceva neobiºnuit, dovedindu-ºi dragostea
pentru semenii sãi. Dupã ce a ieºit la pensie, Rick a fost acceptat
sã fie ºeful securitãþii firmei Stanley Morgan, cu sediul în oraºul
New York, în unul dintre turnurile gemene. Cu mult timp înainte,
el ºi-a prevenit ºefii cã este posibil cã aibã loc un atentat cu
bombã. Asta chiar s-a întâmplat câþiva ani mai târziu, când un
microbuz cu explosiv a fost detonat în subsolul acelui bloc uriaº,
fãcând pagube mari, dar totuºi limitate. Dupã acel incident, Rick
ºi-a prevenit ºefii cã urmãtorul atac ar putea veni pe calea aerului

ºi a dat conducerii firmei sugestia sã se mute din acel bloc, dar
propunerea lui a fost refuzatã. I s-a dat voie sã exerseze evacuarea
birourilor firmei ºi fãcea asta la intervale regulate, având un
megafon ºi punându-i pe creºtini ºi pe necreºtini sã cânte imnul
"Dumnezeu sã binecuvinteze America".
Mai târziu, la 11 septembrie, a avut loc atacul terorist prezis de
el ºi, întocmai cum au exersat, cu megafonul la gurã, Rick a scos
angajaþii acelei firme (peste 2000 de persoane), de la etajul 20,
afarã, împreunã cu alte persoane de la alte companii. Au murit
mulþi oameni în acea zi, dar nu a murit niciun angajat dintre cei
cu care el a exersat ani de zile evacuarea clãdirii. Dupã ce i-a scos
afarã, fiindcã pasiunea vieþii lui era sã salveze vieþi, s-a reîntors la
clãdirea lovitã, ca sã mai scoatã ºi alþi oameni de la alte firme, dar
a fost surprins acolo în momentul prãbuºirii blocului. Acest om
dedicat binefacerii a fãcut un lucru neobiºnuit prin care oamenilor
li s-a adus aminte cã mai existã bunãtate ºi spirit de sacrificiu în
om. Pentru misiuni tehnice sau în armatã, în secþii speciale, se
cautã oameni cu talent ºi abilitãþi deosebite care-i ridicã deasupra
calificãrii altora. Întrebarea pusã de Domnul Isus ne provoacã sã
facem lucruri neobiºnuite spre slava Împãrãþiei Lui. În Psalmul
32, versetul 8, Dumnezeu promite cã ne va învãþa, ca apoi sã
putem merge pe drumul pe care ni l-a arãtat El. Astãzi se ºtie
mult, dar se face puþin pentru sufletele ºi trupurile oamenilor.
Trãim într-o generaþie care ºtie multe, dar nu ar vrea sã facã mai
nimic. În generaþiile trecute, când se cunoºteau mai puþine lucruri
ºi existau mai puþine resurse, se punea accent pe a face mult. Unii
se împiedicã de întrebarea: "De ce sã facem noi multe fapte bune,
când se spune de la amvoanele bisericilor cã El a fãcut totul?"
Dumnezeu ne-a îndreptãþit prin credinþã, ne-a dat haina neprihãnirii Lui, iar Lui i s-a imputat pãcatul nostru. Totuºi cartea
Apocalipsa, când prezintã în mod metaforic Biserica Domnului ca
pe o mireasã, spune cã soþia Lui s-a pregãtit. Cuvântul este specific când spune cã Ea s-a pregãtit pentru sãrbãtoarea nunþii. I s-a
dat sã îmbrace haine de in subþire - care sunt faptele neprihãnite.
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Aceste haine sunt roada Duhului Sfânt în viaþa noastrã ºi trãirea
în aceste fapte bune pregãtite de Dumnezeu ca sã umblãm în ele
sunt partea care ne revine nouã. Aceastã roadã - faptele - sunt o
dovadã cã suntem mântuiþi.
Apocalipsa 16:15 spune cã este "...ferice de cel ce vegheazã ºi
îºi pãzeºte hainele ca sã nu umble gol..."; înþelegem de aici cã sunt
mai multe haine ºi urmeazã sã vedem în acea zi dacã textul
vorbeºte în mod simbolic sau concret despre aceste haine. Când
Domnul Isus ne mântuieºte, ne îmbracã cu "hainele mântuirii"
(Isaia 61:10). O altã hainã este haina neprihãnirii lui Hristos, dar
aºa cum reiese din textul Scripturii, Mireasa Domnului are ºi
haine de in subþire, adicã haina faptelor fãcute în neprihãnire, prin
rodirea Duhului Sfânt. Faptele neprihãnite sunt fapte neobiºnuite
ale oamenilor de rând. Pentru ei este normal, este firesc sã faci
bine dacã þi se face bine, sã dai dacã þi se dã, sã iubeºti dacã eºti
iubit. Dar la acest stagiu încã nu ne asemãnãm cu Tatãl nostru cel
ceresc, care dã ploaie ºi peste cei rãi ºi peste cei buni.
Dumnezeu are un plan global dupã care se vor împlini toate
lucrurile care le doreºte El, dar are ºi un plan individual, în care
lasã voinþa omului sã participe la luarea deciziilor. Acest plan se
împlineºte dupã voinþa noastrã de a asculta de El. Planul Lui pentru noi este sã facem lucruri neobiºnuite care-i aduc cinste Lui, în
calitate de Tatã. Faptele oamenilor care au fãcut lucruri
neobiºnuite au rãmas de multe ori scrise în cronicile vremurilor,
dar copiii Domnului au oportunitatea de a face lucruri neobiºnuite
care sã fie scrise sus, în ceruri.
Într-o împrejurare, pe câmpul de bãtãlie, David a intrat într-o
crizã periculoasã, deoarece oamenii lui începuserã sã dea înapoi
(vezi 2 Samuel 23:9-10). Oºtenii lui, înfricoºaþi de vrãjmaº, au
început sã batã în retragere în faþa filistenilor, lãsându-l astfel pe
David în mare pericol. Cu David au rãmas doar câþiva viteji,
printre care ºi Eleazar, care a ales sã facã ceva diferit de ce îi dicta
instinctul lui de conservare. Eleazar a ales sã rãmânã cu David,
împreunã cu doar câþiva vitejii ca sã lupte, ca apoi ei ºi mai târziu

poporul sã vadã o minune. Cuvântul Domnului spune cã Eleazar
a lupta pânã mâna-i obositã i s-a lipit de sabie. A bãtut oºtirea
filistenilor ºi restul oºtii a venit înapoi pe câmpul de bãtãlie doar
sã strângã prada de la vrãjmaºii lor. Este uºor sã pleci acasã când
majoritatea pleacã, sã nu te mai rogi pentru o cauzã când nu vezi
izbãvire pentru un timp, dar faci un lucru neobiºnuit atunci când
stai în spãrturã ºi continui sã-þi faci datoria. Orice lucru valoros pe
care vrei sã-l faci cere efort, sacrificiu, ºi uneori cere sã ieºi
din anonimat ºi sã-þi asumi un risc; dar fãcând asta cu adevãrul
Scripturii de partea ta ºi îmbrãcat cu bunãtate, faci un lucru
neobiºnuit, care te face sã semeni cu Domnul Isus.
Dumnezeu a cãutat ºi cautã oameni care sunt gata sã facã
lucruri bune ºi neobiºnuite. El nu se uitã mai întâi la abilitãþi, ci la
voinþa omului de a asculta ºi de a rãmâne în ascultare: "Caut printre ei un om care sã înalþe un zid ºi sã stea în mijlocul spãrturii
înaintea Mea pentru þarã, ca sã n-o nimicesc; dar nu gãsesc nici
unul!" (Ezechiel 22:30). Dumnezeu cautã ºi astãzi oameni care sã
repare, nu sã strice lucrul Lui. Cautã oameni care urmeazã interesele Lui, nu interesele personale. Dumnezeu cautã oameni care sa
facã lucruri neobiºnuite încruciºându-ºi sabia Cuvântului cu cei
care vestesc calea largã. Cautã oameni care sã lucreze cu milã
acolo unde adevãrul a fost trântit la pãmânt ºi oamenii nu ºtiu cum
sã-ºi scape sufletul. Dumnezeu cautã lucrãtori cãrora nu le este
fricã cã vor fi criticaþi, lucrãtori care sã facã lucruri neobiºnuite
pregãtiþi sã plãteascã orice preþ pentru a îndeplini voia Lui. Eºti tu
unul dintre acele suflete care vor sã facã lucruri neobiºnuite? Cât
Se poate baza pe tine? Pleci când e greu? Pânã unde te duce
dragostea pentru El? Poþi sã începi cu lucruri mai mici, dar trebuie
sã iei hotãrârea sã începi sã faci aceste lucruri neobiºnuite care îi
ajutã pe alþii ºi Împãrãþia lui Dumnezeu. Altfel, timpul va trece
ºi vei afla cã ai un trup îmbãtrânit ºi slab, care nu mai poate ajuta
pe nimeni.
Pe la începutul secolului al XIX-lea, într-un parc din Sidney,
Australia, îºi locuia printre boscheþi un om cu numele Arthur
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Stace. Era un alcoolic, fãrã dinþi, fãrã haine de schimb ºi fãrã bani,
care trãia de la o zi la alta cu ce gãsea sau primea. Într-una din serile mai rãcoroase ale anului a cãutat un loc care sã-i permitã sã
se încãlzeascã puþin. A gãsit deschisã o uºã de bisericã ºi nu a fost
gonit pentru mirosul ºi înfãþiºarea lui de cerºetor, ci i s-a spus sã
ocupe un loc. Ascultând ce se vorbea, el, care nu s-a rugat vreodatã în viaþa lui, a fost surprins de ideea cã omul poate vorbi cu
Dumnezeu prin cuvintele lui proprii, dar a fost cel mai impresionat de predica în care menþiona mereu ºi mereu cuvântul "eternitate" cu scopul de a clarifica ideea cã sufletul omului va trãi
veºnic. Când a plecat înapoi la tovarãºii lui din parc, pentru cã nu
ºtia sã scrie sau sã citeascã, i-a cerut unui cerºetor dintre cei care
aveau ceva ºcoalã sã-l înveþe sã scrie cuvântul "eternitate". A continuat sã meargã la acea bisericã ºi viaþa lui s-a schimbat dupã ce
ºi-a predat viaþa Domnului Isus. A ajuns chiar sã aibã o slujbã de
îngrijitor în acea bisericã. Pentru mulþi ani a scris cu cretã coloratã
pe trotuare, pe scãri, în faþa localurilor publice, restaurante,
crâºme, biserici, cuvântul "eternitate" ºi acest cuvânt a produs în
mulþi un moment de trezire la realitatea faptului cã dupã ce vor
trece din aceastã viaþã vor continua sã existe cu Dumnezeu sau
despãrþiþi de Dumnezeu, pentru eternitate.
Se presupune cã de când ºi-a predat viaþa Domnului a scris
cuvântul "eternitate" de aproximativ cinci sute de mii de ori. El
fãcea un lucru neobiºnuit. Renumitul pod din Sidney, lângã
faimoasa operã din acest oraº, lângã care este parcul unde acel om
locuia în vrea respectivã, are scris pe el în lumini puternice care
sunt vãzute la început de An Nou prin televiziune, în toatã lumea,
cuvântul "Eternity", în comemorarea a ceea ce a fãcut acest om.
El fãcea ce putea ca sã aducã în gândirea omului realitatea
veºniciei spre care ne îndreptãm toþi. A fost omul care a fãcut ceva
neobiºnuit pentru binele sufletelor oamenilor din jurul lui.
"Ce lucru deosebit faceþi?" ne întreabã Domnul Isus. Primul
lucru neobiºnuit pe care trebuie sã-l facem odatã ce am primit
darul mântuirii este sã ascultãm de Duhul Sfânt, ca în noi

sã creascã aceastã roadã care-L bucurã pe Dumnezeu. Când
Domnul va veni (Matei 25), nu ne va întreba câte versete am
memorat sau la câte servicii divine am participat. El se va uita la
lucrurile neobiºnuite pe care le-am fãcut - ajutoarea sãracilor cu
hranã ºi îmbrãcãminte, vizite de încurajare la cei bolnavi - ºi la
sacrificiul fãcut de noi pentru rãspândirea Evangheliei.
Cunoaºterea Scripturii este spre folosul nostru, dar lucrurile
neobiºnuite este ceea ce facem pentru Domnul Isus. Încã puþin ºi
oamenii nu-L vor mai gãsi pe Domnul sãrac, flãmând sau gol.
Foloseºte oportunitatea prezentului ca sã te îmbogãþeºti faþã de
Dumnezeu.
O altã persoanã care a fãcut lucruri neobiºnuite a fost un om cu
numele de Hur, pe care scrierile sfinte îl þine într-o oarecare
umbrã ºi nu ne dau prea multe detalii despre el: "Mâinile lui
Moise fiind trudite, ei au luat o piatrã, au pus-o sub el, ºi el a ºezut
pe ea. Aaron ºi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul
de alta; ºi mâinile lui au rãmas întinse pânã la asfinþitul soarelui.
ªi Iosua a biruit pe Amalec ºi poporul lui, cu tãiºul sabiei"
(Exodul 17:12, 13). În locul care a ajuns sã se numeascã
"Domnul, steagul meu" Hur a avut o participare directã în sorþul
biruinþei luptei din acea zi, þinând în sus mâinile obosite ale lui
Moise. Atâta timp cât Moise avea mâinile ridicate spre cer,
israeliþii erau mai tari în luptã decât oºtile lui Amalec.
Hur a fost un om din seminþia lui Iuda, bunicul lui Beþaleel, cel
care cu înþelepciunea primitã de la Dumnezeu a fãcut lucrurile
necesare pentru cortul întâlnirii. Din scrierile rabinice reiese cã ar
fi fost cãsãtorit cu Miriam, sora lui Moise. Tot din aceste scrieri
reiese cã în lipsa lui Moise, Hur ar fi fost lãsat sã conducã poporul
împreunã cu Aaron ºi cã s-ar fi împotrivit poporului care voia sã
se toarne viþelul de aur ºi a fost omorât de poporul idolatru. Hur
reprezintã sufletul mântuit care susþine lucrarea Domnului din
umbrã, chiar dacã nu are parte de mare vizibilitate, ca cei care ies
în faþa poporului ºi în acest fel fac un lucru neobiºnuit. Astãzi este
nevoie de astfel de oameni, care sã lupte pe genunchi, sprijinind
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lucrarea celor din linia întâi. Este nevoie de oameni care pun
deoparte zile sfinte de post pentru lucrarea misionarã, pentru
mesajul care urmeazã sã fie vestit în casa de rugãciune. Este
nevoie de oameni care sã ajute material ºi cu priceperea pe care o
au de la Dumnezeu sã menþinã buna funcþionare a unei case de
rugãciune sau sã lucreze la construirea unei noi case de rugãciune,
acolo unde nu este una. Cei care fac lucruri neobiºnuite pot fi cei
care fac mâncare ºi duc celor în nevoie, care nu le pot întoarce
binele, observând cu grijã în casele celor nevoiaºi nu ce au, ce ce
nu au, pentru a acoperi acele nevoi sau pentru a putea implica ºi
pe alþii în lucrãrile de ajutorare.
Nu toþi predicã, nu toþi sunt mari soliºti, dar este nevoie ºi de
oameni care nu doresc popularitate între oameni, care stau în
spãrturã, acoperã o nevoie realã în bisericã, adicã în trupul lui
Hristos. Astfel de suflete care fac lucruri neobiºnuite, pe care nu
mulþi cautã sã le facã pentru cã nu au parte de vizibilitate înaintea
oamenilor, au nume mari sus, în cer. Nu cumva ai vrea sã fii ºi tu
unul din categoria sufletelor care fac lucruri neobiºnuite? Am
cãutat sã aleg pentru acest mesaj exemple de vieþile unor oameni
mai puþini cunoscuþi, ca sã vedem cã nu numai un om cu renume
poate face lucruri importante, neobiºnuite, ci oricine doreºte are
oportunitatea sã facã ceva ce trece dincolo de limita obiºnuitului.
Rãmâne ca fiecare dintre noi sã rãspundem întrebãrii provocatoare a Domnului Isus: "Ce lucru neobiºnuit faceþi?"
Oportunitãþile sunt nenumãrate. Trebuie doar sã-I cerem
Domnului sã ne spunã direcþia în care trebuie sã meargã efortul
nostru atunci când dragostea noastrã pentru Dumnezeu ºi pentru
sufletele oamenilor ne dã imboldul sã facem, cu deplinã bucurie,
lucruri neobiºnuite. Unii au adoptat copiii orfani; aceastã oportunitate stã înaintea celor care au un cãmin potrivit unde sã mai
primeascã un copil. Dupã statisticele recente, în lume sunt peste
150 de milioane de orfani. Unii ºi-au dedicat viaþa construirii unei
case de rugãciune ºi chiar dacã au intrat în datorii pentru aceasta,
au fãcut-o ºtiind cã vor avea de platã în fiecare lunã, dar, de

asemenea, ºtiind cã în acel loc, indicat pentru asta de Dumnezeu,
sufletele oamenilor vor ajunge sã cunoascã calea care duce la
viaþã. Unii cumpãrã la intervale regulate Biblii pe care le dau unor
oameni pentru care se roagã sau le pun la dispoziþia celor care le
duc acolo unde Domnul Isus nu este cunoscut. Unii, care au
aceastã vocaþie deosebitã, s-au dedicat în a fi misionari în locuri
neospitaliere strãinilor ºi Evangheliei lui Hristos. Unii rãspândesc
pliante cu informaþii despre mântuire sau vorbesc în fiecare zi cu
cineva pe stradã, în parc, în mijloacele de transport în comun sau
în alte locuri despre Domnul Isus. Unii ajutã familiile mari care
au greutãþi financiare sau au nevoie de cineva care sã se ocupe de
diferite treburi casnice.
O viaþã trãitã fãcând lucruri neobiºnuite dovedeºte umilinþã;
pentru cã umilinþa nu înseamnã subapreciere, nu înseamã sã te
lauzi cu ce nu poþi sau cu ce nu ai, ci înseamnã, printre altele, a
trãi la dispoziþia lui Dumnezeu. Umilinþã presupune ºi a fi sãrac
în duh, pentru cã, depinzând cu totul de Dumnezeu, te gândeºti
cum poþi zidi pe altul sufleteºte, cum poþi sprijini mâna altuia la
lucru, considerându-i pe alþii mai importanþi ºi nevoile lor mai
urgente decât nevoile tale. Cel care se angajeazã sã facã acest fel
de fapte neobiºnuite sau altele, care nu sunt menþionate aici, nu
numai cã are sentimentul împlinirii în viaþa lui ºi nu cunoaºte
depresia, dar într-o zi se va bucura de o rãsplatã din partea
Împãratului care nu va lãsa nerãsplãtit nici mãcar un pahar de apã
rece dat în numele Lui: "ªi oricine va da de bãut numai un pahar
de apã rece unuia din aceºti micuþi, în numele unui ucenic, adevãrat vã spun cã nu-ºi va pierde rãsplata" (Matei 10:42).
Ce lucru bun ºi neobiºnuit faci? Este aceastã întrebare incomodã pentru sufletul tãu? Dacã da, asigurã-te cã ai o inimã nouã,
pe care o primeºte cel care, prin pocãinþã, este nãscut din nou.
Când în viaþa unui suflet mântuit apare dorinþa de a face lucruri
neobiºnuite pentru Domnul ºi face acele lucruri, el devine, în faþa
oamenilor, un exemplu de viaþã schimbatã de Isus Hristos, un
exemplu de necontestat. Când un suflet este pãtruns de dragostea
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lui Hristos, nu mai þine cont de cât timp sau bani trebuie sã-I dea
Domnului ºi se dedicã la maxim lucrãrii neobiºnuite pe care
Domnul i-a pus-o pe inimã, însã fãrã sã-ºi neglijeze familia.
Cei care nu au simþit aceastã dãruire în lãuntrul lor ar trebui sã
þinã cont de timpul pe care îl mai au la dispoziþie, pentru ca sã nu
se trezeascã într-o zi cã inima lor i-a înºelat ºi L-au furat pe
Dumnezeu. Cele mai bune predici nu sunt cele rostite, ci cele
trãite de copiii Domnului care aleg ca în drumul lor spre casa
Tatãlui sã facã lucruri neobiºnuite. Luând în serios întrebarea
Domnului Isus, trebuie sã ne decidem sã facem lucrurile
neobiºnuite care-L bucurã pe El ºi sã spunem cu atitudinea Lui
din Ioan 9:4 "Cât este ziuã, trebuie sã lucrez lucrãrile Celui ce
M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate sã lucreze".
Amin
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MUL{UMIRI FIE ADUSE LUI DUMNEZEU
"Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos,
Domnul nostru!" Romani 7:25a

E

xistã în Scripturã cuvinte tari ºi sãþioase pentru suflet,
fãrã de care am fi lipsiþi de unele binecuvântãri, precum
cea de a înþelege semnificaþia multor texte din Cuvânt.
Printre aceste cuvinte - suferinþã, rãbdare, iertare, ascultare - care
pot fi un mesaj în sine, avem ºi cuvântul "jertfã". Când se aducea
jertfa de ispãºire, vina unui om era acoperitã de sângele unui
animal sacrificat, incinerat pe altar, dar jertfa de mulþumire
era deosebitã, pentru cã animalul de jertfã era împãrþit între
Dumnezeu, preoþi ºi oamenii veniþi la închinare. Era o masã
ceremonialã (Leviticul 3:1-17), care în zilele de astãzi a fost
înlocuitã de unii, cu masa de dragoste.
Despre orice fel de jertfã am alege sã vorbim, trebuie sã
vorbim ºi despre un preþ al jertfei. David a vrut sã aducã jertfã
Domnului în aria lui Ornan iebusitul ºi acesta, probabil cu o
jumãtate de inimã, i-a oferit-o lui David pe gratis, însã David a
refuzat-o ca dar ºi a plãtit pentru pãmânt: "Dar împãratul David a
zis lui Ornan: «Nu! Vreau sã-l cumpãr pe preþul lui în argint, cãci
nu voi da Domnului ce este al tãu, ºi nu voi aduce o ardere de tot
care sã nu mã coste nimic»" (1 Cronici 21:24).
În vechiul Israel, între jertfele care se aduceau pe altar era
ºi jertfa de mulþumire - care era o aducere aminte a ceva ce
Dumnezeu a fãcut pentru oameni. Astãzi, dupã Cuvânt, mulþu151
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mirea în sine este consideratã o jertfã: "Adu ca jertfã lui
Dumnezeu mulþumiri" (Psalmul 50:14). Chiar Dumnezeu ne
spune cã acceptã mulþumirile ca jertfe: "Cine aduce mulþumiri ca
jertfã, acela Mã proslãveºte" (Psalmul 50:23).
Aºa cum vedem din minunea vindecãrii celor zece leproºi,
dintre care numai unul s-a întors sã mulþumeascã (Luca 17:1119), Domnul Isus este întristat când, din viaþa celor cãrora le-a
fãcut mult bine, între care suntem ºi noi, lipseºte sentimentul de
recunoºtinþã care ne face sã Îi fim mulþumitori. A rosti doar
cuvinte de mulþumire nu este o jertfã costisitoare - cum a fost a
acelora care aduceau ca jertfã oi ºi boi pe altar; valoarea acestui
fel de jertfã este nu numai cã mulþumirea este sincerã, dar în
spatele ei existã un sacrificiu - este sacrificiul unei vieþi de
ascultare dãruite lui Dumnezeu: "Vã îndemn, dar, fraþilor, pentru
îndurarea lui Dumnezeu, sã aduceþi trupurile voastre ca o jertfã
vie, sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrã
o slujbã duhovniceascã" (Romani 12:1). Aducem Domnului ca
jertfã rodul buzelor noastre în cuvinte de mulþumire nu numai
pentru reuºitele pãmânteºti, ci în mod deosebit pentru biruinþele
împotriva pãcatului, împotriva dorinþelor noastre fireºti, pentru
biruinþe spirituale în viaþa altora, care au fost aduºi la lumina
Evangheliei ºi câºtigaþi pentru Hristos.
Este tendinþa omului nenãscut din nou sã fie mereu nemulþumit ºi sã doreascã mai mult sau altceva decât are, pe când dorinþa
omului duhovnicesc este sã fie mulþumitor pentru ce are. "Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartã totdeauna cu carul
Lui de biruinþã în Hristos ºi care rãspândeºte prin noi, în orice loc,
mireasma cunoºtinþei Lui" (2 Corinteni 2:14). Este incitant pentru
vrãjmaºul sufletului nostru ºi uneori o enigmã pentru oameni sã
vadã un om care Îi mulþumeºte lui Dumnezeu cu inima sincerã
pentru o bucatã de pâine, când alþii au palate ºi resurse nesfârºite
ºi sunt tot nemulþumiþi. Omul mulþumitor este un om nou care,
având în suflet bucuria mântuirii, se hrãneºte ºi cu mâncarea de
sus; este un om care are nãdejdea vieþii veºnice, care ºtie ºi nu uitã

cã Dumnezeu, în bunãtatea Lui, la Golgota, i-a rezolvat cea mai
mare problemã - problema vinei pentru pãcatele lui.
Cum este cu sufletul tãu? Eºti mulþumitor pentru ce þi-a dat
Dumnezeu? Uneori nu este nevoie sã rosteºti cuvinte, ci ajunge
doar expresia feþei. Dacã vrei sã cauþi motive sã fii nemulþumit,
nu este greu. Alþii au mai mult, sunt mai sãnãtoºi, au copii mai
ascultãtori, alþii se izbesc rar de lipsuri ºi de crize sau au familii
mai fericite. Nemulþumirea duce la întristare, ca apoi aceasta sã
ducã la rãzvrãtire ºi la pãcat. Ca unul care ºtii ce urmeazã dupã
aceastã viaþã, crezi cã se meritã ca nemulþumirile sã te despartã de
Dumnezeu? Ne putem întreba, la fel ca apostolul Pavel: "Cine ne
va despãrþi pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau
strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de
îmbrãcãminte sau primejdia sau sabia?" (Romani 8:35).
Apostolul Pavel, care a trecut prin mai multe necazuri decât
noi, s-a hotãrât sã fie mulþumit cu tot ce Dumnezeu îngãduie în
viaþa lui: "Cãci m-am deprins sã fiu mulþumit cu starea în care
mã gãsesc. ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc în belºug. În
totul ºi pretutindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi flãmând, sã fiu în
belºug ºi sã fiu în lipsã. Pot totul în Hristos, care mã întãreºte"
(Filipeni 4:11b-13). Apostolul Pavel a fost omul care a avut ochii
aþintiþi spre lumea viitoare, de aceea a ajuns sã numeascã unele
succese pãmânteºti "gunoaie" faþã de preþul mare al cunoaºterii
lui Isus Hristos.
Trebuie sã alungãm nemulþumirile ºi, privind la ce avem,
trebuie sã-I fim mulþumitori lui Dumnezeu. A fi mulþumit sau
nemulþumit sunt stãri ale sufletului nostru pe care le încurajãm
sau le descurajãm prin felul în care gândim, prin felul în care
atribuim în mintea noastrã valori unor lucruri sau situaþii. Rugãciunea, studiul Scripturii, mulþumirea ºi recunoºtinþa faþã de
Dumnezeu sunt elemente ale vieþii de credinþã fãrã de care sufletul se îmbolnãveºte ºi apoi moare. Inima mulþumitoare este o
expresie a fericirii cu Dumnezeu. Cel cu inima mulþumitoare vede
chiar în obstacole ocazia de a-L avea pe Dumnezeu alãturi, vede
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posibilitatea de a înregistra încã o biruinþã. Darul mântuirii, când
este preþuit, este aºa de mare încât poate reduce la tãcere orice
nemulþumire pe care firea cea veche ar încerca sã o justifice. Un
misionar, cadru medical, s-a dus în misiune în India într-o regiune
unde oamenii, pe mãsurã ce îmbãtrâneau, sufereau de orbire. A
descoperit cauza în ce consumau acei oameni ºi a descoperit ºi un
leac care i-a vindecat pe mulþi, dar nici unul dintre cei trataþi cu
succes de el nu i-a spus "mulþumesc", pentru cã în acel dialect nu
exista acest cuvânt. În loc de "mulþumesc" ei spuneau "voi spune
numele tãu".
Dumnezeu ne-a fãcut mult bine. Ne-a dat vedere spiritualã ca
sã vedem ce are ºi ce nu are valoare din perspectiva veºniciei. Au
fost ochii tãi vindecaþi? Dacã vezi valoare în a-þi investi viaþa în
lumea care vine, dacã vezi lipsurile ºi necazurile pãmânteºti ca
lucruri trecãtoare, înseamnã cã ochii tãi au fost vindecaþi de Cel
care dã luminã orbilor. Dacã ai scãpat de povara pãcatului ºi, prin
pocãinþã, ai devenit o fãpturã nouã în Hristos, ai motivul, datoria
ºi dorinþa sã "spui numele Lui" la alþii, cum au fãcut cei din India.
Dacã ai inima mulþumitoare, fii bun cu cei prin care Domnul Isus
este reprezentat în aceastã vreme pe pãmânt (vezi Matei 25:40).
Slujeºte Domnului cu o inimã mulþumitoare nu ca sã atragi
atenþia, nu din obligaþie, ci din dorinþa de a-L mulþumi pe El, care
a investit foarte mult în mântuirea sufletului tãu. "Mulþumiri fie
aduse lui Dumnezeu, care ne dã biruinþa prin Domnul nostru Isus
Hristos!" (1 Corinteni 15:57).
Este bine ºi potrivit sã-I aducem Domnului jertfe de
mulþumire. America a fost prima þarã care, în anul 1789, prin
proclamarea preºedintelui Washington, în statul Ilinois, a stabilit
ca toatã þara sã aibã o zi de mulþumire cãtre Dumnezeu.
Sãrbãtoarea s-a þinut prima datã în 1623, când pelegrinii din
Anglia s-au stabilit pe noul tãrâm gãsit, iar mai târziu aceastã sãrbãtoare a mulþumirii a devenit o sãrbãtoare naþionalã.
"De la preºedintele Statelor Unite ale Americii
Proclamare

Este datoria tuturor naþiunilor sã recunoascã purtarea de grijã a
lui Dumnezeu, sã-L asculte ºi sã fie mulþumitori pentru
bunãtatea Lui..."
Dacã vrei sã-I aduci jertfe de mulþumire Domnului, priveºte
mai întâi la lucrurile care nu trec. Priveºte cum a fost fãuritã mântuirea sufletului tãu. Priveºte la chemare pe care El þi-a fãcut-o
când, prin glasul Evangheliei, te-a chemat sã-þi dea iertare. Ca sã
poþi fi mulþumitor tot timpul trebuie sã cultivi o stare credinþã, un
optimism bazat pe promisiunile din Cuvânt, ºtiind cã, exersând
aceastã stare în fiecare zi, poþi sã fii fericit. Dacã accepþi, întreþii
ºi practici gândurile opuse, devii tot mai nefericit. În termenii
"legii" mulþumirea era numitã "jertfã de mulþumire": "Adu ca jertfã lui Dumnezeu mulþumiri ºi împlineºte-þi juruinþele fãcute Celui
Preaînalt" (Psalmul 50:14). Dupã cum reiese din acest verset,
omul care nu-ºi împlineºte promisiunile fãcute lui Dumnezeu,
cum ar fi cea de a trãi având pe Domnul nu doar ca Mântuitor, ci
ºi ca Stãpân, aduce jertfe de mulþumire degeaba. Proslãvirea Lui
este un superlativ al mulþumirii, pe care ºi noi o putem aduce
Domnului prin trãirea noastrã, prin cântare ºi prin cuvinte de
mulþumire, chiar în condiþii ostile. "Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cãci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos
Isus, cu privire la voi" (1 Tesaloniceni 5:18).
De multe ori spunem: "Doamne, ajutã-mã!", dar oare de câte
ori spunem "Doamne, îþi mulþumesc"? Apostolul Pavel ne
îndeamnã: "Mulþumiþi totdeauna lui Dumnezeu Tatãl, pentru toate
lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos" (Efeseni
5:20). Prin "totdeauna" ºi "toate lucrurile" apostolul vorbeºte
despre o atitudine a inimii în tot ce facem, pentru cã inima mulþumitoare lui Dumnezeu cautã cãi prin care sã se exprime.
Apostolul Pavel a învãþat cã pentru a rãmâne în pace ºi mulþumit
în tot felul de situaþii dificile, secretul este sã nu depinzi de
lucrurile de pe pãmânt ºi de relaþiile cu oamenii; starea de mulþumire trebuie sã depindã de relaþia cu Domnul Isus. Apostolul
Pavel a învãþat cã succesul vieþii lui nu stã în ce spun oamenii, ci
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stã în ce spune Dumnezeu despre viaþa lui. Cu o astfel de gândire
nu trebuie sã aºtepþi pânã se schimbã circumstanþele ca sã poþi fi
fericit. Cu o inimã mulþumitoare pentru voia Lui în viaþa ta poþi
sã fii fericit astãzi cã eºti un suflet mântuit prin harul lui
Dumnezeu (vezi Matei 6:33).
Starea de nevinovãþie în care ne pune jertfa Domnului Isus ne
poate face mulþumiþi ºi fericiþi: "Dar eu, în nevinovãþia mea, voi
vedea faþa Ta: cum mã voi trezi, mã voi sãtura de chipul Tãu"
(Psalm 17:15). Noi, cei care avem copii, ºtim cã a trebuit sã ne
învãþãm copiii sã spunã "mulþumesc" atunci când li s-a oferit
ceva; dar noi am învãþat cã se cuvine sã-I mulþumim Domnului în
fiecare zi pentru viaþã, pentru sãnãtatea necesarã sã te ridici
din pat ºi sã umbli, pentru hranã, pentru familie ºi alte binecuvântãri cu care ne-am obiºnuit? Dacã Dumnezeu ne-ar lua tot ce
avem, în afarã de lucrurile pentru care am mulþumit, oare ce
ne-ar mai rãmâne?
Mândria omului îl poate face sã nu-ºi exprime starea de
mulþumire, dar cel cu inima smeritã gãseºte mereu motive de
mulþumire. Psalmistul a aflat cã unul dintre locurile cele mai
potrivite sã-L laude cu entuziasm pe Domnul, adicã sã-I fie
mulþumitor lui Dumnezeu, este Casa Domnului: "Intraþi cu laude
pe porþile Lui, intraþi cu cântãri în curþile Lui!... cãci Domnul este
bun; bunãtatea Lui þine în veci, ºi credincioºia Lui din neam în
neam" (Psalmul 100:4, 5). Starea de mulþumire aduce fericire,
este un sentiment benefic pentru trup ºi suflet, care cautã cãi prin
care sã se exprime.
Unii oamenii, cum a fost ºi David, gãsesc plãcere în a
mulþumi Domnului pentru binefacerile Lui: "Binecuvânteazã,
suflete, pe Domnul, ºi tot ce este în mine sã binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt! Binecuvânteazã, suflete, pe Domnul ºi nu
uita nici una din binefacerile Lui!" (Psalmul 103:1, 2). În continuare, psalmistul Îl binecuvânteazã pe Domnul, adicã Îi
mulþumeºte, vorbindu-L de bine, enumerând câteva cauze ale
mulþumirii lui: El iartã pãcatul, El vindecã, El izbãveºte, El încu-

nuneazã cu bunãtate, El te saturã de bunãtãþi, El te întinereºte, El
îþi face dreptate, El îþi aratã cãile Lui, El este îndurãtor ºi milostiv,
El este bogat în bunãtate. Astfel de cuvinte ies din inima cuiva
care Îl iubeºte pe Domnul ºi Îi este mulþumitor. Ai putea ºi tu
sã-I mulþumeºti în acest fel? Ca pãrinþi, am vrea ca atunci când
facem un dar copiilor noºtri, sã vedem cã sunt mulþumitori sau
chiar sã spunã "mulþumesc". Dumnezeu este Tatãl nostru, care nu
doar ne-a fãcut o simplã favoare, ci S-a sacrificat ºi a dat ce a avut
mai scump ca noi sã putem fi iertaþi ºi mântuiþi.
O cântare veche, care nu prea se mai cântã, spune: "O, de-aº
avea eu limbi o mie/ ªi mii de buze sã cuvânt/Pe tonuri mii o
armonie/ Spre slava celui pururi sfânt,/ I-aº mulþumi de ce-a
fãcut/ Cu mine, fiu cel pierdut". Când L-am primit pe Domnul
Isus în inima noastrã, aceastã cântare ni s-a pãrut foarte potrivitã.
Mai este potrivitã astãzi? O cântãm poate, dar o mai cântãm cu
foc, ca atunci când Domnul Isus ne-a primit ca sã fim ai Lui?
Astãzi nu aducem ca jertfã animale, dar aducem trupurile noastre
ca o jertfã vie, sfântã, ºi asta pentru cã Domnul Isus a adus o
ultimã jertfã de sânge pentru toþi pãcãtoºii: "tot aºa Hristos, dupã
ce S-a adus jertfã o singurã datã, ca sã poarte pãcatele multora..."
(Evrei 9:28a).
Noi trebuie sã-I aducem lui Dumnezeu jertfe de mulþumire cât
timp suntem pe acest pãmânt, cuvinte de mulþumire în spatele
cãrora sã fie o viaþã feritã de pãcat. Când ne pocãim, mulþumirea
faþã de Dumnezeu acþioneazã de multe ori ca un antidot pentru
sentimentul de vinovãþie; primind graþierea ºi mulþumind
Domnului pentru iertarea pe care þi-o dã, poþi sã te bucuri de pace.
De câte ori stãm la masa Domnului, inima trebuie sã ne fie plinã
de mulþumire faþã de Dumnezeu, dar nu poþi mulþumi cum trebuie
fãrã sã-þi aduci aminte cã ai fost scos de o mânã tare din întunericul pãcatului ºi adus la o viaþã nouã în Hristos. Cu cât cercetezi
ºi cugeþi mai mult la valoarea mântuirii pe care ai primit-o în dar,
te simþi tot mai îndatorat faþã de Dumnezeu. Când nu Îi impui
restricþii Duhului Sfânt, pe zi ce trece viaþa þi-e tot mai legatã de

156

157

TEMNI|A RELIGIEI

jertfa Domnului Isus ºi aceasta este o pricinã de mulþumire. "Deci
la timp ºi nelatimp, noi sã ridicãm altare" spune versul unei
cântãri - altare pe care sã Îi aducem ca jertfã mulþumirile ºi laudele noastre Aceluia care ne-a dovedit cã ne iubeºte cu o iubire
veºnicã. Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru cã suntem
bogaþi când avem mântuire, când Îl avem pe Dumnezeu de partea
noastrã. Rãscumpãraþii Domnului trãiesc o viaþã de mulþumire
faþã de Dumnezeu, nu doar aici, pe pãmânt, ci ºi sus, în cer.
Apocalipsa 7:12 spune: "...A Dumnezeului nostru sã fie lauda,
slava, înþelepciunea, mulþumirile, cinstea, puterea ºi tãria, în vecii
vecilor! Amin".
Amin

18
S}GEATA
"Mi-a fãcut gura ca o sabie ascuþitã, M-a acoperit cu
umbra mâinii Lui; ºi M-a fãcut o sãgeatã ascuþitã,
M-a ascuns în tolba Lui cu sãgeþi." Isaia 49:2

A

ºa cum spune Iov, viaþa omului este scurtã ºi plinã de
necazuri (Iov 14:1) ºi nu puþini sunt cei care, în furtunile vieþii, îºi pun întrebarea: "Ce rost are viaþa mea?"
Rãspunsul Scripturii este cã are rost, deoarece am fost creaþi de
Creator cu un scop precis: "Domnul a fãcut toate pentru o þintã"
(Proverbe 16:4). Fiecare dintre noi am fost creaþi pentru o misiune care adesea ni se pare dificilã sau, uneori, chiar imposibilã;
dar Acela care ne-a ales pe noi ºi a ales ºi misiunea ºtie cã este
posibilã: "Nu v-a ajuns nicio ispitã, care sã nu fi fost potrivit cu
puterea omeneascã ºi Dumnezeu care este credincios, nu va
îngãdui sã fiþi ispitiþi peste puterile voastre; ci, împreunã cu ispita, a pregãtit ºi mijlocul sã ieºiþi din ea, ca s-o puteþi rãbda"
(1 Corinteni 10:13). Oricine ai fi, eºti o fiinþã importantã pentru
cã, prin viaþa care Dumnezeu þi-a dat-o pe pãmânt, ai fost ales sã
contribui la scopul pe care îl are Dumnezeu. Viaþa ta a fost planificatã dupã buna voie a Lui, cu dorinþa ca dupã ce te-a înfiat sã
ajungi sã faci parte din familia Lui din cer pentru totdeauna. Ai
fost ºi am fost creaþi ca sã trãim o viaþã care slujeºte voii bune a
lui Dumnezeu - lucru care este posibil numai pe mãsurã ce Duhul
Sfânt lucreazã viaþa noastrã ºi ajungem sã ne asemãnãm tot mai
mult cu Fiul.
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Creatorul nu numai cã þine o evidenþã minuþioasã (Matei
10:30) da fiecãrui suflet pe care îl cheamã în existenþã pe pãmânt,
dar are un plan precis pentru fiecare - plan fãcut înainte de întemeierea lumii: "În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea
lumii, ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã înaintea Lui, dupã ce, în
dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte sã fim înfiaþi prin Isus
Hristos dupã buna plãcere a voii Sale" (Efeseni 1:4, 5). Având
scopul de a ne ajuta sã înþelegem mai uºor anumite lucruri, în
multe dintre textele Scripturii vedem cã cei care cu inspiraþie de
sus au scris oracolele sfinte ale lui Dumnezeu au folosit ca formã
de comunicare analogia - care înseamnã asemãnarea dintre douã
lucruri sau situaþii. În acest mesaj vom privi la sãgeata trasã de un
arcaº cu scopul de a lovi cu cât mai mare precizie o anumitã þintã
ºi asemãnarea cu scopul vieþii noastre. În psalmi, copiii sunt
asemãnaþi cu niºte sãgeþi într-o tolbã (Psalmul 127:5) iar în cartea
Genesei cu niºte sãgeþi sunt asemãnate planurile vrãjmaºilor lui
Iosif (Genesa 49:23). Putem folosi aceastã analogie a sãgeþii
punându-L ca arcaº pe Dumnezeu, pe Satana, sau ne putem pune
chiar pe noi, ca persoane care au planuri pentru aceastã viaþã planuri pentru care depunem efort sã le vedem împlinite.
Aºa cum reiese ºi din motto, vom privi la viaþa noastrã ca la o
sãgeatã trasã de Dumnezeu. Ca sã primim câteva rãspunsuri cu
privire la scopul vieþii noastre, ne poate fi de folos gândul cã
fiecare dintre noi suntem ca o sãgeatã fãcutã cu un anume scop de
cãtre Arcaº. Misiunea sãgeþii este aleasã de El ºi când îi dã drumul din coarda arcului are dorinþa ca aceastã sãgeatã sã loveascã
o anumitã þintã, pe care ºi-a propus-o, ºi nu întreabã sãgeata unde
ar vrea sã meargã ºi nici când ar vrea sã fie folositã: "Cãci pe
aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a ºi hotãrât mai dinainte
sã fie asemenea chipului Fiului Sãu..." (Romani 8:29a).
Dumnezeu ne-a ales ºi ne-a trasat viaþa ºi ar fi cu totul nepotrivit
sã spunem cã noi ºtim mai bine ce este bine pentru noi, aºa cum
ar fi nepotrivit ca un ceas mare cu cuc sã spunã cã ar vrea sã fie
pian sau invers. Când ne-a mântuit, am devenit ai Lui ºi cu cât

mai repede cãutãm sã aflãm care este planul Lui pentru viaþa
noastrã cu atât mai repede vom putea atinge þinta doritã de El: "El
ne-a mântuit ºi ne-a dat o chemare sfântã, nu pentru faptele noastre, ci dupã hotãrârea Lui ºi dupã harul care ne-a fost dat în
Hristos Isus, înainte de veºnicii" (2 Timotei 1:9). Planul Lui este
sã îi dea fiecãrui copil al Lui o chemare sfântã, specificã, aleasã
dupã suveranitatea Lui divinã.
Problemele par cã ne depãºesc atunci când uitãm cã noi suntem o sãgeatã fãcutã de El, trimeasã de El cu o þintã aleasã de El
chiar înaintea dea ne fi nãscut. Când uitãm asta, am prefera sã
ne alegem singuri scopul vieþii. Am fost creaþi dupã voia Lui sã
îndeplinim voia Lui ºi nu invers. Am putea asemãna viaþa
prorocului Ieremia, începând chiar înainte de a se naºte el, cu o
sãgeatã trasã de Dumnezeu, consacratã unei misiuni specifice,
potrivit cu dorinþa Lui. "Mai înainte ca sã te fi întocmit în
pântecele mamei tale, te cunoºteam, ºi mai înainte ca sã fi ieºit
tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte ºi te fãcusem proroc
al neamurilor" (Ieremia 1:5). Scopul vieþi noastre, ales de
Dumnezeu, este mult mai important decât planurile noastre, prin
care ne-am zbate sã cãutãm fericirea pe pãmânt. Când vom pleca
din aceastã lume (1 Corinteni 3:10-15), vom vedea mai bine
scopul specific pe care l-a avut Dumnezeu pentru noi ºi vom
vedea în ce mãsurã am atins acel scop folosind potenþialul cu
care am fost înzestraþi.
Gãsim împlinire în viaþã numai când, dupã ce am aflat voia Lui
pentru viaþã noastrã, ne consacrãm viaþa ca sã atingem acel scop,
care începe cu dorinþa lui Dumnezeu ca noi sã primim darul mântuirii. Am fost creaþi ca sufletul nostru sã existe la nesfârºit chiar
dupã ce ne vom dezbrãca de trupul acesta, pe care apostolul Pavel
îl aseamãnã cu un cort: "ªtim, în adevãr, cã, dacã se desface casa
pãmânteascã a cortului nostru trupesc, avem o clãdire în cer de la
Dumnezeu, o casã, care nu este fãcutã de mânã, ci este veºnicã"
(2 Corinteni 5:1). Textul citat la început vorbeºte despre o sãgeatã
ascuþitã care este la îndemâna Arcaºului. Arcaºul acesta nu a
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folosit timp ºi resurse ca sã facã o sãgeatã fãrã un scop, ca apoi sã
o foloseascã trãgând-o la întâmplare spre lucruri fãrã rost sau fãrã
valoare. Idealul Lui pentru fiecare dintre noi este unul înalt, dar
depinde de noi dacã vrem sã ne lãsãm prelucraþi ca sã putem
atinge þinta aleasã de El.
Prelucrându-ne, El vrea sã ne dea chipul Fiului Sãu: "ºi sã vã
îmbrãcaþi în omul cel nou, fãcut dupã chipul lui Dumnezeu, de o
neprihãnire ºi sfinþenie pe care o dã adevãrul" (Efeseni 4:24).
Dupã cum odatã s-a spus: "Sã facem omul dupã chipul Nostru"
(Genesa 1:26a), astãzi Duhul Sfânt vrea sã facã Biserica dupã
chipul lui Hristos. Þinta Lui pentru noi este ca odatã mântuiþi,
dupã mãsura puterii ºi a înzestrãrii noastre, sã-L facem cunoscut
oamenilor care nu-L cunosc ca ºi ei sã fie mântuiþi. Oamenii îºi
aleg ca þintã pentru viaþa lor lucruri trecãtoare, cum ar fi sã adune
mulþi bani sau sã devinã faimoºi între oameni. Chiar dacã, dupã
mult zbucium, ei ating aceste scopuri, nu sunt în stare sã þinã ce
au, pentru cã viaþa lor trece ºi moartea îi desparte de acele lucruri.
Þinta aleasã de Dumnezeu pentru om este mult mai înaltã, pentru
cã se rãsfrânge dincolo de aceastã viaþã, în veºnicie. Un credincios care trãieºte pentru lumea care vine are ca prioritate voia lui
Dumnezeu ºi ºtie cã El îi va purta de grijã ºi în cea ce priveºte
nevoile lui pãmânteºti (Matei 6:33); "Recunoaºte-L în toate cãile
tale, ºi El îþi va netezi cãrãrile" (Proverbe 3:6).
Când un arcaº merge în pãdure ca sã aleagã materialul din care
sã facã sãgeþi, el deja ºtie ce are de gând sã facã cu ele. El ºtie cã
lemnul pe care îl va folosi va influenþa zborul sãgeþii, ºi cã
lungimea, greutatea ºi vârful sãgeþii vor fi factori importanþi
care-i vor asigura succesul. Dumnezeu a ales ºi mai alege diferiþi
oameni pentru diferite slujbe prin care ei, ca niºte sãgeþi care au
viaþã, sã ducã la îndeplinire voia Lui pe pãmânt. Dumnezeu a ales
un om cu numele Saul, care era un prigonitor al Bisericii, sã facã
din el un propovãduitor al Evangheliei la neamuri, cunoscut mai
târziu cu numele Pavel. "Dar Domnul i-a zis: «Du-te, cãci el este
un vas pe care l-am ales, ca sã ducã la Numele Meu înaintea

Neamurilor, înaintea împãraþilor, ºi înaintea fiilor lui Israel»"
(Faptele apostolilor 9:15).
Privind la cruzimea de care Saul a dat dovadã când cãuta femei
ºi bãrbaþi credincioºi Domnului ca sã-i arunce în temniþã, cred cã
nimeni nu l-ar fi gãsit eligibil pentru o slujbã aºa de importantã ca
cea de a duce la neamuri mesajul dragostei lui Dumnezeu, prin
care El cheamã oamenii la împãcare. A fost o sãgeatã prelucratã
ºi trasã de mâna la Dumnezeu, care ºi-a atins þinta doritã Lui.
Dumnezeu l-a ales pe Levi, fiul lui Iacov, ca sã-i formeze pe cei
din casa lui care aveau sã fie slujitori ai altarului în cortul unde
era þinut chivotul ºi, mai târziu, în Templul de la Ierusalim. "Eu
l-am ales dintre toate seminþiile lui Israel ca sã fie în slujba Mea,
în preoþie, ca sã se suie la altarul Meu, sã ardã tãmâia, ºi sã poarte
efodul înaintea Mea" (1 Samuel 2:28). Cu timpul, aceºti oameni
aleºi de Dumnezeu, care formau ceata leviþilor ºi a preoþilor, cea
mai mare parte dintre ei, au ajuns sã acþioneze ºi sã facã slujbe ca
agenþi independenþi care aveau ca prioritate planurile, scopurile
lor ºi nu pe cele ale lui Dumnezeu. "Pentru ce cãlcaþi voi în
picioare jertfele Mele ºi darurile Mele, care am poruncit sã se facã
în Locaºul Meu?" (1 Samuel 2:29).
Privind la aceºti oameni, aleºi pentru a face slujbe sfinte înaintea Domnului, am putea spune cã datoritã neascultãrii lor, ei au
fost ca o sãgeatã aleasã ºi trasã de Dumnezeu care nu ºi-a atins
þinta, care nu ºi-a atins scopul. Aceastã dezamãgire pe care a
avut-o Dumnezeu cu casa lui Levi a atras dupã sine descoperirea
planului lui Dumnezeu cu privire la o altã Sãgeatã, adicã cu
privire la o altã persoanã aleasã de El care avea sã lucreze dupã
inima lui Dumnezeu. "Eu îmi voi pune un preot credincios, care
va lucra dupã inima Mea ºi dupã sufletul Meu..." (1 Samuel
2:35a). Dumnezeu are ºi sãgeþi - adicã planuri - prin care pedepseºte neascultarea unora. "De aceia ºi Domnul a îngrijit ca
nenorocirea aceasta sã vinã peste noi..." (Daniel 9:14a). Daniel a
înþeles cã neascultarea ºi idolatria lui Iuda L-a determinat pe
Dumnezeu sã îl trimitã pe Nebucadneþar, care a cucerit
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Ierusalimul ºi a dus pe mulþi ca robi în Babilon. A fost o sãgeatã
pe care Dumnezeu nu a tras-o cu plãcere, dar totuºi ºi-a lovit þinta.
Prin neascultare de Dumnezeu, împãratul Saul a avut o
perioadã în viaþa lui despre care, privind în urmã, a spus cã a
lucrat ca un nebun (2 Samuel 24:1). Saul ºi-a început bine mandatul de împãrat dat de Dumnezeu, dar a sfârºit foarte rãu, pentru
cã nu a ascultat de Dumnezeu. Împãratul Saul a fost ca o sãgeatã
care a pornit bine din arc, dar care, în timp, ºi-a schimbat þinta
aleasã de Dumnezeu pentru el. Aºa cum viaþa lui Saul a deviat de
la þinta trasatã de Dumnezeu prin planuri ºi îndeletniciri care nu
au avut aprobarea lui Dumnezeu, prin prietenii rele, prin tolerarea
pãcatului, prin cãsãtorii fãrã aprobarea Domnului ºi alte lucruri de
felul acesta, viaþa noastrã poate devia de la þinta aleasã de
Dumnezeu pentru noi. Dacã examinãm viaþa lui David, putem
vedea cu claritate scopul lui Dumnezeu cu privire la el chiar
înainte de a ajunge Împãrat. "Am gãsit pe David, fiul lui Iese, om
dupã inima Mea, care va împlini toate voile Mele" (Faptele
apostolilor 13:22b). Dacã privim la viaþa lui David ca la o sãgeatã
trasã de Dumnezeu, vedem cã aceastã sãgeatã, pânã la urmã, a
împlinit voia Domnului sau dacã folosim cuvintele din text, "a
împlinit voile Lui". "ªi David, dupã ce a slujit celor din vremea lui,
dupã planul lui Dumnezeu, a murit..." (Faptele apostolilor 13:36a).
Odatã ce, prin pocãinþã, am primit darul mântuirii, trebuie sã
rãmânem în ascultare de Cuvânt ca sã aducem roadã ºi sã nu ne
înºele cineva sau sã nu ne înºelãm singuri, acceptând lucruri care
ne schimbã direcþia de la þinta spre care am pornit, dupã voia lui
Dumnezeu. Dacã vrem sã ºtim dacã sãgeata vieþii noastre merge
spre þinta doritã de Dumnezeu este bine sã ne întrebãm: "Cât
câºtig a adus lui Dumnezeu ascultarea noastrã?" "Spiritual, care
ne va fi produsul final?" Dacã nu avem roadã ºi subiectul sfinþeniei este ceva ce ne deranjeazã, este posibil ca noi sã fi mers pe o
altã traiectorie decât cea aleasã de Dumnezeu pentru noi.
Pânã la urmã Dumnezeu va fi proslãvit în viaþa tuturor, fie prin
pocãinþã ºi iertare, fie prin pedeapsã. Dumnezeu, care nea ales

înainte de întemeierea lumii, ne-a ales cu un scop ºi este foarte
nepotrivit ca într-un moment când nu suntem cãlãuziþi de înþelepciune sã spunem cã noi vrem sã acþionãm dupã planurile noastre.
Nu doar un om, ci uneori chiar o bisericã poate sã se facã
vinovatã de umblarea dupã scopurile fireºti. Când o bisericã
forþeazã interpretãri lumeºti pentru ca dorinþele fireºti sã nu fie
deranjate, deviazã de la planul lui Dumnezeu, care ne cheamã la
o viaþã de sfinþire. Putem vedea clar cã ºi Satana poate fi vãzut în
rolul de arcaº, dar þinta lui este sã lupte împotriva Bisericii lui
Dumnezeu cu scopul de a limita ºi de a scãdea, dacã poate,
numãrul celor mântuiþi. El vrea sã tragã în Bisericã cu învãþãtori
mincinoºi care promoveazã erezii nimicitoare (2 Petru 2:1). Noi,
ca sãgeþi trimise de mâna lui Dumnezeu, nu avem ca scop sã
producem vreo ranã, ci sã ajungem la o staturã spiritualã de maturitate, ca asta sã-L glorifice pe Dumnezeu, aºa cum ascultarea
Fiului L-a glorificat pe Tatãl. "Eu Te-am proslãvit pe pãmânt, am
sfârºit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac" (Ioan 17:4).
Dar noi? Astãzi ne putem cerceta viaþa sã vedem dacã umblãm
dupã interesele lui Dumnezeu în viaþa noastrã ºi a celor din jurul
nostru sau umblãm doar dupã interesele firii noastre pãmânteºti.
Nu ajunge sã ºtii adevãrul Scripturi, ce trebuie ºi sã asculþi de el,
chiar dacã te costã; pentru cã te va costa mult mai mult dacã nu
asculþi. Ce folos sã fie cineva isteþ, descurcãreþ ºi deºtept dacã
merge în iad? Poate spui cã necazul ºi suferinþa nu te-au ocolit
niciodatã, dar aceste scuze nu vor scãpa pe nimeni de vinovãþie
înaintea lui Dumnezeu. Singurul fel în care cineva poate scãpa de
vinovãþie este sã primeascã mâna de împãcare a lui Dumnezeu,
prin pocãinþã, în meritul jertfei Domnului Isus. Fã sã conteze
viaþa ta spre binele sufletului tãu, spre binele împãrãþiei Lui;
nu-þi lãsa sufletul doborât de întristãri pe care vrãjmaºul sufletului tãu cautã sã le trimitã ca pe niºte sãgeþi arzãtoare în calea ta.
Spre deosebire de alþi arcaºi, Dumnezeu, când Îºi alege lemnul
pentru a-ªi duce la îndeplinire planul cu sãgeata fãcutã din el, nu
este deranjat dacã acel lemn este strâmb; El are metode de a-l
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îndrepta. Dacã examinându-þi viaþa vezi un defect în trecutul tãu,
sã ºtii cã El te poate îndrepta ºi, din suflet pãcãtos, te poate transforma în suflet nevinovat, care a fost îmbrãcat în neprihãnirea lui
Hristos (Romani 3:26; 2 Corinteni 5:21).
Dacã nu-L cunoºti ca Mântuitor sau ºtii cã ai deviat de la calea
Domnului, nu aºtepta o zi specialã, cãci s-ar putea sã nu o mai
ajungi ºi nici nu aºtepta pânã când ai sã poþi sã faci niºte fapte
bune cu gândul de a-L îmbuna pe Dumnezeu. Vino astãzi la
Hristos, aºa cum eºti. Prin ascultare de El, dacã vrei, viaþa ta poate
fi ca o sãgeatã trasã de Dumnezeu, care îºi loveºte þinta. Prin
meritul jertfei Lui, în schimbul pocãinþei tale sincere, te va ierta,
îþi va da un început nou ºi vei trãi o veºnicie fericitã cu El ºi cu
cei care-L iubesc pe El.
Amin

19
ALTARUL
"Iosua a ridicat la Ghilgal cele douãsprezece pietre
pe care le luaserã din Iordan. El a zis copiilor lui
Israel: «Când vor întreba copiii voºtri într-o zi pe
pãrinþii lor: ’Ce însemneazã pietrele acestea?‘ Sã
învãþaþi pe copiii voºtri ºi sã le spuneþi: ’Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.‘»" Iosua 4:20-22

P

rivind în urmã la viaþa noastrã, ca într-o oglindã retrovizoare, putem vedea cã pe lângã momentele frumoase ale
vieþii am avut parte ºi de evenimente pe care le-am putea
pune în categoria "la rãscruci de drum" ºi de altele, mai puþin plãcute, pe care le-am putea pune în categoria "crize". Privind în
urmã la drumul numit "viaþã", pe care deja l-am parcurs, putem
observa cã în anumite momente au avut loc schimbãri care ne-au
forþat sã adoptãm un nou stil de viaþã. Trecutul este ca o þarã din
care este greu sã ieºi, dar privind în trecutul nostru ºi al altora
putem învãþa ºi apoi aplica lucruri care dau tãrie sufletului
nostru ºi fac sã creascã valoarea caracterului nostru; caracterul
fiind unul dintre lucrurile pe care le luãm cu noi când plecãm de
pe acest pãmânt.
Unul din felurile în care Dumnezeu a ales sã comunice cu
oamenii a fost prin intermediul unui altar unde omul mergea cu
scopul de a se întâlni cu Dumnezeu. Altarul este o platformã ridicatã, o zidire de pietre sau chiar o masã pe care sunt puse lucrurile
sau jertfele închinate unei divinitãþi (Exodul 25:23). În vremea
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Vechiului Testament, pe altar erau puse jertfele animale care erau
arse înaintea Domnului de cele mai multe ori pentru curãþire ºi
iertare. Apogeul Golgotei, unde Mântuitorul a fost rãstignit, a fost
altarul unde Domnul Isus S-a dat ca jertfã pe Sine Însuºi, pentru
ca prin moartea Lui înlocuitoare cei vinovaþi sã fie iertaþi ºi
socotiþi neprihãniþi. De la Abel ºi pânã la jertfa Domnului Isus,
oamenii I-au ridicat lui Dumnezeu altare prin care îºi exprimau
dorinþa de a primi iertare ºi dorinþa de a mulþumi: "Atunci voi
merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, care este
bucuria ºi veselia mea, ºi Te voi lãuda cu arfa, Dumnezeule,
Dumnezeul meu!" (Psalmul 43:4). Abel, Noe, Avraam, Isaac,
Iacov, Moise, Iosua, Manoh, Samuel, Saul, Ghedeon, David,
Solomon ºi Ilie au în comun faptul cã au adus Domnului jertfe pe
altar. Oriunde ar fi altarul ºi oricine l-ar ridica, dacã Dumnezeu nu
se prezintã la acel altar, jertfa adusã nu are nicio valoare ºi nu
aduce niciun folos.
Dupã ce Domnul Isus a intrat în locul preasfânt o datã pentru
totdeauna cu sângele Lui, cei care credem în El nu mai jertfim
animale pe altar, ci facem din inima noastrã un altar. Altarul este
un loc unde aduci jertfã lui Dumnezeu (Genesa 22:7, 9), dar astãzi
avem un alt fel de altar decât cel ridicat de Avraam. Dacã-I aduci
Domnului ca jertfã o zi de post, o cântare sau o rugãciune sau
dacã Îi aduci o jertfã sub formã de bani sau de ajutor la muncã,
trebuie sã-I aduci mai întâi trupul tãu ca o jertfã sfântã ºi plãcutã
Lui: "Vã îndemn, dar, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
sã aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, sfântã, plãcutã lui
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrã o slujbã
duhovniceascã" (Romani 12:1).
Pentru ca efortul de a face un altar al rugãciunii ºi al cântãrilor
sã aibã valoare înaintea Domnului ºi sacrificiul sã nu fie în zadar,
trebuie sã ºtim cum sã venim înaintea Lui. Dupã cum focul de pe
altarul din Cortul întâlnirii trebuia sã ardã fãrã încetare (Leviticul
6:13), ºi focul Duhului Sfânt, care ne ajutã sã ne ferim de pãcat,
trebuie sã ardã în inimile noastre neîncetat. Dacã focul Duhului

Sfânt nu arde pe altarul inimii noastre, sau doar fumegã, se va
vedea din vorbirea ºi din faptele noastre. De câte ori cei credincioºi lui Dumnezeu se roagã în duh ºi adevãr, ei fac un altar în
inima lor, de pe care se ridicã spre cer rugãciunile lor. Dacã la
altarul rugãciunii din casele de rugãciune nu se prezintã Domnul,
aceea probabil nu este o bisericã vie. Dacã din cauza pãcatului
Dumnezeu nu Se coboarã în mijlocul laudelor ºi cântãrilor de
proslãvire din bisericã, acel timp este un timp irosit. Cel mai
important lucru în legãturã cu altarul este ca Domnul sã fie acolo.
În unele cazuri când oamenii au adus jertfe Domnului, focul de
sus a mistuit jertfa ºi acesta era semnul cã în acel caz Dumnezeu
a ales sã îngãduie sã se vadã prezenþa Lui la altar. Focul Duhului
Sfânt se coboarã ºi astãzi peste cei care, cu inima curatã, aduc
Domnului ca jertfã rugãciune ºi cântãri. În acest mesaj vom privi
puþin ºi la felul în care oamenii au comunicat cu Dumnezeu
fãcând altare ºi vom privi la câteva momente din viaþa unui om
din seminþia lui Efraim cu numele de Hosea (Numeri 13:8, 16),
care odatã ajuns în slujba lui Moise, a primit de la acesta numele
Iosua, care înseamnã "Dumnezeu este salvarea noastrã". Prin
Moise, Dumnezeu a scos poporul din Egipt, unde erau folosiþi la
muncã silnicã ºi erau privaþi de orice umanitate, dar în procesul
eliberãrii ºi în timpul drumului parcurs prin pustie, Iosua a fost
martor la minunile fãcute de Dumnezeu, începând chiar de la
urgiile care au venit peste egipteni.
Privind la viaþa lui Iosua, care a fost martor la manifestãrile
puterii lui Dumnezeu prin minuni, putem observa câteva
incidente în urma cãrora acest ucenic al lui Moise a ridicat monumente care au luat forma unor altare din piatrã, în amintirea felului în care Dumnezeu a intervenit în viaþa poporului Israel. La
intrarea poporului Israel în þara Canaanului, Dumnezeu a fãcut o
minune stãvilind apele Iordanului, ca poporul sã meargã ca pe
uscat, la fel ca ºi atunci când au trecut prin Marea Roºie. La
porunca lui Dumnezeu, au luat pietre din albia râului ºi din aceste pietre el a fãcut un monument de aducere aminte despre care
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am putea spune cã a fost primul altar din þara promisã: "Pentru ca
acesta sã fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când
vor întreba copiii voºtri într-o zi: «Ce înseamnã pietrele acestea
pentru voi?» sã le spuneþi: «Apele Iordanului s-au despicat în
douã înaintea chivotului legãmântului Domnului; când a trecut
chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în douã ºi
pietrele acestea sã fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui
Israel»" (Iosua 4:6, 7). Acest altar a avut menirea sã provoace
generaþiile ce urmau sã punã întrebãri ale cãror rãspunsuri aveau
sã le aducã aminte cã mâna Domnului este puternicã ºi ei trebuie
sã se teamã de Domnul (Iosua 4:24).
Eu ºi fiecare suflet care prin ascultare de glasul Evangheliei
am fost treziþi din moarte la viaþã (Efeseni 2:1) am avut experienþa
unui început binecuvântat când, în urma pocãinþei, am trãit în
viaþa noastrã cea mai mare minune posibilã, numitã în Scripturi
"naºterea din nou" (Ioan 3:1-5). O cântare mai veche spune: "Îmi
va rãmâne-n memorie o zi/ Când s-a schimbat viaþa mea/ Ziua
aceea mereu o voi ºti/ Semnul iubirii e-n ea". Ziua pocãinþei este
ziua când, în urma cãinþei, sufletul mântuit simte o despovãrare de
pãcate ºi sentimentul de vinovãþie este înlocuit cu un sentiment de
pace ºi bucurie. Ziua pocãinþei este ziua când sufletul iertat ºi
mântuit porneºte spre o eternitate cu Dumnezeu în calitate de
copil al lui Dumnezeu. Acest început binecuvântat cu Dumnezeu
duce la o viaþã de aventurã în care cel mântuit duce o luptã spiritualã în care, la fel ca ºi Iosua odinioarã, are ocazia sã vadã minunile fãcute de puterea lui Dumnezeu.
Dacã ai avut experienþa naºterii din nou, te trezeºti dimineaþa
ºtiind cã eºti mort faþã de pãcat ºi faþã de orice dorinþã de a face
ceea ce Dumnezeu numeºte rãu. Dacã în viaþa noastrã existã acest
altar al pocãinþei ºi am avut experienþa umplerii cu Duhul Sfânt,
suntem locuiþi nu de un musafir temporar, ci de puterea lui
Dumnezeu care ne mângâie ºi ne cãlãuzeºte sã putem sã avem în
viaþa noastrã o îmbinare perfectã între teorie ºi practicã. Dupã
cum orice educator bun merge de la simplu la complex, tot aºa

Duhul Sfânt începe cu adevãruri numite "laptele duhovnicesc", ca
apoi, pe mãsurã ce în noi apare tot mai clar chipul Domnului Isus,
sã putem primi hranã tare. Pe mãsurã ce ne obiºnuim cu hrana tare
ºi devenim mai folositori Împãrãþiei lui Dumnezeu, vrãjmaºul
sufletului nostru ºi potrivnicul lui Dumnezeu se luptã mai aprig
cu noi, pentru cã începem sã purtãm chipul lui Hristos. Uneori
lupta constã în provocãri ºi ispite pe care vânãtorul de suflete le
pune în calea noastrã cu multã dibãcie.
Cât timp umblãm în luminã putem descoperi ºi evita aceste
capcane. Toþi copiii Domnului trebuie sã exceleze în a birui
ispitele - care sunt momente de decizie. Biruim atunci când, prin
deciziile pe care le luãm, facem ce este bine înaintea Domnului.
Ca ºi copil al lui Dumnezeu, a merge din biruinþã în biruinþã nu
înseamnã neapãrat a avea succes dupã succes pãmântesc, ci
înseamnã a merge din lupta în care ai biruit firea ta cea veche în
altã luptã, þinând seama de tot sfatul Scripturii. Un alt adevãr
despre luptã este cã nu poþi sã ai biruinþe mari ducând bãtãlii mici.
Cel care vrea sã biruiascã în aceste lupte spirituale trebuie sã fie
ca un rãzboinic care a înþeles cã în luptã trebuie sã veghezi ºi sã
iei mereu decizii. Cel care vrea sã aibã biruinþã, cum a avut
Biserica primarã, trebuie sã practice ce a practicat Biserica primarã: rugãciune, studiul Cuvântului, slujire pânã la sacrificiu
trãind o viaþã în care cautã sfinþirea. Cel care vrea sã biruiascã
trebuie sã ºtie cã pe vrãjmaº îl îngrijoreazã mai mult ca orice
credinciosul care are în viaþa lui roada Duhului Sfânt.
Spartanii le spuneau tinerilor care mergeau la rãzboi sã lupte
ºtiind cã vin înapoi cu scutul sau pe scut, adicã mort. La fel ºi cei
mântuiþi luptã "lupta cea bunã" a credinþei ºtiind cã a nu lupta
înseamnã a fi biruit. Aºa dupã cum pe un mort îl duci unde vrei
fãrã ca el sã se împotriveascã, sufletul nemântuit este dus de cel
care este numit "tatãl minciunii" unde vrea el; dar sufletul mântuit, care cunoaºte glasul Pãstorului cel bun, nu mai ascultã de
vechiul stãpân, ci luptã ºi îi refuzã ofertele. Lupta spiritualã nu
este o luptã fãrã noimã, ci o luptã care urmãreºte un scop precis:
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creºterea spiritualã de la starea de copil la starea plinãtãþii
duhovniceºti. Cum este cu sufletul tãu? Privind viaþa ta, poþi sã
spui cã ai avut experienþa intrãrii, prin pocãinþã, în Împãrãþia lui
Dumnezeu? Rãspunsul este de o importanþã monumentalã, pentru
cã în joc este veºnicia sufletului tãu. Altarul Domnului este un
altar la care ºi cei strãini de Domnul sunt chemaþi: "Când strãinul,
care nu este din poporul Tãu, Israel, va veni dintr-o þarã depãrtatã,
pentru Numele Tãu, cãci se va ºti cã Numele Tãu este mare, mâna
Ta este tare ºi braþul Tãu este întins, când va veni sã se roage în
casa aceasta, ascultã-l din ceruri, din locul locuinþei Tale..."
(1 Împãraþi 8:41-43a). Dacã cercetându-þi viaþa vezi cã eºti strãin
de voia Lui ºi strãin de ce înseamnã sã ai pace în sufletul tãu,
plecându-þi genunchii la altarul pocãinþei poþi primi iertare ºi
nãdejdea vieþii veºnice. Printr-o rugãciune simplã, dar sincerã,
poþi sã-L inviþi pe Domnul Isus în viaþa ta ca Domn ºi Stãpân.
Dupã ce a ridicat altarul de la Ghilgal, Iosua a condus poporul
Israel în campania de curãþire a þãrii Canaanului, pentru cã acele
popoare, care trãiau în idolatrie, prezentau un pericol pentru
israeliþi care, cu timpul, ar fi ales sã slujeascã dumnezeilor strãini.
Au cucerit Ierihonul ºi apoi cetatea Ai, dupã ce Acan a fost pedepsit pentru pãcatul lui. Au fãcut din cetatea Ai un morman de
dãrâmãturi care, la fel ca ºi mormântul lui Acan, a devenit un altar
al judecãþii lui Dumnezeu (Iosua 7:26, 8:28). Privind la mormanul de pietre care a acoperit casa lui Acan ºi tot ce avea el, Israelul
a trebuit sã înþeleagã cã "grozav lucru este sã cazi în mâinile
Dumnezeului celui viu" (Evrei 10:31). Ulterior, pe muntele Ebal,
Iosua I-a zidit un altar Domnului care avea menirea sã aducã
aminte poporului cã trebuie sã asculte de Dumnezeu întotdeauna
(Iosua 8:30). Pe pietre, ca pe un monument, Iosua a scris legile ºi
poruncile lui Dumnezeu date de Dumnezeu prin Moise (v. 32) ºi
le-a ºi citit înaintea întregului popor (v. 34).
Nu puþini sunt cei care încearcã ºi astãzi sã-L asculte ºi sã-L
caute pe Dumnezeu doar când au nevoie de ceva de la El, aºa cum
mergi la o maºinã automatã care vinde bãuturi rãcoritoare numai

când vrei sã bei ceva. Odatã ce am cerut sã fim primiþi în
Împãrãþia lui Dumnezeu, nu mai putem trãi ca înainte, pentru cã
Dumnezeu ne cere sã-I fim loiali Lui ºi sã þinem legãmântul pe
care l-am fãcut la început. Altarul de pe muntele Ebal, care a fost
un altar al ascultãrii, avea sã le aducã aminte mereu cã biruinþa nu
vine prin numãrul mare de luptãtori sau prin armamentul folosit,
ci la biruinþã se ajunge prin ascultare de Dumnezeu. Lupta
împotriva împãraþilor care au fãcut o coaliþie împotriva gabaoniþilor ºi a lui Israel a fost câºtigatã prin puterea lui Dumnezeu.
Domnul a pus oastea vrãjmaºã într-o stare de învãlmãºealã (Iosua
10:10) ºi, pe când fugeau dinaintea lui Israel, a fãcut sã cadã peste
ei din cer pietre mari care au omorât mai mulþi decât au omorât
israeliþii cu sabia (Iosua 10:11). La rugãciunea lui Iosua,
Dumnezeu a oprit soarele ca Israel, care nu cunoºtea terenul, sã
aibã luminã ºi sã batã vrãjmaºul (Iosua 10:12, 13).
Un alt altar al aducerilor aminte a fost ridicat pe malurile
Iordanului de cãtre fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi jumãtate din seminþia lui Manase (Iosua 22:10). A fost un altar care avea menirea
sã aducã aminte generaþiilor care urmau cã, deºi ei locuiau la distanþã de celelalte seminþii ale lui Israel, totuºi fãceau parte din
acelaºi popor ºi aveau acelaºi Dumnezeu. Un alt altar ridicat în
numele Domnului a fost cel de la Sihem: "ªi Iosua a zis întregului popor: Iatã piatra aceasta va fi martorã împotriva noastrã, cãci
a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martorã împotriva voastrã, ca sã nu fiþi necredincioºi Dumnezeului
vostru" (Iosua 24:27).
Când Israel a ajuns sã trãiascã în pace în þara promisã, Iosua a
fãcut acest altar al consacrãrii, care avea menirea sã le aducã
aminte cã, la fel ca Iosua (Iosua 22:15), tot poporul a promis cã
va sluji Domnului: "ªi poporul a zis lui Iosua: «Noi vom sluji
Domnului Dumnezeului nostru, ºi vom asculta de glasul Lui»"
(Iosua 24:24). Poþi sã spui cã ºi în viaþa ta este un altar al consacrãrii? Privind în urmã poþi sã vezi altare pe care ai adus jertfe
Domnului sau te închini la altarele altor dumnezei? Dacã altarele
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Domnului din viaþa ta sunt dãrâmate, este timpul sã ridici un altar
al dedicãrii vieþii tale în slujba lui Dumnezeu. Bill Gates este unul
dintre cei mai bogaþi oameni de pe pãmânt ºi, într-o împrejurare,
a comentat despre religie ºi a spus cã în ceea ce priveºte alocarea
de timp ºi resurse, religia nu este eficientã. A spus cã poate sã facã
mult mai mult cu o zi de duminicã.
Cum vãd ochii tãi spirituali? Vezi cã se meritã sau, neparticipând, spui cã nu se meritã sã petreci timp la altarul rugãciunii
ºi al proslãvirii lui Dumnezeu în casa Domnului? Se meritã ºi este
de folos sufletului tãu sã priveºti în trecut ca sã vezi ce ai jertfit
pe altarul Domnului în ultima lunã. Dacã, examinându-te, vezi cã
te asemeni cu un pom care are doar frunze, trebuie sã ºtii cã
altarul este nu numai un loc al închinãrii, dar este ºi un loc al
iertãrii, unde cel care se cãieºte poate primi iertare de la
Dumnezeu. Dedicã-þi sau rededicã-þi viaþa Domnului Isus, ca astfel, în ziua când va trebui sã te desparþi de tot ce ai ºi de toþi cei
pe care îi cunoºti, Domnul sã te recunoascã ca fiind unul dintre
cei care a ridicat altare ºi I-a adus jertfe sfinte.
Amin
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20
PORUNCA A ZECEA
"Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti
nevasta aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui,
nici boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun alt lucru
care este al aproapelui tãu." Exodul 20:17

P

rin îngãduinþa lui Dumnezeu, bisericile de astãzi conþin
un amestec de oameni buni ºi rãi întocmai cum descrie
pilda neghinei (Matei 13:29), lucru care ne spune cã
deocamdatã grâul ºi neghina coexistã ºi aceastã combinaþie va
continua sã coexiste pânã la sfârºit, când Stãpânul va face separãrile de rigoare. Dumnezeu creazã condiþia propice pentru ca
minunea transformãrii din neghinã în grâu sã poatã avea loc. El
aºteaptã cu rãbdare în dreptul sufletului care are nevoie sã fie
fãcut bun de El, sã primeascã oferta Lui generoasã posibilã doar
prin dragostea Lui ºi prin sacrificiul Lui de la Golgota. Acest
mesaj îºi propune sã expunã una dintre cele mai bine camuflate
metode ale neghinei de a se da drept grâu. Acest mesaj este o
invitaþie la vânãtoare pe câmpia minþii noastre cu scopul de a
stârpi din mintea noastrã felul de gândire care nu Îl onoreazã, ci
Îl întristeazã pe Dumnezeu.
Textul citat la început, cea de-a zece poruncã datã poporului
Israel prin Moise, ne expune la aceastã temã biblicã de actualitate
în viaþa celor necredincioºi. Pentru cã venirea la mântuire nu
înseamnã o iradiere a minþii, ca sã uiþi gândurile slabe de demult,
aceastã temã este foarte importantã ºi pentru cei credincioºi care
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au fãcut legãmânt cu Domnul. Prin aceastã poruncã omul este
invitat sã treacã de la bogãþia în nemulþumiri ºi pretenþii, la starea
de smerenie, în care acceptã voia lui Dumnezeu pentru viaþa lui.
Prin pãzirea acestei porunci suntem toþi învitaþi sã mergem pe
un drum pe care nu mulþi vor sã meargã; dar cei care aleg sã
meargã pe el ajung la casa Tatãlui nostru ceresc. Acest mesaj, de
asemenea, ne invitã sã privim la frumuseþea legii lui Dumnezeu
datã omului cu scopul de a-l proteja ºi de a-l conduce pe drumul
numit "viaþã". Mulþi au astãzi probleme cu legile în vigoare în
locul unde locuiesc ºi ar dori schimbãri. De exemplu, tinerii probabil cã ar dori ca legile de circulaþie cu privire la limita de vitezã
sã fie schimbate, dar aceste legi au fost date ca sã-i protejeze pe
ei ºi pe cei din jurul lor. În ceea ce priveºte legile lui Dumnezeu,
cei care nu au probleme cu ele sunt aceia care Îi slujesc lui
Dumnezeu pentru cã Îl iubesc - ºi nu doar cu niºte sentimente
superficiale, ci Îl iubesc pentru cã au luat decizia sã-L iubeascã,
pe când cei care nu-L iubesc obosesc în a se supune ºi mereu
ºi-ar dori sã dea amendamente care sã le satisfacã mofturile.
Legea a fost datã Israelului dupã ce au fost eliberaþi din Egipt;
legea dragostei sau legea împãrãteascã - care le include ºi pe celelalte, care trebuie sã guverneze viaþa creºtinului nãscut din nou a fost datã sufletului care a fost eliberat de vina pãcatului prin
pocãinþã. În general, Israelul iubea legea Domnului ºi David
spune în psalmul 119:97: "Cât de mult iubesc Legea Ta!", dar
problemele au apãrut atunci când lângã poruncile date de
Dumnezeu oamenii au adãugat alte legi, menite sã aducã stricteþe
ºi conformare gândirii unor oameni, legi pe care, dupã un timp,
le-au prezentat ca fiind date de Dumnezeu. Creºtinilor apostolul
Pavel ne spune cã legea a fost un îndrumãtor spre Hristos
(Galateni 3:24) ºi cea de-a zecea poruncã din Decalog, care este
valabilã ºi astãzi, are menirea de a face ºi menþine curãþenie în
locul cel mai ascuns al omului.
Dacã la fel ca ºi apostolul Pavel dorim sã nu mai trãim noi, ci
Hristos sã trãiascã în noi (Galateni 2:20) ne este de folos sã ºtim

cã asta nu va fi posibil decât pãstrând o gândire curatã care a
învãþat sã înfrunte ºi sã biruiascã încercarea firii vechi de a pofti,
în acest mod, ascuns de ochii celor din jur. Mintea credinciosului
care vrea ca sã fie cârmuit de Duhul Sfânt are menirea de a deveni
una sãnãtoasã, cu trãiri interioare curate, care refuzã sã le dea voie
gândurilor sã hoinãreascã pe unde nu au voie. Copilul Domnului
ºtie cã de la gândul pãcatului la pãcat în sine este doar un pas ºi,
de asemenea, ºtie cã amândouã - gândul ºi fapta - creazã stãri de
vinovãþie a omului înaintea lui Dumnezeu (Matei 5:28).
Cea de-a zecea lege din Decalog, care spune "sã nu pofteºti",
ne prezintã motivul pentru care aºa de mulþi oameni sunt nefericiþi. A fi mulþumit cu ce þi-a dat Dumnezeu este o cheie a fericirii;
oricât de mult ar avea cineva, dacã totuºi vrea mai mult decât are,
este nefericit. Pentru cã Dumnezeu vrea sã fim fericiþi, ne spune
în Cuvântul Sãu: "Mulþumiþi-vã cu ce aveþi" (Evrei 13:5a). A fi
mulþumit cu voia lui Dumnezeu pentru tine înseamnã a fi fericit;
pe când nemulþumirea este un virus care, odatã acceptat, poate
face mari pagube în sufletul omului. Starea cea mai dezirabilã a
credinciosului este cea menþionatã de apostolul Pavel, care a spus
cã ºtie sã trãiascã în bogãþie, dar ºi în sãrãcie.
Este normal sã muncim pentru a avea cele necesare ºi sã sprijinim ºi cauza Evangheliei, dar nu este potrivit pentru un copil al
lui Dumnezeu sã se zbatã sã aibã, neapãrat ºi cu orice preþ, ceva
ce are altul, ºi pentru care sã îºi neglijeze relaþia lui cu Dumnezeu.
Copilul lui Dumnezeu care nu pofteºte ce are altul sau ce nu poate
avea ºi este mulþumit cu ce Dumnezeu i-a dat, se bucurã de viaþa
aceasta, dar ºi de cea care vine: "...cel cu inima mulþumitã are un
ospãþ necurmat" (Proverbe 15:15). Spre deosebire de celelalte
porunci, care cer lucruri destul de concrete, porunca de "a nu
pofti" scapã detecþia omului cât timp este în faza de faºã a gândurilor, pentru cã gândurile sunt private ºi nu sunt cunoscute de
niciun alt om decât de cel care le întreþine; totuºi ele sunt cunoscute de Dumnezeu. A nu pofti este o atitudine pe care alegi sã o
ai ºi, pe mãsurã ce o practici, devine parte din caracterul tãu de
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creºtin nãscut din nou; ea face parte din lucrarea de sfinþire a
fiinþei noastre. Gânduri ºi dorinþe nelegitime se înfãþiºeazã mereu
la poarta minþii noastre, dar noi putem alege ºi trebuie sã le respingem. Pãcat de a pofti ce are altul, care apare în viaþa omului
când este nemulþumit cu ce are el, este o sãmânþã aruncatã de
vrãjmaºul nostru; nici el, când era un heruvim puternic ºi frumos,
la un moment dat, nu a mai fost mulþumit de poziþia lui.
Pe baza acestei pofte de a avea ce are altul, de a avea mereu
mai mult ºi mai nou, s-a ridicat o adevãratã economie ºi industrie
care înfloreºte pe zi ce trece - industrie care depinde de pofta
omului de a cumpãra lucruri despre care este convins, prin
reclame, cã-l va face mulþumit ºi chiar fericit. La jocurile sportive
din America, la Super Bowl, firmele mari care anul trecut au vrut
sã aibã produsul lor prezentat timp de 30 de secunde, au plãtit, în
medie, 3,5 milioane de dolari. Oamenii care cumpãrã acest timp
pentru reclame în care sã-ºi prezinte marfa ºtiu cã în acele
secunde au acces la minþile a milioane de oameni care privesc
ecranul televizorului. În acele câteva secunde ele încearcã sã
transmitã minþii telespectatorilor faptul cã produsul lor este un
produs dorit, creând astfel o iluzie a nevoilor în gândirea omului.
Datoritã acestor presiuni fãcute prin diferite reclame asupra minþii
omului, s-a creat o grupare de oameni în America îndeosebi, care
au o dependenþã ºi nu se pot abþine de la a cumpãra lucruri. Ei
sunt numiþi "shop-aholic", chiar dacã intrã în datorii din care nu
au cum sã iasã.
Lumea nu este niciodatã satisfãcutã ºi vrea mereu ceva nou,
mereu altceva ºi când oamenii ajung sã aibã lucrul mult râvnit se
simt tot neîmpliniþi pentru cã nimic nu poate umple golul din
suflet menit sã-L aibã pe Dumnezeu în el. Acesta este motivul
pentru care mulþi bogaþi sau copiii lor îºi curmã viaþa. Dupã un
timp de alergare ºi de efort, ajung sã aibã lucrul mult râvnit, ca
apoi, când îl au, sã afle cã nu le-a adus împlinire ºi fericire. În
Eden, Eva a fost convinsã de ºarpe cã are dreptul sã fie nemulþumitã, deoarece Dumnezeu ar ascunde ceva bun de ei; încurajatã în

aceastã direcþie de cel viclean, a privit la fructul oprit ºi l-a poftit.
A vãzut cã era de dorit ºi a mâncat din el, dându-i ulterior ºi lui
Adam, care era lângã ea, ca apoi un mare rãu sã vinã peste ei ºi
peste sãmânþa lor.
Este bine sã avem cele necesare, dar trebuie sã ne cunoaºtem
limitele, iar când apare un gând legat de ceva ce are altcineva gând care, dupã un timp, poate duce la invidie ºi chiar la urã - acel
gând trebuie blocat. Acel gând trebuie dus înaintea Domnului în
rugãciune, deoarece lucrul dorit poate sã fie bun pentru noi, sau
poate sã fie un lucru rãu, care ne poate crea prejudicii spirituale.
Pentru a fi mulþumit cu cei ai trebuie sã-I mulþumeºti lui
Dumnezeu în fiecare zi pentru ce þi-a dat; nici unuia dintre noi nu
i-ar conveni sã se trezeascã într-o dimineaþã având doar lucrurile
pentru care i-a mulþumit lui Dumnezeu sãptãmâna trecutã. Ca sã
fii mulþumit ºi sã nu pofteºti ceea ce nu trebuie, trebuie sã alegi sã
fii mulþumit, ºtiind cã Dumnezeu îþi dã ce este bun pentru tine.
Pentru a nu încãlca aceastã poruncã trebuie sã ºtii cã tot ce este
bun vine de la Dumnezeu, apoi sã treci la partea care pare a fi cea
mai grea pentru unii: sã te bucuri de binele altuia chiar dacã are
mai mult decât tine. Aºa cum un pãrinte care încearcã sã aibã grijã
de toate nevoile copilului sãu ar vrea sã vadã în copilul lui mulþumire, tot aºa ºi Tatãl nostru ceresc vrea sã vadã în copiii Lui
aceastã stare. Fiecare dintre noi am prefera sã avem de-a face cu
oameni optimiºti ºi mulþumiþi, nu cu pesimiºti care tot timpul sunt
nemulþumiþi cu ce au. Este bine sã ne întrebãm din care categorie
facem parte. Ca sã poþi asculta aceastã poruncã ai nevoie de o
minte sãnãtoasã (Proverbe 3:4) ºi aceastã minte sãnãtoasã
trebuie pãzitã de infecþiile poftelor care bântuie prin lume
(Proverbe 4:23). Fiecare dintre noi avem o personalitate care ne
face cunoscuþi de oameni ca fiind buni, energici sau lenþi sau cu
alte trãsãturi pe care le afiºãm, dar ascuns în noi stã caracterul,
care este ce ºi cum suntem de fapt, în realitate. Bine ascunsã de
vederea celor din jur avem conºtiinþa, care este prezentã la deciziile noastre când suntem provocaþi sã pãcãtuim poftind. Ea,
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folosindu-se de standardul Scripturii, în cazul celui credincios,
are o intuiþie care ne spune dinainte dacã lucrul pe care vrem sã-l
facem sau vorbele pe care vrem sã le rostim sunt bune sau rele.
În cazul creºtinului nãscut din nou care a primit de la Domnul
o minte sãnãtoasã (Proverbe 3:4) în momentul în care este provocat a pofti ce nu are voie, la nivelul conºtiinþei, ca sã ne ajute,
apare îndemnul ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt; totuºi avem libertatea
de a alege sã ascultãm de somaþia conºtiinþei în faþa pericolului
sau sã trecem peste aceste bariere ºi sã poftim ce nu trebuie, sã
gândim ce nu avem voie sau chiar sã facem ce nu este permis.
Dacã în momentul provocãrii ascultãm glasul conºtiinþei, a minþii
luminate de Hristos, vom reuºi sã pãstrãm un cuget curat; în cazul
în care nu ascultãm, vom ajunge sã avem un cuget pãtat, apoi sã
pierdem pacea, bucuria ºi puterea în rugãciune.
Aºa cum, cu trecerea timpului, prin antrenament, un atlet dezvoltã muºchi puternici, credinciosul poate dezvolta muºchi spirituali, adicã abilitatea ca, ascultând de îndemnul Duhului Sfânt, sã
refuze categoric oricare lucru sau situaþie care ar putea transmite
vinovãþie ºi pângãrire cugetului sãu. Sufletul credincios leagã o
relaþie de dependenþã ºi de ascultare de Dumnezeu ºi pe mãsurã
ce creºte în omul dinlãuntru, ascultând de glasul conºtiinþei care
urmeazã standardul Scripturii, îºi pãstreazã cugetul curat, ºi
aceastã relaþie cu Domnul poate deveni tot mai puternicã.
Puterea Duhului Sfânt care ne este promisã când umblãm în
luminã este mai puternicã decât toate provocãrile pãcatului, de
aceea trebuie sã avem mereu o ungere proaspãtã a Duhului Sfânt.
Puterea Lui este mai tare decât problemele ºi provocãrile vieþii.
Trãind în acest fel, care este numit de apostolul Pavel "lupta cea
bunã", ne putem lãsa conduºi sã facem faptele bune pe care
Dumnezeu le-a pregãtit ca sã umblãm în ele. "Vã scriu, tinerilor,
fiindcã aþi biruit pe cel rãu" (1 Ioan 2:13), scrie apostolul Ioan, aºa
cã este posibil ca silindu-se ºi deprinzându-se sã asculte, tinerii sã
biruiascã în lupta spiritualã, dezvoltând virtutea de nu-ºi permite
sã pofteascã.

Disciplinarea minþii face parte din ceea ce apostolul Pavel
numeºte a te purta aspru cu tine însuþi (1 Corinteni 9:27), înseamnã a deþine controlul minþii ºi al acþiunilor tale. "Omul care nu
este stãpân pe sine, este ca o cetate surpatã ºi fãrã ziduri"
(Proverbe 25:28). Dupã cum într-o cetate fãrã ziduri intrã cine
vrea, tot aºa omul fãrã stãpânire de sine, desfrânat, care nu se
împotriveºte gândurilor rele, este atacat ºi biruit de vrãjmaº cu
uºurinþã. Dupã cum ºtim cã nu putem conduce o maºinã cum am
vrea, sau sã ne cheltuim tot salarul într-o zi, cum poate am vrea,
tot aºa trebuie sã avem o disciplinã cu privire la ce dorim sau
gândim. Fãrã aceastã disciplinã în gândire putem înregistra
pierderi spirituale uriaºe ºi chiar faliment. Abþinerea de la a pofti
ce nu trebuie este o deprindere a omului nãscut din nou care are
ca ajutor Cuvântul Domnului ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt. Necolaborarea noastrã cu Duhul Sfânt provoacã un triumf pentru vrãjmaº ºi o mare pierdere pentru noi, deoarece cu puterea noastrã
suntem pradã uºoarã pentru el. Unii cad la acest examen al gândiri
curate din lipsa cunoaºterii Cuvântului pentru care nu-ºi rezervã
timp sã-l citeascã; ei nu fac asta deoarece nu considerã cã a studia Cuvântul este destul de important. Singurii care nu au nevoie
de aceastã disciplinã în gândire sunt cei pe care nu-i intereseazã
unde le va ajunge sufletul în veºnicie.
Pãcatul poftei colaboreazã cu eul nostru ºi cu firea noastrã cea
veche ºi acest pãcat, chiar dacã nu poate fi vãzut de oameni, este
bine cunoscut ºi înregistrat de Dumnezeu: "Eu pedepsesc faptele
ºi gândurile lor!" (Isaia 66:18a). Pentru a avea biruinþã în aceastã
privinþã trebuie nu doar sã blochezi gândurile care te îndeamnã sã
pofteºti, dar, de asemenea, trebuie sã scoþi din viaþa ta lucrurile
care te încurajeazã sã pofteºti: filmele, anturajul, prieteniile rele,
cãrþi sau reviste murdare. Trebuie sã ºti cã nu ai voie sã intri în
locuri de destrãbãlare ºi, fãcând legãmânt cu ochii tãi, cum a fãcut
Iov (Iov 31:1), trebuie sã eviþi orice lucru care îþi provoacã dorinþe
care pãteazã sufletul. În timp ce ne ferim de ce ar putea provoca
pofta cea rea, trebuie sã cãutam sã nu fim noi o piatrã de potic-
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nire, provocând pofta celor mai firavi în credinþã, prin
îmbrãcãminte, vorbire, gesticulaþie sau comportament nepotrivit.
Ca sã ai succes în a-þi pãstra mintea curatã, trebuie sã faci din
inima ta un altar pe care sã coboare mereu focul Duhului Sfânt,
un altar de pe care sã se ridice mereu rugãciunea ta de suflet sãrac
în duh care-ºi recunoaºte lipsa meritelor ºi dependenþa de
Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea sã lucreze în noi asemãnarea cu
Hristos, dar fãrã controlul asupra poftelor, aceastã schimbare nu
va putea avea loc niciodatã. Mulþi spun astãzi cã sunt creºtini ºi
unii spun cã au avut parte de naºterea de sus ºi, între alþi credincioºi, au un limbaj spiritual, dar dacã aceastã trãire ºi gândire
curatã nu se reflectã în fapte, se amãgesc singuri, deoarece
pângãriþi înlãuntru prin pãcatul de a pofti ce nu au voie, nu pot
sã-I placã Domnului.
Dacã te simþi pãtat în cugetul tãu, este bine sã ºtii cã soluþia
oferitã de Dumnezeu la aceastã problemã este o pocãinþã sincerã:
"Sã se lase cel rãu de calea lui ºi omul nelegiuit de gândurile lui,
sã se întoarcã la Domnul care va avea milã de el, la Dumnezeul
nostru care nu oboseºte iertând" (Isaia 55:7). Dacã vrei sã faci
bucurie inimii lui Dumnezeu, dacã vrei ca rugãciunea ta sã înainteze la Domn, trebuie sã ai parte de curãþirea Lui, ca apoi sã te
bucuri de curãþia pe care o menþine disciplina ta în gândire. Omul
nu a putut locui în Eden decât în ascultare de Dumnezeu ºi cei
care doresc sã-L aibã pe Dumnezeu în viaþa lor trebuie sã asculte
ºi de cea de-a zecea poruncã, prin a menþine o gândire curatã.
Dacã te simþi pãtat de aceastã poftã ascunsã, trebuie sã ºtii cã
Domnul Isus îþi poate da iertarea ºi puterea de a trãi cu o gândire
curatã, dar numai cu acordul tãu. Dacã ai nevoie sã te întorci la
casa Tatãlui, aºa cum vedem din pilda fiului risipitor, Dumnezeu
este gata sã scurteze distanþa care te desparte de El, alergând spre
tine (vezi Iacov 4:8). Prin hotãrârea care o iei cu privire la porunca de a nu pofti ce nu ai voie, eºti invitat sã scrii, ca într-o carte,
finalul vieþii tale, care va fi cu un cuget pãtat sau cu un cuget
curat, care Îl onoreazã pe Dumnezeu (1 Timotei 1:19).

Nu mai poþi schimba ceva cu privire la trecut, nu cunoºti
viitorul, aºa cã tot ce ai este clipa prezentã, în care poþi sã faci
ceva pentru binele sufletului tãu. Alege, dar alege bine, pentru cã
de alegerea care o faci va determina dacã vei ajunge în slavã
veºnicã sau în ocarã veºnicã. Alege sã vii la Domnul Isus, care te
iubeºte ºi vrea sã-þi dea un început nou, cu o hainã albã, curatã,
pentru sufletul tãu. În bunãtate ºi în milã, Domnul Isus te cheamã
astãzi la mântuire! Vino la El!
Amin
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21
SE VA =NTQMPLA CUM S-A MAI =NTQMPLAT
"Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la
fel ºi în zilele Fiului omului." Luca 17:26

C

ând deschizi Cuvântul lui Dumnezeu cu dorinþa ca El
sã-þi vorbeascã, poþi sã primeºti un cuvânt potrivit cu
nevoile sufletului tãu. În El gãseºti explicaþii ºi aplicaþii
personale pentru viaþa ta. Prin cuvântul Scripturii poþi fi avertizat
de posibile pericole care pândesc sufletul omului, poþi sã primeºti
o consultaþie a sufletului prin care sã descoperi dacã eºti într-o
stare de sãnãtate spiritualã bunã, într-o stare de stagnare sau chiar
de declin. Care este cel mai important lucru pentru tine, pentru
care ai da orice ºi în schimbul cãruia nu ai accepta nimic? Nãdãjduiesc cã pentru tine acel lucru este mântuirea sufletului tãu - care
înseamnã cã dupã aceastã viaþã, sufletul tãu, fiind iertat de orice
vinã prin meritul jertfei Domnului Isus, va merge în cer, unde va
rãmâne cu Dumnezeu pentru veci (Ioan 17:3). Mântuirea nu este
ca un contract din care nu ai cum sã scapi ºi nici nu este ca un tatuaj pe care vrei, nu vrei, trebuie sã-l porþi pe trupul tãu. Sã fii
mântuit înseamnã sã ajungi în Hristos ºi sã rãmâi în Hristos: "ªi
voi, prin El sunteþi în Hristos Isus" (1 Corinteni 1:30a). "Dar
acum, în Hristos Isus, voi, care odinioarã eraþi depãrtaþi, aþi fost
apropiaþi prin sângele lui Hristos" (Efeseni 2:13).
O dovadã extrem de importantã ºi necesarã cã eºti în Hristos
este faptul cã în tine rodeºte Duhul Sfânt (Galateni 5:22-24).
Odatã ce, prin pocãinþã ºi naºtere de sus, am fost scoºi din lumea
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meºteºugurilor rele (1 Corinteni 6:9-11), nu suntem doar niºte
oameni buni, ci suntem ucenici ai Domnului Isus care sunt în proces de modelare de cãtre Duhul Sfânt cu scopul de a deveni tot
mai asemãnãtori cu Domnul Isus. Pânã când ajungem în casa
Tatãlui, pericolul de a devia de la aceastã cale ºi de a ajunge la o
destinaþie de nedorit este real. Prin Moise, israeliþii au fost scoºi
din robia egiptenilor, dar pe drum inima lor s-a întors în Egipt.
Când te intereseazã din nou ce oferã lumea, Satana spune eului
tãu: "Sunt gata sã te ajut! Dacã vrei sã te distrezi, tinere, eu te ajut!
Dacã vrei, pocãitule, sã te rãzbuni pe cel care þi-a greºit, sunt gata
sã te ajut! Sunt gata sã-þi fac viaþã mai uºoarã!"
În acest mesaj vom privi la un pericol care nu ne este suspect
de obicei, dar care, având un mod subtil de a se strecura în viaþa
noastrã, este deosebit de mare; el poate pune în pericol mântuirea
sufletului nostru. Câteva versete mai sus de textul citat la început
gãsim cã fariseii i-au pus Domnului Isus o întrebare: "Fariseii au
întrebat pe Isus când va veni Împãrãþia lui Dumnezeu" (Luca
17:20a). Domnul Isus nu a ignorat aceastã întrebare ºi, chiar dacã
nu a spus când, a spus cum va fi în ziua Domnului, când va veni
Împãrãþia lui Dumnezeu. Domnul le-a spus cã Împãrãþia lui
Dumnezeu vine mai întâi în inimile oamenilor, dar plinãtatea
Împãrãþiei Lui va veni în mod surprinzãtor; ºi dupã cum îi va gãsi
pe oameni, pãcãtoºi sau pãcãtoºi iertaþi de Dumnezeu, îi va
despãrþi pentru totdeauna.
La fel cum fariseii au vrut sã ºtie când va fi ziua aceea, ºi
oameni din zilele noastre cautã sã afle care va fi acea zi ºi, prin
predicþii, calcule ºi speculaþii, s-au încumetat ºi se încumetã ºi
astãzi sã spunã care va fi ziua veniri Domnului. "Despre ziua
aceea ºi despre ceasul acela, nu ºtie nimeni; nici îngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tatãl" (Matei 24:36). Isus le-a dat acest
rãspuns fariseilor ºi în folosul ucenicilor, ºi în folosul nostru, care
astãzi avem o vedere panoramicã a planului de mântuire. Reiese
din text cã ucenicii, nici atunci ºi nici chiar dupã învierea
Domnului nu au înþeles cã Împãrãþia lui Dumnezeu este o
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împãrãþie spiritualã (Faptele apostolilor 1:6, 7) ºi abia dupã ziua
Cincizecimii au priceput lucrul acesta. În esenþã, rãspunsul
Domnului Isus cu privire la acea zi este urmãtorul: "Se v-a întâmpla cum s-a mai întâmplat".
Domnul Isus a pictat un tablou al vremii în care va veni ziua
Domnului ºi a spus cã va fi o vreme ca ºi vremea în care trãia Noe
ºi ca în vremea în care trãia Lot, nepotul lui Avraam. "Ce s-a
întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel ºi în zilele Fiului
omului: mâncau, beau, se însurau ºi se mãritau pânã în ziua când
a intrat Noe în corabie; ºi a venit potopul ºi i-a prãpãdit pe toþi"
(Luca 17:26, 27). Despre oamenii din vremea lui Noe Dumnezeu
a spus cã erau atât de rãi încât I-a pãrut rãu cã l-a fãcut pe om:
"Domnul a vãzut cã rãutatea omului era mare pe pãmânt, ºi cã
toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate spre rãu.
I-a pãrut rãu Domnului cã a fãcut pe om pe pãmânt ºi S-a mâhnit
în inima Lui" (Genesa 6:5, 6).
Dumnezeu a hotãrât sã-ªi trimitã judecata împotriva acelui
neam de oameni nelegiuiþi, cu excepþia lui Noe, care a gãsit milã
în ochii Domnului. Dupã dimensiunile primite din cer, Noe a
construit o corabie în care el, împreunã cu familia lui ºi cu o
pereche de animalele din fiecare specie de pe pãmânt au scãpat de
potopul care a ºters de pe pãmânt tot ce era viu. Împreunã cu
oamenii pe care Petru îi numeºte "nelegiuiþi" au murit animale
mici ºi mari, precum dinozaurii, ºi au dispãrut ºi uriaºii: "...dacã
n-a cruþat El lumea veche, ci a scãpat pe Noe, acest propovãduitor
al neprihãnirii, împreunã cu alþi ºapte inºi, când a trimis potopul
peste o lume de nelegiuiþi" (2 Petru 2:5). Noe a fost nu doar un
constructor de nave, ci ºi un propovãduitor al neprihãnirii, care
le-a spus oamenilor ce Îi place ºi ce nu Îi place lui Dumnezeu ºi
cã va veni o zi a mâniei lui Dumnezeu, când El va nimici tot ce
este viu pe pãmânt prin potop.
Cred cã Noe a lipsit de la multe petreceri ºi de la multe nunþi,
a pierdut prieteni ºi oportunitãþi de afaceri pentru cã era ocupat,
construia corabia. Fiecare bucatã de lemn tãiatã ºi fiecare cui

bãtut au fost dovezi ale credinþei lui în ce a spus Dumnezeu.
Oamenii care i-au auzit teoriile ºi au urmãrit în cei 120 de ani
construirea corabiei nu s-au pocãit de nelegiuirile lor ºi probabil
l-au batjocorit pe Noe pentru cã a construit corabia. În rãspunsul
pe care-l dã cu privire la ziua Domnului, Domnul Isus face o
asemãnare între vremea lui Noe ºi ziua cea mare a Domnului.
Este foarte interesant ºi important pentru noi sã observãm cã de
data aceasta, când Domnul Isus vorbeºte despre vinovãþia acelor
oameni, nu menþioneazã pãcate pe care noi obiºnuim sã le numim
"pãcate mari". Noi am spune cã pãcatele mari sunt crima, adulterul, incestul, hoþia sau beþia, dar Domnul Isus a spus, în rãspunsul pe care l-a dat oamenilor, cã cei din vremea lui Noe fãceau
lucruri pe care noi le considerãm bune ºi chiar necesare.
Dumnezeu a spus despre oamenii din vremea lui Noe cã toate
întocmirile din inima lor erau îndreptate spre rãu ºi ºtim cã ei se
fãceau vinovaþi de pãcate mari pe care Domnul Isus, cu altã
ocazie, le expune (Matei 15:19), dar de data aceasta nu le
aminteºte. În acest rãspuns al Domnului Isus vom vedea ascuns
pericolul care pândeºte ºi sufletul nostru. Acei oameni mâncau, ºi
a mânca este ceva necesar oricãrei fiinþe vii. Oamenii aceia beau
ºi dacã beau apã sau bãuturi rãcoritoare, fãceau ceva ce era necesar: fãrã apã, trupul se deshidrateazã ºi moare. Domnul Isus a mai
spus în rãspunsul Lui cã acei oameni se însurau ºi se mãritau.
Cãsãtoria este o instituþie creatã de Dumnezeu, care a adus ºi mai
aduce în viaþa multora împlinire ºi fericire. Oamenii din vremea
lui Noe fãceau aceste lucruri pe care ºi noi le facem ºi le considerãm bune ºi necesare, dar le fãceau excluzându-L din viaþa lor
pe Dumnezeu. Când faci aceste lucruri ignorându-L pe cel care a
fãcut posibile aceste lucruri bune, practici idolatria, pentru cã te
implici numai pe tine, nu ºi pe El: "Recunoaºte-L în toate cãile
tale, ºi El îþi va netezi cãrãrile" (Proverbe 3:6).
Lucrurile bune pe care noi le facem sunt considerate bune ºi de
Dumnezeu numai atunci când Îl recunoaºtem pe El ca fiind dãtãtorul a tot ce este bun: "orice ni se dã bun ºi orice dar desãvârºit
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este de sus, pogorându-se de la Tatãl luminilor, în care nu este
schimbare, nici umbrã de mutare" (Iacov 1:17). Suntem obiºnuiþi
sã-I mulþumim lui Dumnezeu pentru lucrurile mari pe care ni le
dã, dar El aºteaptã de la noi sã-L includem ºi în lucrurile mai mici.
Când stai sã mãnânci la masã, mulþumeºte-I Domnului; alþii nu au
ce sã mãnânce. Când îþi alegi partenerul de viaþã, întreabã-L ºi pe
Dumnezeu. Mulþumeºte-I Domnului când ajungi acasã dintr-o
cãlãtorie lungã, dar mulþumeºte-I ºi când ajungi acasã de la serviciu sau de la ºcoalã.
Sã trãieºti o viaþã de mulþumire înseamnã sã accepþi, în gândire
ºi în faptã, umilinþa ca mod de viaþã; înseamnã sã recunoºti cã
depinzi de El în cele spirituale ºi în cele pãmânteºti, în lucruri
mari ºi lucruri mici, înseamnã sã trãieºti sãrac în duh. Dacã
dependenþa de Dumnezeu în lucruri mari ºi lucruri mici este
plãcerea ta, sufletul tãu va fi ferit de pericolul de a-L provoca pe
Domnul. Dumnezeu vrea ca noi trãim în aceastã dependenþã de
El, pentru cã în acest mod de viaþã se dezvoltã prietenia cu El. În
ziua Domnului se va întâmpla cum s-a mai întâmplat. Oamenii
vor fi foarte ocupaþi cu lucrurile normale ºi necesare ale vieþii, dar
cei care, la fel ca Noe, umblã cu Dumnezeu în toate zilele ºi toate
lucrãrile lor, vor fi în siguranþã în mâna Lui.
Înainte de Noe, Enoh a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, dupã
care Dumnezeu l-a luat la El (Genesa 5:22). În acest timp de 300
de ani, Enoh nu a fost un pustnic, ci a avut o familie ºi i s-au nãscut fii ºi fiice. În acest timp Enoh a fost un proroc al Domnului
între oamenii care trãiau atunci (Iuda:1:14). Enoh ºi Noe au
umblat cu Dumnezeu, s-au cãsãtorit, au avut copii ºi ºi-au
îndeplinit datoriile faþã de familie ºi slujbele faþã de Dumnezeu.
Este posibil ºi trebuie sã umblãm ºi noi cu Dumnezeu în timp ce
ne îndeplinim datoria faþã de familie, faþã de oameni ºi în acelaºi
timp ne facem slujba la care am fost chemaþi de Dumnezeu. A
umbla înseamnã a merge spre o destinaþie ºi cel care umblã cu
Dumnezeu, în dependenþã de El, va ajunge la destinaþia pregãtitã
de Domnul Isus pentru cei care au ascultat de El (Ioan 14:2).

Un alt exemplu prin care Domnul Isus a ilustrat cum va fi în
ziua cea mare a Domnului a fost exemplul oamenilor din timpul
lui Lot: "Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma:
oamenii mâncau, beau, cumpãrau, vindeau, sãdeau, zideau; dar, în
ziua când a ieºit Lot din Sodoma, a plouat foc ºi pucioasã din cer
ºi i-a pierdut pe toþi. Tot aºa va fi ºi în ziua când Se va arãta Fiul
omului" (Luca 17:28-30). Lot este un personaj dubios în Scripturã
ºi de data aceasta nu-l vom ponegri sau înnegri, cum spune
Vechiul Testament, dar nici nu-l vom cosmetiza cu calitãþi ºi virtuþi alese, pentru cã nu le gãsim menþionate în Scripturã. Vom
privi la oamenii care trãiau în acea vreme în cetatea Sodomei, al
cãrei renume negativ a ajuns pânã la Dumnezeu. La fel ca în
exemplul anterior, Domnul Isus nu aminteºte aici pãcate precum
curvia, sodomia, hoþia, uciderea - care erau în obiceiurile oamenilor din Sodoma, ci aminteºte doar lucruri pe care noi nu le condamnãm, ci dimpotrivã, le vedem necesare.
Trupul are nevoie de apã ºi de pâine. Oamenii au nevoie sã
cumpere ºi sã vândã, ca parte din cursul vieþi lor. Se pare cã aceºti
oameni erau chiar harnici, pentru cã ei semãnau culturi de grâne
ºi zideau clãdiri; dar, la fel ca oamenii din vremea lui Noe, Îl
ignorau pe Dumnezeu. Noi, care spunem cã suntem credincioºi
Domnului pentru cã pãzim poruncile Lui, facem, de asemenea,
aceste lucruri menþionate de Domnul Isus. Oamenii din Sodoma
erau vinovaþi de pãcate grele care, pânã la urmã, au atras judecata ºi pedeapsa lui Dumnezeu; dar ca sã ne pãzeascã de idolatria
eului nostru, Domnul menþioneazã lucruri pe care, socotindu-le
bune ºi necesare, le facem ºi noi.
Neincluzându-l în toate aspectele vieþii noastre, Îi spunem
Domnului cã El nu este important. Excluzându-l din anumite pãrþi
ale vieþii, Îl putem provoca la gelozie ºi chiar la mânie. Se spune
cã cei care refuzã sã înveþe din greºelile din trecut sunt condamnaþi sã le repete. Prin rãspunsul pe care Domnul Isus îl dã cu
privire la ziua cea mare a Domnului, putem învãþa, din exemplul
trist al oamenilor din vremea lui Noe ºi a lui Lot, sã ne pãzim nu
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doar de pãcate cunoscute ca fiind mari, ci ºi de pãcatul de a nu-L
include pe Dumnezeu în lucrurile bune ºi îngãduite, izvorât din
mândria omului. Dumnezeu vrea sã ne bucurãm de binecuvântãrile pe care ni le dã, de familie, de casã sau de maºinã, dacã le
avem, de abilitãþile pe care le avem de a face lucrãri folositoare;
dar, prin acest text, ne face cunoscut cã aceste lucruri bune, când
devin prioritatea vieþii noastre, pot fi lucrurile sau idolii la care ne
închinãm. Când nu recunoaºtem cã Dumnezeu este cel care are
meritul pentru tot ce avem ºi facem bun, ne închinãm eului ºi vom
fi surprinºi neplãcut, cum s-a mai întâmplat în cazul oamenilor
din vremea lui Noe ºi a lui Lot.
În ziua cea mare a Domnului se va întâmpla ce s-a mai întâmplat. "ªi veþi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihãnit
ºi cel rãu, dintre cel ce slujeºte lui Dumnezeu ºi cel ce nu-I
slujeºte" (Maleahi 3:18). Va fi o deosebire ºi chiar o despãrþire
între cei care vor fi luaþi ºi cei care vor fi lãsaþi la venirea
Domnului. "Vã spun cã, în noaptea aceea, doi inºi vor fi în acelaºi
pat, unul va fi luat, ºi altul va fi lãsat; douã femei vor mãcina
împreunã: una va luatã, ºi alta va fi lãsatã. Doi bãrbaþi vor fi la
câmp; unul va fi luat ºi altul va fi lãsat" (Luca 17:34-36).
Recunoaºtem, în exemplele pe care Domnul Isus le-a dat ca sã ne
spunã cum va fi la venirea Lui, vremea în care trãim noi astãzi.
Prin acest mesaj Domnul ne cheamã din nou la o lepãdare de noi
înºine. "Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine însuºi, sã-ºi ia crucea ºi sã Mã urmeze" (Marcu 8:34).
Omul care trãieºte în dependenþã de Dumnezeu are un limbaj
specific, aºa cum menþioneazã Iacov. "Ascultaþi, acum, voi cari
ziceþi: «Astãzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta
acolo un an, vom face negustorie ºi vom câºtiga!» ªi nu ºtiþi ce va
aduce ziua de mâine! Cãci ce este viaþa voastrã? Nu sunteþi decât
un abur, care se aratã puþintel, ºi apoi piere. - Voi, dimpotrivã, ar
trebui sã ziceþi: «Dacã va vrea Domnul, vom trãi, ºi vom face
cutare sau cutare lucru.»" (Iacov 4:13-15). Odatã ce va veni
Domnul Isus, nu va mai fi o altã ocazie ca, prin pocãinþã, cineva

sã poatã deveni parte din Biserica lui Dumnezeu. "Oricine va
cãuta sã-ºi scape viaþa o va pierde; ºi oricine o va pierde o va gãsi"
(Luca 17:33). În ziua cea mare a Domnului se va întâmpla cum
s-a mai întâmplat, pentru cã unii vor fi în siguranþã, iar alþii vor
aºtepta cu groazã judecata unui Dumnezeu pe care L-au ignorat.
De multe omul, chiar ºi atunci când este trezit de Duhul Sfânt ca
sã vadã sãrãcia spiritualã în care trãieºte, amânã pocãinþa
adevãratã, pentru cã el crede cã mai are timp sau, comparându-se
cu alþii, se vede bun.
Se va întâmpla cum s-a mai întâmplat. Odatã ce uºa corãbiei
lui Noe a fost închisã ºi odatã ce Lot a ieºit din Sodoma, nimeni
nu a mai putut fi salvat de la moarte. Odatã ce Biserica Domnul
va pleca la cer, nimeni nu va mai putea deveni parte din Biserica
Domnului Isus. Dacã încã nu ai fãcut legãmânt cu Domnul Isus,
astãzi eºti chemat la pocãinþã; iar dacã l-ai fãcut ºi vezi cã
bunãstarea sufletului tãu nu este prioritarã, astãzi eºti chemat
sã-þi rededici viaþa Domnului, pentru cã în cele spirituale nu poþi
sã alegi neutralitatea. Nu refuza ºi nu-L amâna pe El, care poate
sã te ajute, cum a fãcut Israelul. "Pieirea ta, Israele, este cã ai fost
împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta" (Osea 13:9).
Dacã te hotãrãºti ca prin pocãinþã sã primeºti neprihãnirea Lui, sã
devii Mireasa Lui ºi sã trãieºti neprihãnirea lui Dumnezeu, vei
primi din plinãtatea Duhului Sfânt, care te va face sã priveºti cu
bucurie spre ziua cea mare a Domnului. "ªi Duhul ºi Mireasa zic:
«Vino!» ºi cine aude sã zicã: «Vino!»" (Apocalipsa 22:17a).
Amin
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22
IADUL
"Pe când era el în Locuinþa morþilor, în chinuri, ºi-a
ridicat ochii în sus, ºi a vãzut de departe pe Avraam,
ºi pe Lazãr în sânul lui, ºi a strigat: «Pãrinte
Avraame, fie-þi milã de mine ºi trimite pe Lazãr sã-ºi
înmoaie vârful degetului în apã ºi sã-mi rãcoreascã
limba; cãci grozav sunt chinuit în vãpaia aceasta.»"
Luca 16:23, 24

D

acã am alege sã vorbim despre subiectele preferate din
Scripturã ale oamenilor, am vorbi despre dragostea,
bunãtatea, mila ºi purtarea de grijã a lui Dumnezeu
pentru om, pe când subiectele care vorbesc despre dreptatea,
asprimea, judecata ºi pedepsele lui Dumnezeu sunt mai puþin
preferate ºi uneori chiar evitate. La despãrþire de ucenici, Domnul
Isus le-a poruncit sã înveþe oamenii nu numai ce le place lor
sau ce le place oamenilor, ci le-a spus sã-i înveþe pe oameni tot ce
i-a învãþat El, inclusiv despre locul de pedeapsã - iadul: "ªi
învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit" (Matei 28:20a).
În cartea prorocului Ezechiel, omul prin care vorbeºte
Dumnezeu este numit "pãzitor" (Ezechiel 3:17-19), pentru cã are
slujba de a-l avertiza pe cel rãu, care merge pe o cale rea, iar în
capitolul 33 este asemãnat cu un strãjer care are rãspunderea de a
suna din trâmbiþã când vede cã se apropie pericolul (Ezechiel
33:2-9). Cei care cunosc, din Cuvântul Domnului, pericolul care
ameninþã sufletele nemântuite din lume sau sufletele care spun cã
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fac parte din Bisericã, însã se joacã cu pãcatul, au datoria de a preveni aceste suflete deoarece, deºi acum sunt în viaþã, pot muri
oricând ºi sunt permanent doar la o clipã distanþã de iad.
Unii se lãmuresc de realitatea iadului citind Scriptura, alþii sunt
convinºi de creºtini, dar unii, care îºi împietresc inima, nu vor fi
lãmuriþi cã iadul este un loc real pânã nu vor ajunge acolo.
Un sondaj recent din America a arãtat cã numai 56% dintre
oamenii din aceastã þarã cred cã existã iad, deoarece au pãtruns tot
mai mult anumite învãþãturi periculoase - ca cele care spun cã
Dumnezeu este prea bun ca sã trimitã pe cineva în iad, cã
iadul este un loc temporar sau cã sufletele nemântuite, la moarte
sunt anihilate.
A susþine cã Dumnezeu nu va pedepsi pãcatul înseamnã a
susþine cã Dumnezeu nu este drept. În cazul celor care s-au împãcat cu Dumnezeu prin meritul sângelui Domnului Isus, pãcatul lor
a fost pedepsit în trupul Domnului, iar cei care au refuzat pocãinþa
vor plãti ei înºiºi pentru pãcatul lor, mergând în iad. Nu avem prea
multe detalii despre locul de pedeapsã al sufletelor peste care vine
judecata ºi pedeapsa lui Dumnezeu, dar avem destul de multe
informaþii ca sã spunem cã nu dorim nici noi, nici nimeni altcineva sã ajungã acolo. Învãþãtura despre iad vine în cea mai mare
parte din învãþãtura datã chiar de Domnul Isus.
Prin povestirea din care face parte textul citat la început,
Domnul Isus parcã trage la o parte o cortinã, ca sã vedem, în
domeniul spiritual, sã ne arate, ca în multe alte texte din Scripturã,
cã iadul este un loc real unde merg, pentru totdeauna, sufletele
care au refuzat mâna de împãcare cu El, prin rãscumpãrarea
Domnului Isus. Nu existã a doua ºansã (vezi Evrei 9:27), nu
existã reîncarnare sau anihilare, ci existã doar viaþã veºnicã sau
pierzare, durere ºi ruºine veºnicã (vezi Daniel 12:2): "Cei rãi se
întorc la Locuinþa Morþilor: toate neamurile care uitã pe
Dumnezeu" (Psalmul 9:17).
Locul de pedeapsã al îngerilor ºi al sufletelor care sau rãzvrãtit
împotriva lui Dumnezeu este cunoscut sub diferite nume: iad,
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locuinþa morþilor, hades, infern, abis, întunericul de afarã, iazul de
foc, gheena. Iazul de foc este locul unde este scrâºnirea dinþilor ºi
viermele nu moare; este ca o închisoare din care nimeni nu mai
este eliberat vreodatã. "Apoi va zice celor de la stânga Lui:
"Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic, care a
fost pregãtit diavolului ºi îngerilor lui!"" (Matei 25:41). Cuvântul
"ateu" vine de la "a Theos", care înseamnã "fãrã Dumnezeu";
iadul este locul unde cei care se proclamã atei vor avea, în sfârºit,
ceea ce îºi doresc - ºi anume vor fi pentru totdeauna fãrã
Dumnezeu. Iadul este locul unde sufletelor nu li se va mai cere sã
iubeascã ºi sã ierte, pentru cã nu ar fi nicio diferenþã. "Dar, cât
despre fricoºi, necredincioºi, scârboºi, ucigaºi, curvari, vrãjitori,
închinãtorii la idoli ºi toþi mincinoºii, partea lor este în iazul care
arde cu foc ºi cu pucioasã, adicã moartea a doua" (Apocalipsa
21:8). Acest loc, unde deznãdejdea este acasã la ea, este unul ales
de Dumnezeu. Unii spun cã ar fi în mijlocul pãmântului, dar
Scriptura nu susþine acest argument, deoarece pãmântul va trece,
pe când iadul este veºnic.
Oriunde ar fi, pentru cel pe care moartea îl gãseºte nepregãtit,
iadul este la o clipã distanþã. Un suflet neînþelept, cum intrã pe uºa
morþii, intrã într-o lume a fricii ºi a groazei. Cel nemântuit, în
clipa morþii are un sentiment îngrozitor, care-l face sã doreascã
milã din partea cuiva, dar mila s-a dus pentru totdeauna odatã ce
a închis ochii pentru ultima oarã neîmpãcat cu Hristos. Aºa cum
reiese din povestea adevãratã a bogatului nemilostiv, iadul este un
loc unde niciodatã nu vine ajutor pentru cel osândit. Deoarece pe
cât este de bun, este ºi drept, Dumnezeu, care nu vrea moartea
pãcãtosului (vezi Ezechiel 33:11), în dreptatea Lui, nu poate decât
sã-i dea omului ce ºi-a ales.
Am putea numi pilda bogatului nemilostiv "Povestea tristã, dar
adevãratã a bogatului nemilostiv". Pilda exprimã în mod
metaforic un adevãr, ca sã provoace mintea noastrã sã gândeascã
ºi sã înþeleagã mai uºor, dar în acest text, Domnul Isus, ca în nicio
altã pildã, foloseºte nume proprii, precum Lazãr ºi Avraam. Pe

când trãia, bogatul a dus o viaþã plinã de "veselie ºi strãlucire"
pentru cã avea de toate ºi oamenii de atunci asociau bogãþia cu
bunãstarea spiritualã, aºa cã probabil era vãzut ca un bun credincios de cei din jur.
Insensibilitatea lui la nevoia sãracului, în acest caz a lui Lazãr
cel plin de bube care stãtea la poarta lui, i-a adus condamnarea
cerului ºi nu mult dupã ce a murit Lazãr, a murit ºi el. Sufletul lui
Lazãr a fost dus de îngeri într-un loc numit "sânul lui Avraam".
"Scumpã este înaintea Domnului moartea celor iubiþi de El"
(Psalmul 116:15). Sufletul bogatului nemilostiv a fost colectat de
alt fel de îngeri ºi dus la un loc unde chiar el spune, în text, cã era
chinuit grozav în vãpãile focului. Fostul bogat a ajuns nu doar
sãrac, ci a ajuns în chinuri, cu un trup care, deºi ardea, nu se mistuia. Era în deplinã cunoºtinþã despre care a fost situaþia lui pe
pãmânt ºi ºtia cã are fraþi care încã mai trãiesc. Ca ºi pe pãmânt,
avea un trup care simþea setea, durerea, regretele, avea vãz, auz ºi
se îngrijora de binele fraþilor lui, a cãror viaþã o cunoºtea, ºi ar fi
dorit ca ei sã fie preveniþi, sã nu vinã ºi ei unde era el. Fostul
bogat, ajuns în chinuri, a înãlþat politicos o rugãciune cãtre
pãrintele Avraam, în care a cerut nu un pahar de apã, ci a cerut ca
Lazãr sã-i aducã apã atât cât se lipeºte de un deget cufundat în
apã, o picãturã. Tot politicos, numindu-l "fiu", Avraam i-a rãspuns
cã aºa ceva nu se poate, deoarece nu se poate trece dintr-o parte
în cealaltã.
Avraam, numit în Scripturã "prietenul lui Dumnezeu", nu a
putut sã-i dea un strop de apã celui care a ajuns în iad ºi, ameþiþi
de învãþãturi venite din iad, oamenii din anumite religii cred cã
dãruind, le pot da celor care au murit mâncare, bãuturã, haine ºi
chiar mobilã. Din cuvântarea Domnului Isus din Matei 7:13 reiese
cã cel care trãieºte în plãcerile lumii, fãrã Dumnezeu, sau este
nemilos cu cei în nevoie pe care i-ar putea ajuta, merge pe calea
cea largã, care duce la pierzare (Mica 6:8). Cei care nesocotesc
cuvintele lui Dumnezeu ºi trãiesc ascultând de diavol vor ajunge
acolo unde va fi veºnic diavolul: "ªi diavolul, care-i înºela, a fost
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aruncat în iazul de foc ºi de pucioasã, unde este fiara ºi prorocul
mincinos. ªi vor fi munciþi zi ºi noapte în vecii vecilor"
(Apocalipsa 20:10). Deºi vor fi miliarde de suflete în iad, acolo
nu vor fi prietenii, ci doar un chin veºnic. "Dar cât despre fricoºi,
necredincioºi, scârboºi, ucigaºi, curvari, vrãjitori, închinãtori la
idoli ºi toþi mincinoºii, partea lor este iazul care arde cu foc ºi cu
pucioasã, adicã moartea a doua" (Apocalipsa 21:8). Acolo nu va
fi vorbã blândã ºi nici vreun altfel de mângâiere sau speranþã de
mai bine. Acolo nu vor calmante ºi nici anestezie, ci doar un
miros groaznic de putreziciune. Acolo nu va fi muzicã, ci doar
þipete, regrete ºi gemete de durere. "Oricine n-a fost gãsit scris în
cartea vieþii a fost aruncat în iazul de foc" (Apocalipsa 20:15).
Este numele tãu scris în cartea vieþii Mielului? Oamenii
nemântuiþi evitã sã vorbeascã sau sã asculte mesaje despre iad,
pentru cã îi îngrozeºte realitatea iadului. Unii îºi bat joc când
cineva le spune despre iad. Am avut colegi de lucru care mi-au
spus cã ei vor sã meargã în iad, pentru cã acolo vor fi toþi prietenii
lor, cu care vor fi într-o continuã petrecere. Iadul este un loc de
chin ºi pedeapsã "pentru cei nelegiuiþi ºi pãcãtoºi, pentru cei fãrã
evlavie, necuraþi, pentru ucigãtorii de tatã ºi ucigãtorii de mamã,
pentru ucigãtorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiþi, pentru vânzãtorii de oameni, pentru cei mincinoºi, pentru cei ce jurã
strâmb ºi pentru orice este împotriva învãþãturii sãnãtoase"
(1 Timotei 1:9, 10).
Domnul Isus ne spune cã în iad vor merge nu doar cei care au
fãcut pãcate mari, condamnate de ceilalþi oameni, ci acolo vor
merge ºi unii care au crezut cã sunt plãcuþi lui Dumnezeu, însã au
tolerat pãcatul sau nu au fãcut ce trebuia sã facã: "Mulþi îmi vor
zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în
Numele Tãu? N-am scos noi draci în Numele Tãu? ªi n-am fãcut
noi multe minuni în Numele Tãu?"" (Matei 7:22). Aceºtia sunt
oamenii care, pentru a face calea mai largã ºi mai uºor de strãbãtut, au amestecat neprihãnirea cu fãrãdelegea. Dupã cum puþin
zahãr face ca medicamentul amar sã fie înghiþit mai uºor, tot aºa

aceºti oameni, cu puþin adevãr, au fãcut ca învãþãtura stricatã, libertinã, sã fie acceptatã mai uºor de alþii. Alþii vor merge în iad
pentru cã, la fel ca bogatul nemilostiv, au fost insensibili la
nevoile altora. "Apoi va zice celor de la stânga Lui: «Duceþi-vã de
la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic, care a fost pregãtit
diavolului ºi îngerilor lui! Cãci am fost flãmând, ºi nu Mi-aþi dat
sã mãnânc; Mi-a fost sete, ºi nu Mi-aþi dat sã beau; am fost strãin,
ºi nu M-aþi primit; am fost gol, ºi nu M-aþi îmbrãcat; am fost bolnav ºi în temniþã, ºi n-aþi venit pe la Mine»" (Matei 25:41-43).
Oricine alege sã nu-L cunoascã pe Domnul astãzi ar putea afla
mâine cã nici Domnul nu-l cunoaºte (vezi Matei 25:12). Voia Lui
este ca toþi oamenii sã fie mântuiþi, ca sã nu meargã în iad:
"...Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieºte ca toþi oamenii sã
fie mântuiþi ºi sã vinã la cunoºtinþa adevãrului" (1 Timotei 2:3b,
4). Fiecare dintre noi alegem ca voia Lui sã fie fãcutã în viaþa
noastrã sau ca voia noastrã sã fie fãcutã în viaþa noastrã. Sunt
destul de sigur cã ai auzit de Domnul Isus Hristos, la fel ca
majoritatea oamenilor de pe pãmânt. Diferenþa stã în rãspunsul la
întrebarea: "Cine este El pentru tine? Este El Mântuitorul tãu personal? Crezi cã El a fost doar un om bun?" Cei care nu au auzit
de El, vor fi judecaþi dupã felul în care rãspund, în conºtiinþa lor,
prin gânduri care se învinovãþesc sau se dezvinovãþesc (Romani
2:14-16), dar pentru tine, care ai auzit El, nu poate fi decât prieten
sau duºman. El este Mântuitorul care te va primi în cer sau
judecãtorul care te va condamna la pierzare veºnicã, în iad. El va
fi pentru tine ce vrei tu sã alegi.
În jur de 5000 de suflete coboarã în iad în fiecare orã. Dacã ai
muri în aceastã orã, ai fi ºi tu între aceste suflete sãrmane? "Pe voi
înºivã încercaþi-vã dacã sunteþi în credinþã. Pe voi înºivã încercaþi-vã. Nu recunoaºteþi voi cã Isus Hristos este în voi? Afarã
numai dacã sunteþi lepãdaþi" (2 Corinteni 13:5). Dacã eºti în
Hristos ºi El este în tine, înseamnã cã ai avut o zi în viaþa ta când,
privind la pãcatele tale, ai recunoscut cã nu te poþi scãpa de ele
singur ºi ai cerut Domnului Isus sã te ierte ºi sã te primeascã în
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rândul celor mântuiþi. Dacã eºti în credinþã înseamnã cã ai pãrãsit
pãcatele ºi ai fãcut legãmânt cu Domnul prin botez. Botezul este
o mãrturie prin care spui cã ceva s-a întâmplat în viaþa ta, dupã
cum inelul pe degetul celui logodit spune cã ceva s-a întâmplat în
viaþa lui. Dacã eºti în credinþã, ferindu-te de tot ce þi se pare rãu,
cauþi sfinþirea ºi cauþi sã lucrezi ceva pentru Împãrãþia lui
Dumnezeu. Eºti tu în credinþã? Dacã da, ferice de tine! Lasã
ca acest mesaj sã te motiveze sã Îi dai zilnic mulþumiri lui
Dumnezeu, care te-a primit în familia Lui. Dacã ai ignorat sãnãtatea sufletului tãu pânã acum, dacã ai amânat sau chiar refuzat
glasul Evangheliei, care te cheamã la mântuire, te îndemn ca
astãzi sã-þi predai viaþa Domnului Isus, cu toate aspectele ei,
pentru cã poþi fi surprins de moarte oricând.
Odatã ce mori neîmpãcat cu Dumnezeu, nimeni ºi nimic nu te
mai poate scãpa de locul unde a ajuns bogatul nemilostiv.
Vagoane de preoþi ºi pastori dacã ar face slujbe ºi mijlociri pentru
tine, tot nu te mai poate ajuta la nimic, pentru cã omului îi este dat
sã moarã o singurã datã ºi apoi urmeazã judecata lui Dumnezeu
(Evrei 9:27). Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a face
alegeri. Ne-a dotat cu raþiune, cu care sã discernem între bine ºi
rãu, dar ne-a dat ºi libertatea de a alege între cele douã, ca apoi
Dumnezeu, în calitate de Creator ºi Stãpân, sã decidã consecinþele
alegerilor noastre. Acum trãim într-o realitate materialã care este
întrepãtrunsã de o dimensiune ºi realitate spiritualã, urmând ca în
viitor sã trecem cu totul în realitatea spiritualã ca suflete mântuite, cu Dumnezeu, sau ca suflete osândite în locul de pedeapsã
veºnicã a celor rãzvrãtiþi. Singura cale de a scãpa de iad este sã fii
iertat de Dumnezeu înainte de a muri, prin actul pocãinþei.
Domnul Isus, când era pe pãmânt, a spus, într-o împrejurare, cã
toþi care nu se pocãiesc vor pieri: "Eu vã spun: nu; ci, dacã nu vã
pocãiþi, toþi veþi pieri la fel" (Luca 13:3).
Mesajul crucii este cã pãcatul este pedepsit de Dumnezeu. În
trupul Domnului Isus, care a luat asupra Lui vina pãcatului, a fost
pedepsit pãcatul oricãrui pãcãtos care vine la Dumnezeu prin

pocãinþã. Spunând cã nu au fãcut pãcate mari sau vãzându-se mult
mai buni decât alþii, oamenii se pot înºela singuri, crezând cã sunt
plãcuþi lui Dumnezeu când, de fapt, Dumnezeu îi considerã pãcãtoºi. Dacã suntem cât de cât înþelepþi, ne pocãim ºi, preþuind
iertarea Lui, nu uitãm, nici mãcar o zi, cât de mult L-a costat pe
Dumnezeu sã ne poatã oferi aceastã iertare. Mesajul crucii este cã
Isus, care a stat pironit pe cruce, a fost înlocuitorul meu ºi al tãu,
dacã tu vrei. Dorinþa lui Dumnezeu este ca toþi sã fie mântuiþi.
Dovada iubirii Lui este cã a dat pe singurul Lui Fiu la moarte, ca
preþ de rãscumpãrare, ca oricine va crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã (Ioan 3:16). "Celui ce va birui îi voi da sã
mãnânce din pomul vieþi care este în Raiul lui Dumnezeu"
(Apocalipsa 2:7b).
Dacã te întorci, prin pocãinþã, la Dumnezeu, chiar dacã ai muri
înainte de rãpirea Bisericii la cer, faptul cã Isus Hristos a înviat ºi
promisiunile Lui îþi garanteazã ºi þie o înviere în rândul celor
socotiþi drepþi prin meritul jertfei Domnului Isus. Este sufletul
tãu mântuit? Întoarce-te la Domnul, vorbeºte cu Domnul ºi
încrede-te în El! Fii un suflet înþelept ºi nu te împotrivi celui ce te
poate ajuta (Osea 13:9). Ascultã de Dumnezeu ºi foloseºte timpul
ºi resursele spre binele sufletului tãu! "Iatã cã acum este vremea
potrivitã; iatã cã acum este ziua mântuirii" (2 Corinteni 6:2b).
Pentru cã iubeºte sufletul tãu, în diferite feluri, Dumnezeu îþi
spune: "Pregãteºte-te sã-L întâlneºti pe Dumnezeul tãu!" (Amos
4:12). Pentru fericirea sufletului tãu, chiar astãzi hotãrãºte-te sã-þi
pui viaþa în rânduialã cu Dumnezeu. Dacã Îl primeºti pe Domnul
Isus ca Domn ºi Mântuitor, când vei trece din aceastã viaþã, vei
binecuvânta ziua în care te-ai hotãrât sã te pocãieºti ºi sã-L urmezi
pe Isus Hristos, dupã Scripturi. Vino la Isus!
Amin
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23
CE FACI CQND DUMNEZEU SPUNE "NU"?
"«Lasã-mã, te rog, sã trec ºi sã vãd þara aceea
bunã de dincolo de Iordan, munþii aceia frumoºi ºi
Libanul!» Dar Domnul S-a mâniat pe mine, din
pricina voastrã, ºi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis:
«Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.»"
Deuteronom 3:25, 26

S

fânta Scripturã este singura carte în care omului i se
promite o fericire adevãratã dacã citeºte ºi pãzeºte ce
este scris în ea: "Ferice de cine citeºte ºi de cei ce
ascultã cuvintele acestei prorocii ºi pãzesc lucrurile scrise în ea!"
(Apocalipsa 1:3a). Credincioºii din Berea aveau bunul obicei de
citi ºi, chiar mai mult decât atât, aveau obiceiul de a cerceta cu
râvnã, de a studia Scripturile în fiecare zi (Faptele apostolilor
17:11). Pentru alþii, aceastã Carte este þinta batjocorii lor, aºa cum
a fost în cazul lui Iehudi, care a tãiat sulurile Scripturii cu briceagul ºi le-a aruncat într-un jãratec de cãrbuni (Ieremia 36:23).
Dumnezeu a lãsat la discreþia noastrã felul în care tratãm
aceastã Carte care vorbeºte, dar nu putem evita consecinþele
alegerii noastre. Ferice de tine dacã o citeºti ºi o te strãduieºti sã
o împlineºti. Nu sunt puþine cursurile sau lecþiile pe care pedagogia divinã a rânduit sã ni le predea din aceastã Carte în timpul
pribegiei noastre pe pãmânt. A obþine note bune la aceste cursuri
este absolut esenþial în vederea întrãri noastre în Þara de sus.
Unele dintre aceste cursuri sunt plãcute, altele sunt mai puþin plã200

cute, dar în toate trebuie sã ºtim cã Dumnezeu urmãreºte binele
sufletului nostru. Diferite subiecte tratate de aceastã carte au
menirea ºi puterea sã ne provoace la o analizã a vieþii, pentru ca
astfel sã vedem care sunt trãsãturile sufletului nostru care ne
caracterizeazã. Ne place sã învãþãm cã avem de-a face cu un
Dumnezeu cinstit, care promite ºi face, care iartã ºi apoi nu mai
aduce respectiva învinuire asupra noastrã, care promite mântuire
ºi nu Se schimbã, dar unele lecþii ne învaþã despre o realitate a
relaþiei noastre cu El care ni se poate pãrea mai durã. Uneori, El,
oricât am insista noi în rugãciune, nu acceptã anumite lucruri care
ne plac ºi refuzã cererile noastre. Trecerea cu notã mare a unui
astfel de curs, în care înþelegem ºi acceptãm situaþii în care El ne
spune "nu" fãrã sã ne rãzvrãtim, dovedeºte din partea noastrã
încredere în El.
Ascultarea fãrã rãzvrãtire ne dã oportunitatea sã devenim
frumoºi în sufletul nostru, în ceea ce priveºte felul în care El
priveºte la noi. Un astfel de curs este o probã practicã a supunerii
noastre faþã de voia lui Dumnezeu pentru noi ºi trecerea cu bine a
acestui curs ne calificã pentru a fi vase de care El Se poate folosi.
Prin a nu murmura când El spune "nu" la ceva ce Îi cerem dovedim cã începem sã semãnãm cu Domnul Isus care, ca om, în
Ghetsimani, a cerut îndepãrtarea paharului suferinþei care-I sta
atunci înainte, dacã era cu putinþã; dar când Dumnezeu Tatãl a
spus "nu", Fiul S-a supus: "...Þie toate lucrurile Îþi sunt cu putinþã.
Depãrteazã de la Mine paharul acesta. Totuºi facã-se nu ce voiesc
Eu, ci ce voieºti Tu" (Marcu 14:36).
Pãrinþii ar vrea ca copiii sã îi asculte când le spun "nu" ºi sã îi
creadã cã le doresc binele, chiar dacã uneori aleg sã nu le dea ceea
ce le cer. Într-un mod asemãnãtor, Tatãl nostru cel ceresc, ne
spune uneori "nu" la lucrurile pe care ni le-am dori ºi asta nu pentru cã Lui Îi place sã îi necãjeascã pe fii oamenilor, ci pentru cã
vede ceea ce noi nu vedem cu privire la lucrul pe care-l cerem.
Uneori rãspunsul Lui este "nu" ca o consecinþã a comportamentului nostru neadecvat. Textul citat la început ni-l prezintã pe
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robul lui Dumnezeu, Moise, într-o asemenea situaþie, oarecum
neplãcutã pentru el, când Dumnezeu refuzã cererea lui de a intra
în þara Canaanului, dupã ce a cãlãtorit împreunã cu poporul timp
de 40 de ani. Moise nu a fost doar un oarecare, ci a fost omul cu
care Dumnezeu vorbea gurã cãtre gurã, de la inimã la inimã: "În
Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul sã-l fi
cunoscut faþã în faþã. Niciunul nu poate fi pus alãturi de el, în ce
priveºte toate semnele ºi minunile, pe care l-a trimis Dumnezeu
sã le facã în þara Egiptului împotriva lui faraon, împotriva
supuºilor lui ºi împotriva întregii þãri" (Deuteronomul 34:10, 11).
Dumnezeu confirmã lucrarea unui om ºi stând de vorbã cu el,
în cazul celui credincios, de obicei când credinciosul se roagã, ºi
însoþindu-l în lucrãrile pe care le face. Moise a fost omul care a
avut aceastã confirmare a prezenþei lui Dumnezeu în viaþa lui din
plin. Moise, prin care Dumnezeu a dat legea Sa poporului scos din
Egipt, a fost omul care a cerut sã vadã slava lui Dumnezeu ºi El
a fãcut sã treacã frumuseþea Lui pe dinaintea lui Moise, întrucât
faþa nu putea sã I-o vadã ºi sã trãiascã. Totuºi, când I-a cerut
Domnului sã îl lase sã intre în Canaan, Dumnezeu l-a refuzat. La
un moment dat, aºa cum spune textul motto, I-a spus sã nu-I mai
vorbeascã despre aceastã dorinþã a lui. Într-o vreme de cârtire a
poporului scos din robie, Dumnezeu îi spusese lui Moise sã-i
cearã stâncii sã dea apã, dar el, în loc sã vorbeascã stâncii, a lovit
stânca, din care a þâºnit apã. Aceastã acþiune a lui a fost consideratã de Dumnezeu o dezonoare adusã Lui ºi i-a atras pedeapsa de a
nu intra în þara Canaanului. Aºa cum vedem în acest caz, cu cât
cineva umblã mai aproape cu Dumnezeu ºi are mai multã revelaþie despre El, cu atât pretenþiile ºi severitatea lui Dumnezeu faþã
de acea persoanã sunt mai ridicate.
Dumnezeu i-a fãcut hatârul de a-i arãta þinutul de destinaþie al
lui Israel de pe vârful muntelui Nebo, de unde a vãzut þara
promisã lui Israel de la miazãzi la miazãnoapte, de la þinutul
Galaadului pânã la þinutul lui Dan. Când Cuvântul spune cã
Dumnezeu i-a arãtat toatã þara, înþeleg cã a fãcut asta într-un mod

supranatural, pentru cã, oricât de senin ar fi fost cerul ºi oricât de
bunã era vederea lui Moise, nu ar fi avut cum sã vadã þinutul
Galaadului, care era aproape, ºi þinutul lui Dan, care era la
Mediteranã, în celãlalt capãt al þãrii, vecin cu Filistia. Moise a
învinuit poporul, pentru care odatã mijlocise ca nimeni altul, pentru faptul cã el a fost pedepsit sã nu intre în Canaan; dar
Dumnezeu, care a aºteptat mai mult de le el, i-a cerut lui Moise sã
binecuvânteze acest popor, al cãrui comportament a fost motivul
refuzului lui Dumnezeu (Deuteronom 33:28).
Ce vei face tu când Dumnezeu îþi va refuza dorinþa? Nu ai
nimic de câºtigat, oricât te-ai supãra sau rãzvrãti, dar ai mult de
câºtigat dacã te supui mâinii tari a Domnului. Împãratul David, în
râvna lui pentru Domnul, a vrut sã-I zideascã Domnului o casã,
dar Dumnezeu a spus "nu". Hotãrârea Lui a fost ca fiul lui David,
Solomon, sã fie ziditorul Casei Domnului. Prorocul Samuel l-a
iubit mult pe Saul, primul împãrat al lui Israel, ºi dupã ce acesta
a pãcãtuit, se pare cã Samuel îl tot plângea, sperând cã Dumnezeu
va mai face ceva pentru el; dar Dumnezeu a spus "nu" ºi nu a
rãmas: "Domnul a zis lui Samuel: «Când vei înceta sã plângi pe
Saul, pentru cã l-am lepãdat, ca sã nu mai domneascã peste
Israel?»" (1 Samuel 16:1a). Apostolul Pavel a avut un þepuº în
trupul lui, ºi anume o boalã; I-a cerut Domnului sã îi ia acel þepuº,
dar Domnul a refuzat: "ªi, ca sã nu mã umflu de mândrie din pricina strãlucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un þepuº în carne,
un sol al Satanei, ca sã mã pãlmuiascã ºi sã mã împiedice sã mã
îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul sã mi-l ia. ªi El mi-a zis:
«Harul Meu îþi este de ajuns; cãci puterea Mea în slãbiciune este
fãcutã desãvârºitã»" (2 Corinteni 12:7-9).
Când Dumnezeu spune "nu" la o lucrare pe care omul vrea sã
o facã ºi omul insistã, dacã poate, ºi totuºi o face, o astfel de acþiune provoacã întotdeauna un dezastru pentru cel care încearcã sã
treacã peste refuzul Domnului. Dumnezeu i-a spus prorocului
Balaam sã nu meargã sã blesteme pe Israel, dar el a insistat, fiind
atras de plata oferitã de Balac. Rezultatul a fost cã a comis un

202

203

TEMNI|A RELIGIEI

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

mare pãcat învãþându-l pe Balac cum sã-l facã pe Israel sã pãcãtuiascã ºi a sfârºit prin a fi omorât de sabia israeliþilor. Pe bunã
dreptate, pãrinþii spun cã ei au dreptul sã refuze unele dintre
cerinþele copiilor lor, dar oare se gândesc cã Dumnezeu are
acelaºi drept? Ascultarea de Dumnezeu când El spune "da" ºi
când spune "nu" sunt factori decisivi în mântuirea sufletului
nostru, de aceea, ca suflete care am primit darul iertãrii, trebuie sã
mergem pe drumul care duce la cer acceptând ideea cã este posibil ca Dumnezeu sã spunã un "nu" anumitor dorinþe ale noastre.
El poate spune "nu" când este vorba de o boalã, de cãsãtoria cu o
anumitã persoanã, de un anume serviciu, de planuri de mutãri, de
o anumitã slujbã pe care vrem sã o facem ºi pentru care nu avem
chemarea necesarã. El poate spune "nu" în ceea ce priveºte
prietenii pe care îi avem sau vrem sã-i avem sau, cel mai des, El
ne poate refuza anumite lucruri sau practici în viaþa noastrã care
ne pot infecta sufletul.
Alegerile Lui pentru noi includ lucruri, stãri, situaþii pe care
noi nu le putem cuprinde în însemnãtate ºi valoare, oricât ne-am
strãdui sã le înþelegem. Din acest motiv, chiar de la început, când
pãºim pe calea Domnului, trebuie sã ºtim ºi sã acceptãm cã uneori El va refuza unele dintre cererile noastre. Când eºti încercat în
acest fel ºi eºti descurajat, nu uita cine este El ºi cine eºti tu. El
este Stãpânul, Creatorul, Domnul, iar noi, prin naºterea din nou,
suntem copii ai Lui, care depind întru totul de El. Când este vorba
de sufletul lui, de obicei omul care încã nu are mântuire, cautã
mai mult decât ce vede cu ochii; în Scripturã poate gãsi rãspunsuri la întrebãrile pe care le are. Dacã Vechiul Testament, prin
lege, spunea: "Fã aºa ºi ai sã trãieºti", "Fã aºa, ºi ai sã meriþi
acceptare", Noul Testament, prin harul care ne-a fost dat în meritul jertfei Domnului Isus la Calvar, ne spune: "Fii ceea ce El a
menit sã fii", "Cautã sfinþirea, ca sã fii vasul, unealta de care El
doreºte sã Se foloseascã".
Cea mai mare biruinþã, cel mai mare triumf este sãrbãtorit de
cel care a trecut cu bine, cu note de trecere, prin cel mai mare

întuneric. De exemplu, o astfel de biruinþã poate avea un misionar într-o þarã ostilã creºtinismului care moare executat, dar moare
cu bucuria mântuirii pe faþã, farã un cuvânt de încurajare din
partea vreunui om, poate fãrã un cuvânt auzit de la Dumnezeu,
acceptând cã Dumnezeu a refuzat eliberarea lui din acea strâmtorare. A accepta cu totul un refuz din partea lui Dumnezeu face
parte din caracterul omului smerit, dar acest fel de umilinþã se
pare cã este cam rarã în biserici (vezi Mica 6:8). Umblarea smeritã cu Dumnezeu este o modestie a omului sãrac în duh ºi un
apanaj al oamenilor mari în credinþã ºi nicidecum al celor slabi ºi
nestatornici.
Este bine ca de la începutul drumului nostru spre casa Tatãlui
sã nu avem planuri, liste imaginare cu ce ne dorim pe pãmânt,
utopii precum aceea cã Dumnezeu, dacã ne pocãim ºi facem
legãmânt cu El prin botez, ne va da tot ce vrem. Deºi El ne dã ºi
ce vrem noi, suntem rânduiþi sã trecem ºi prin necazuri. Uneori
am putea fi asemãnaþi cu o bucatã de metal brut care, prin procesul de aºchiere, este transformat într-o unealtã folositoare. În
cazul nostru, aºchierea, care poate fi dureroasã, este prin necazuri.
Din ziua când El ne primeºte în familia Lui sufletul nostru devine
un ºantier pentru tot restul vieþii; în acest ºantier se construieºte
urmând un "da" sau un "nu" din partea lui Dumnezeu. Când
primim ca rãspuns de la Dumnezeu un "nu" categoric la ceva ce
noi ne dorim mult de la El, putem primi ceva mai bun dacã avem
o credinþã sãnãtoasã sau dacã-I slujim Domnului cu credinþã.
Astfel de momente, când, de exemplu, Dumnezeu alege sã nu ne
scape dintr-un necaz sau, ca ºi în cazul apostolului Pavel, sã nu ne
vindece de o boalã, ne reveleazã dacã în viaþa noastrã este suveran eul nostru sau Dumnezeu. Pentru cã trãim tot mai mult într-o
lume ce se schimbã ºi se reformeazã dupã înaintarea ºtiinþei ºi
dupã îndemnurile firii pãcãtoase a omului - ºi nicidecum dupã
legile lui Dumnezeu - trebuie sã fim atenþi sã nu schimbãm un
"nu" al Lui într-o soluþie de mijloc, care sã împace ascultarea cu
neascultarea, ce-i sfânt cu ce-i profan ºi lumescul ºi duhovnices-
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cul, aºa cum citim cã a fãcut împãratul Saul: "Dar Saul ºi poporul
au cruþat pe Agag ºi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele
grase, mieii graºi ºi tot ce era mai bun; n-a vrut sã le nimiceascã
cu desãvârºire, ºi au nimicit numai tot ce era prost ºi nebãgat în
seamã" (1 Samuel 15:9). Dupã cum nu existã un vaccin pentru a
nu pãcãtui, nu este vaccin nici împotriva refuzului de a asculta ºi
de a accepta hotãrârea Lui de a spune "nu". Trebuie alegi sã lupþi,
bazat pe ce spune Scriptura.
Biruinþa în necazuri prin rãbdare ºi acceptare a voii lui
Dumnezeu pentru noi dezvoltã în noi caracterul Lui ºi în acest fel
Dumnezeu ne recunoaºte ca fiind ai Lui. A trãi în Isus Hristos nu
înseamnã religie, ci înseamnã a avea un mod de viaþã ca al Lui, în
care se face voia Lui ºi aceastã ascultare dovedeºte dragostea
noastrã faþã de Dumnezeu. "Cine are poruncile Mele ºi le pãzeºte
acela Mã iubeºte; ºi cine Mã iubeºte va fi iubit de Tatãl Meu. Eu
îl voi iubi ºi Mã voi arãta lui" (Ioan 14:21). Ca un Tatã bun,
Dumnezeu spune uneori "nu" dorinþelor noastre, dar cel mai
pãgubitor "nu" este cel pe care sufletul neîmpãcat cu Dumnezeu
îl spune ofertei de iertare oferite de Dumnezeu prin pocãinþã. Cât
de mare este triumful dacã atunci când viaþa se sfârºeºte eºti certat ºi neîmpãcat cu Dumnezeu? Datoritã pãcatului, toþi oamenii se
îndreptau spre o pedeapsã veºnicã, dar Dumnezeu, în folosul nostru, a spus "nu" ºi a intervenit, dându-L pe Fiul Sãu ca miel de
jertfã pentru vina noastrã; dar nu mulþi sunt cei care preþuiesc
aceastã bunãtate a Lui.
Beneficiazã sufletul tãu de suferinþa ºi de moartea Domnului
Isus, prin care avem mântuirea ºi un viitor veºnic fericit? Un
suflet care refuzã mila lui, în loc de triumf are parte de un dezastru sufletesc veºnic. Cât timp existã un Dumnezeu neprihãnit - ºi
El va exista veºnic - va fi ºi un loc de chin pentru cei care au ales
ºi aleg sã refuze oferta lui Dumnezeu. A frecventa un locaº de
închinare, unde se foloseºte un vocabular creºtin, însã farã ca
inima sã participe, nu este de ajuns. A fi parte dintr-o anumitã
tabãrã teologicã sau a fi membru într-un anumit cult, care înseam-

nã interpretarea unor oameni cu privire la Scripturã, nu este
îndeajuns. A avea principii religioase ºi a fi un om moral nu-i de
ajuns, pentru cã doar Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, ne
poate schimba într-o fãpturã nouã (2 Corinteni 5:17), care poate
ºi este gata sã accepte voia Lui, chiar dacã uneori El spune "nu"
dorinþelor noastre.
Când eºti de acord cu Dumnezeu, se deschide uºa binecuvântãrilor în viaþa ta. Mântuirea nu-i la grãmadã ºi nu-i "pe familie"
sau pe alte grupãri pãmânteºti, ci este individualã ºi personalã.
Când El spune cã eºti pãcãtos ºi eºti de acord cu El, te califici pentru iertarea Lui. Când accepþi voia Lui pentru viaþa ta, fie cã El
spune "da" sau "nu", Dumnezeu îþi dã binecuvântarea de a gãsi
împlinire în viaþa pe care o trãieºti pe pãmânt, ca apoi, în ziua cea
mare, spre fericirea ta, sã fii recunoscut ca un suflet care a trãit în
supunere ºi în ascultare de marele împãrat, Isus Hristos.
Amin
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24
FI{I MILO|I!
"Dimpotrivã, fiþi buni unii cu alþii, miloºi, ºi iertaþi-vã
unul pe altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe voi în
Hristos." Efeseni 4:32

S

fânta Scripturã este o carte scrisã prin inspiraþia Duhului
Sfânt, prin care Dumnezeu vrea sã lucreze la inima ta ºi
a mea. N-a fost scrisã pentru îngerii sfinþi ºi nici pentru
cei cãzuþi, ci a fost scrisã pentru oameni ca ºi tine ºi ca ºi mine cu
scopul de a ni-L face cunoscut pe cel care a creat tot ce vedem ºi
tot ce auzim cã existã în Univers. De-a lungul anilor, ºtiinþa, care
se adapteazã la ce îi îngãduie Dumnezeu sã descopere, ºi-a
schimbat pãrerea cu privire la multe lucruri, dar Scriptura nu ºi-a
schimbat ºi nu-ºi va schimba principiile niciodatã. Este o carte
prin care omul poate învãþa despre cine ºi cum este Dumnezeu;
este o carte din care cel care doreºte poate învãþa cum sã lege o
prietenie sfântã cu El.
Unul dintre atributele lui Dumnezeu de care beneficiazã orice
om care trãieºte pe pãmânt este mila lui Dumnezeu: "...El face sã
rãsarã soarele Sãu peste cei rãi ºi peste cei buni ºi dã ploaie peste
cei drepþi ºi peste cei nedrepþi" (Matei 5:45). Mila Lui Îl
motiveazã sã aºtepte cu rãbdare ºi sã-i dea ºansã dupã ºansã omului ca sã-ºi punã viaþa în rânduialã cu El (Maleahi 3:6). Aceastã
virtute, care la Dumnezeu este desãvârºitã, la fel ca ºi celelalte
atribute ale lui Dumnezeu, a avut ºi are un rol în deciziile suverane pe care le-a luat ºi le ia Dumnezeu în dreptul omului, încã
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din vremuri strãvechi. Chiar din Eden, mila lui Dumnezeu a avut
un cuvânt greu de spus în hotãrârea ºi planul de salvare a omului
înºelat de cel viclean. Chiar din vremea exodului, Dumnezeu se
declarã un Dumnezeu al îndurãrii ºi al milei: "...Eu mã îndur de
cine vreau sã Mã îndur, ºi am milã de cine vreau sã am milã"
(Exodul 33:19b). Dovezile Scripturii ne spun cã El Se îndurã ºi
are milã de cel cu inima zdrobitã, de cel care, în smerenie ºi
pocãinþã, vine ºi apeleazã la mila Lui prin rugãciune.
În urmã cu aproape 100 de ani, în oraºul Chicago, a trãit un om
deosebit de rãu, pe nume Alphonse Capone, cunoscut ca Al
Capone sau cu porecla "scar face" (faþa cu cicatrice). El controla
drogurile, vânzãrile de alcool ºi alte sectoare de afaceri care erau
ilegale în acea vreme ºi, prin oamenii lui, omora pe oricine îi
stãtea în cale. A murit în anul 1947 ºi pe piatra lui funerarã a cerut
sã fie scrisã, lângã numele lui, inscripþia: "My Jesus, mercy!"
(Isus al meu, milã!). Un astfel de om care în acea vreme a fost
numit de o revistã de renume "cel mai periculos om din America",
ºtia cã Dumnezeu este milos. Nu avem sentimente pozitive cu
privire la veºnicia acestui om, dar exemplul lui ne spune, încã o
datã, cã Dumnezeu este faimos pentru bunãtatea ºi mila Lui. Cu
mult timp înainte de el, prorocul Iona Îl recunoaºte pe Dumnezeu
ca un Dumnezeu care este aºa de milos, cã s-ar putea sã îi ierte pe
niniveni în cazul în care aceºtia ar lua seama la avertizarea rostitã
de Dumnezeu prin el: "Cãci ºtiam cã eºti un Dumnezeu milos ºi
plin de îndurare, îndelung rãbdãtor ºi bogat în bunãtate, ºi cã te
cãieºti de rãu!" (Iona 4:2).
Când preºedinþii Americii îºi sfârºesc mandatul, cât încã sunt
în funcþie, au obiceiul sã graþieze câþiva condamnaþi. Nu de mult
un om care era vinovat cã a furat, prin manipulãri de investiþii,
zeci de milioane de dolari prin afaceri frauduloase, care locuia în
exil, a fost graþiat în acest fel, deºi cei care au suferit paguba nu
au fost compensaþi. Acest fel de a arãta milã este nedrept. Mila lui
Dumnezeu faþã de om este dreaptã pentru cã El, în milã, prin programul iniþiat de El, numit har, îi oferã celui ce se pocãieºte o
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iertare completã, pentru care a plãtit prin sângele Domnului Isus
vãrsat la Golgota. În mila Sa, Dumnezeu nu ne-a dat ce meritam;
prin har, în pofida a ceea ce meritam, ne-a dar ceea ce nu meritam, adicã oportunitatea ca, prin jertfa înlocuitoare a Domnului
Isus, sã fim mântuiþi. Har înseamnã milã, favoare nemeritatã.
Harul nu este un accident, nu e dat la întâmplare, ci cu un scop
precis. Harul este nu numai felurit, cum spune apostolul Petru
(1 Petru 4:10), dar, cum menþioneazã apostolul Pavel, este ºi
nemãrginit (Efeseni 2:7).
Harul este mila lui Dumnezeu în acþiune. La mare cost pentru
Dumnezeu, noi am primit mântuirea ca pe o milã nemeritatã; dacã
am fi primit ce meritam, asta ar fi fost dreptate. Fãrã excepþie,
Dumnezeu aºteaptã de la copiii Lui sã fie ºi ei buni ºi miloºi unii
cu alþii. Mila este un sentiment lãuntric care te face sã doreºti ca
cineva sã fie ajutat sau vindecat. Înseamnã sã ai compasiune pentru cineva care este la necaz. Este un sentiment de compãtimire
care, de multe ori, când este posibil, duce la o acþiune de ajutorare. Manifestarea acestei trãsãturi de caracter este mereu la
îndemâna noastrã. Dacã alegi sã le vorbeºti celor care suferã
întotdeauna vei avea o audienþã. Oriunde existã o inimã zdrobitã
care în milã de încurajare. Mila nu înseamnã a ajuta pe cineva
urmãrind un scop meschin. Mila înseamnã a acþiona cu compasiune faþã de cel în nevoie, fãrã sã ai scopul sau aºteptarea de a trage
un folos ulterior.
Aºa cum Domnul Isus le-a spus celor din vremea Lui, ne spune
ºi nouã - înainte de a aduce jertfe, El vrea sã vadã în noi milã:
"...Milã voiesc, iar nu jertfe!..." (Matei 12:7). Ca sã înþelegem
cine este semenul nostru faþã de care trebuie sã arãtãm milã,
Domnul Isus ne-a lãsat pilda samariteanului milos care, spre
deosebire de preot ºi levit, nu din obligaþie, ci din milã, a acþionat
în favoarea celui cãzut între tâlhari: "«Care dintre aceºtia trei þi se
pare cã a dat dovadã cã este aproapele celui ce cãzuse între tâlhari?» «Cel ce ºi-a fãcut milã cu el», a rãspuns învãþãtorul Legii.
«Du-te de fã ºi tu la fel», i-a zis Isus" (Luca 10:36, 37).

Exemplul nostru cel mai mãreþ de milã este Domnul Isus, care,
atunci când a umblat prin cetãþile Israelului, era cunoscut ca un
învãþãtor milos, cu puteri de la Dumnezeu. Bolnavi de tot felul au
apelat la mila Lui ºi nu au fost dezamãgiþi. "Când a plecat de
acolo, s-au luat dupã Isus doi orbi care strigau ºi ziceau: «Ai milã
de noi, Fiul lui David!»" (Matei 9:27). Vestea despre învãþãtorul
milos a trecut graniþele Israelului. "ªi iatã cã o femeie canaanitã a
venit din þinuturile acelea ºi a început sã strige cãtre El: «Ai milã
de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncitã rãu de
un drac.»" (Matei 15:21). Un tatã îndurerat pentru fiul sãu, care
era chinuit de duhuri rele, a cãzut în genunchi înaintea Lui ºi a
apelat la mila Domnului: "Doamne, ai milã de fiul meu, cãci este
lunatic ºi pãtimeºte rãu: de multe ori cade în foc ºi de multe ori
cade în apã" (Matei 17:15). Pe când ieºea din Ierihon, doi orbi
care au auzit de minunile fãcute de Domnul Isus, au apelat la mila
Domnului, strigând dupã El. "Ai milã de noi, Doamne, Fiul lui
David" (Matei 20:30).
Domnul Isus i-a vindecat pe toþi cei care au apelat la mila Lui.
Modelele de viaþã ale oamenilor care au dat dovadã de milã sunt
multe. Un astfel de model a fost Iov cel încercat. "Nu plângeam
eu pe cel amãrât? N-avea inima mea milã de cel lipsit?"
(Iov 30:25). Un alt exemplu îl avem în viaþa unei uceniþe numite
Dorca, pe care Petru a înviat-o. "Ea fãcea o mulþime de fapte bune
ºi milostenii" (Faptele apostolilor 9:36b). Apostolul Pavel este un
alt exemplu al felului în care lucreazã cel milos: "Dupã o lipsã de
mai mulþi ani, am venit sã aduc milostenii neamului meu ºi sã
aduc daruri la Templu" (Faptele apostolilor 24:17).
De multe ori, ca ºi în cazul samariteanului milos, milã înseamnã a scãpa pe cineva dintr-o situaþie disperatã. Cea mai mizerabilã
ºi periculoasã situaþie a vreunui om este cea de suflet nemântuit,
care în orice moment este la o bãtaie de inimã de iad. Arãþi milã
faþã de un suflet nemântuit atunci când îi spui cã este iertare la
Dumnezeu pentru cel care se pocãieºte. Dacã eºti mântuit, fii
milos cu cei din jur care nu sunt, ºi spune-le despre Domnul Isus,
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care iartã, nu prin merite personale sau prin ceremonii obositoare
ºi costisitoare, ci prin pocãinþã. Murind pentru noi pe cruce,
Domnul Isus ne-a arãtat ce înseamnã dragoste ºi milã, iar acum,
odatã ce am beneficiat de meritul jertfei Lui, trebuie sã avem ºi
noi milã de cei care încã nu au venit la lumina evangheliei lui Isus
Hristos: "Cãutaþi sã mântuiþi pe unii smulgându-i din foc. De alþi
iarãºi fie-vã milã..." (Iuda 23a).
Un fel direct ºi practic prin care se manifestã mila este iertarea.
În pilda robului nemilostiv, Domnul Isus ne spune ce consecinþe
grave poate experimenta un suflet care nu are milã ºi nu iartã. În
pildã, omul care a fost iertat de o datorie de 10.000 de galbeni, ne
reprezintã pe noi, care am cerut ºi am primit darul mântuirii;
Dumnezeu, fãrã excepþie, aºa cum ne învaþã ºi în rugãciunea
"Tatãl nostru", aºteaptã ca noi, care am avut parte de milã, sã
avem milã ºi sã-i iertãm pe semenii noºtri. Robul iertat a fost fãrã
milã faþã de tovarãºul lui care-i datora o sumã neînsemnatã ºi a
mers pânã acolo cã "a pus mâna pe el, ºi-l strângea de gât" (Matei
18:28), apoi l-a aruncat în temniþã pânã îi va plãti ce îi datora.
Dacã cineva þi-a greºit, ai renunþat tu la dreptul de a-l lua de
gât? L-ai iertat? "Oare nu se cãdea sã ai ºi tu milã de tovarãºul tãu,
cum am avut eu milã de tine?" (Matei 18:33). Este bine sã ºtii
acum - ºi nu când vei sta înaintea lui Dumnezeu - cã dacã ai
fost iertat de Dumnezeu odatã ºi apoi tu nu ierþi pe cei care-þi
greºesc, conform acestei pilde, eºti ºi vei fi numit de Dumnezeu
"rob viclean". "Dimpotrivã, fiþi buni unii cu alþii, miloºi, ºi
iertaþi-vã unul pe altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe voi în
Hristos" (Efeseni 4:32). Odatã ce am intrat în familia lui
Dumnezeu, ne numim fraþi ºi Tatãl nostru aºteaptã ca noi sã trãim
în pace, iertându-ne unul pe celãlalt. "Încolo, toþi fiþi cu aceleaºi
gânduri, simþind unii cu alþii, iubind ca fraþii, miloºi, smeriþi"
(1 Petru 3:8). În mila Lui, Dumnezeu a fãcut din noi, care am
recunoscut cã suntem pãcãtoºi ºi nu avem cum plãti pentru vina
noastrã, vase ale îndurãrii, pe când înainte eram vase ale mâniei
(Romani 9:22, 23).

Acest cuvânt ne cheamã la o cercetare a sufletului nostru. Ai
apelat ºi tu la mila Lui ca sã devii un vas al îndurãrii? Sau eºti
mereu rãzvrãtit, nemulþumit ºi gata de a încinge un rãzboi al
cuvintelor? Dacã eºti un vas al îndurãrii, un suflet peste care s-a
revãrsat îndurarea lui Dumnezeu, eºti o minune a dragostei lui.
Mila Lui Dumnezeu s-a arãtat pentru om prin Domnul Isus
Hristos, care a suferit moarte de cruce ca "oricine crede în El sã
nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã" (Ioan 3:16). "În El avem
rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile harului Sãu" (Efeseni 1:7). El, în milã, oferã ºi astãzi darul
mântuirii nu celui care se vede bun, ci aceluia care ºtie cã are
nevoie disperatã de iertarea Lui. Dacã i-ai oferi 50 de dolari unui
filantrop, probabil cã ar spune cã îþi baþi joc de el; tot aºa este ºi
cu un suflet care se vede bun ºi drept, aºa cã nesocoteºte oferta de
mântuire a lui Dumnezeu. "Nu cei sãnãtoºi au trebuinþã de doctor,
ci cei bolnavi" (Matei 9:12). Dacã i-ai oferi o felie de pâine unui
om care iese de la un mare ospãþ, probabil cã ar spune cã îþi baþi
joc de el; dar dacã ai oferi acea bucatã unui om care n-a mâncat
de câteva zile, acesta ar primi-o cu multã bucurie.
Mila lui Dumnezeu, prin iertarea de orice vinã în meritul sângelui Domnului Isus, este oferitã celui care, vãzându-se pãcãtos,
doreºte sentimentul de pace pe care îl are cel împãcat cu Dumnezeu. Pretenþia lui Dumnezeu ca omul sã arate milã faþã de
semenul sãu nu este ceva nou, ci este o virtute pe care El Se
aºteaptã întotdeauna sã o vadã în om: "Þi s-a arãtat, omule, ce este
bine, ºi ce alta cere Domnul de la tine decât sã faci dreptate, sã
iubeºti mila ºi sã umbli smerit cu Dumnezeul tãu?" (Mica 6:8). Ce
prosperã în inima ta? Indiferenþa ºi cruzimea, care duc la o împietrire a inimii, sau mila ºi bunãtatea? Dacã ºtii cã ai avut parte de
mila Lui, fã bine spunând despre mila lui Dumnezeu, care oferã
oamenilor darul mântuirii. "Ferice de cei milostivi, cãci ei vor
avea parte de milã" (Matei 5:7).
Am fost creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, ºi de
aceea El aºteaptã sã-I semãnãm, fiind miloºi. Bunãtatea - una din-
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tre roadele Duhului Sfânt, umblã mânã în mânã cu mila: "cãci
judecata este fãrã milã pentru cel ce n-a avut milã, dar mila biruie
judecata" (Iacov 2:13). Mila omului faþã de semenul sãu atrage
atenþia lui Dumnezeu asupra lui într-un mod favorabil, aºa cum a
fost în cazul lui Cornel: "Rugãciunile ºi milosteniile tale s-au suit
înaintea lui Dumnezeu, ºi El ªi-a adus aminte de ele" (Faptele
apostolilor 10:4). Mila lucreazã nu numai în favoarea celui care
primeºte milã, ci lucreazã ºi în favoarea celui care aratã milã:
"Ferice de cel ce îngrijeºte de cel sãrac! Cãci în ziua nenorocirii
Domnul îl izbãveºte" (Psalmul 41:1). Un om neprihãnit este
întotdeauna ºi milos, de aceea "nu opri o binefacere celui ce are
nevoie de ea, când poþi s-o faci" (Proverbe 3:27). Nu ajunge sã þi
se înduioºeze inima de cel pe care îl vezi în necaz ºi l-ai putea
ajuta. Nu ajunge sã ai intenþii bune sau sã promiþi ceva, ci trebuie
sã duci acel gând al milei la înfãptuire.
Când ai în faþa ta o situaþie în care cineva are nevoie disperatã
de ceva ce poþi sã-i dai tu, fie o vorbã de încurajare, fie o bucatã
de pâine, ai ocazia sã dovedeºti cã iubeºti mila sau poþi sã spui cã
un astfel de caz nu te priveºte pe tine. Pentru acela care cu adevãrat a avut parte de mila lui Dumnezeu ºi vrea, nu este greu sã
aibã milã de altul. David a rostit tot felul de lucruri groaznice la
adresa vrãjmaºilor lui, dar dupã ce el a pãcãtuit grozav ºi
Dumnezeu, în mila Sa, l-a iertat, n-a mai vrut sã stârpeascã pe cei
rãi din þarã, ci a vrut sã-i înveþe cãile Domnului: "Atunci voi
învãþa cãile Tale pe cei ce le calcã" (Psalmul 51:13a).
Sunt oameni care aratã ºi acþioneazã în milã faþã de cei din casa
lor ºi chiar faþã de semenii lor, dar culmea este cã nu au milã de
sufletul lor ca sã intre, prin pocãinþã, la adãpostul jertfei
Domnului Isus. Filantropii, oameni extrem de bogaþi, care de obicei nu sunt creºtini, dau sume enorme unor cauze pe care ei le vãd
bune, dar dacã nu apeleazã la mila lui Dumnezeu, deºi sunt buni
cu alþii, dau dovadã cã nu au milã de sufletul lor ºi se duc spre iad.
Cei care sunt în casele de rugãciune, care poate au fãcut chiar
legãmânt cu Domnul Isus prin botez, care însã se joacã cu pãca-

tul ºi trãiesc o viaþã dublã, dovedesc cã nu au milã de sufletul lor,
pentru cã ei nu au cum sã mulþumeascã doi stãpâni. "Totuºi
Domnul aºteaptã sã Se milostiveascã de voi ºi Se va scula sã vã
dea îndurare, cãci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toþi
cei ce nãdãjduiesc în El!" (Isaia 30:18).
Dacã eºti într-o astfel de poziþie periculoasã, dacã nu ai dovedit cã ai milã de sufletul tãu, este bine sã ºtii cã astãzi încã este o
zi de har, când, în milã, Dumnezeu, în schimbul pocãinþei tale,
vrea sã-þi dea iertarea Lui. În smerenie, invocã milã Lui ºi El te va
ierta. Pilda este o ilustraþie a adevãrului, care îþi lasã loc de gândit. În pilda vameºului ºi a fariseului Domnul Isus ne aratã cât de
bine este sã te vezi lipsit de mila lui Dumnezeu: "Vameºul sta
deoparte ºi nu îndrãznea nici ochii sã ºi-i ridice spre cer; ci se
bãtea în piept ºi zicea: «Dumnezeule, ai milã de mine, pãcãtosul!»" (Luca 18:13).
Aºa cum Dumnezeu l-a întrebat pe primul om: "Unde eºti?", te
întreabã ºi pe tine: "Unde eºti?" Eºti de partea Lui, de partea celor
care au avut parte de mila Lui ºi acum aratã milã faþã de alþii?
Dacã vrei sã ai parte de mila Domnului, predã-I lui viaþa ta ºi ia
deciziile pe baza a ce El spune cã este bine sau rãu, în Scripturã.
Cu cât vei îmbrãþiºa mai mult Cuvântul, pãcatul þi se va pãrea mai
odios ºi mai urât. Roagã-te Lui, care este plin de milã, fiind
conºtient de prezenþa Lui. Dacã Îi vei cere Domnului darul
Duhului Sfânt, vei primi puterea care te va schimba ca, în loc sã
fugi dupã pãcat, vei dori sã fugi de el. Scapã de slãbiciuni ºi de
obiceiurile rele, nu le hrãni; înlocuieºte obiceiurile rele cu cele
bune. Leapãdã ce este lumesc ºi te poate duce la pãcat ºi apoi
îndreaptã-þi atenþia spre lucrurile care aduc folos Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Ca unul care a avut parte de milã, vei vrea sã ai o contribuþie la mântuirea altora, arãtându-le milã faþã de sufletele
oamenilor ºi spunându-le, cu vorba ºi cu fapta, cã sufletele lor
sunt de mare preþ înaintea lui Dumnezeu. Fii milos cu sufletul tãu
ºi cu sufletele altora ºi, într-o zi, Îl vei întâlni pe Acela care, printre multe nume binemeritate, poate fi numit ºi Milã!
Amin
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25
CUM M}SORI SUCCESUL?
"Voi sunteþi epistola noastrã, scrisã în inimile noastre, cunoscutã ºi cititã de toþi oamenii. Voi sunteþi
arãtaþi ca fiind epistola lui Hristos, scrisã de noi, ca
slujitori ai Lui, nu cu cernealã, ci cu Duhul
Dumnezeului celui Viu; nu pe niºte table de piatrã, ci
pe niºte table care sunt inimi de carne."
2 Corinteni 3:2, 3

P

rivind la viaþa apostolului Pavel, putem spune cã, odatã
ce L-a cunoscut pe Domnul Isus ca Mântuitor, a trãit o
viaþã de succes, deºi la începutul umblãrii lui cu
Dumnezeu a primit o misiune care pentru oameni pãrea imposibilã. Ce lumea numeºte "succes" este cu totul diferit faþã de ceea
ce numeºte Scriptura "succes", deoarece credincioºii folosesc un
alt etalon. Ca o sãgeatã care ºi-a lovit þinta, viaþa apostolului
Pavel a fost una de succes pentru cã, odatã ce a cunoscut voia
Domnului, s-a lãsat schimbat de Duhul Sfânt ºi a ascultat de
Cuvântul primit de sus, indiferent de cât de aspre au fost
circumstanþele vieþii.
Poþi sã ai multe reuºite în viaþã ºi, privind la ce ai, la ce ºtii sã
faci ºi chiar la cum te îmbraci ºi cum araþi, lumea sã te creadã o
persoanã de succes. Succesul pãmântesc este valoros, dar nu se
comparã la valoare cu succesul spiritual. Mulþi oameni sunt
recunoscuþi în societate ca fiind de succes dupã felul în care îºi
practicã meseria. Sunt doctori renumiþi care se bucurã de succes,
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arhitecþi, ingineri, profesori, avocaþi ºi am putea numi multe alte
profesii. Pentru cã oamenii au avut succes în cãutãrile lor, azi ne
folosim de maºini, de avioane, de proceduri medicale care
salveazã vieþii, dar acest succes pãmântesc într-o zi îºi va înceta
orice efect; pe când succesul spiritual este ceva de care un suflet
se poate bucura veºnic. Fiecare om ar trebui sã îºi doreascã sã
aibã succes în viaþã, dar cei care au devenit copii ai Domnul cautã
succesul dupã standardul lui Dumnezeu, nu dupã al lumii. Succes
poate avea o influenþã nefastã, pentru cã bogãþiile care cresc tot
mai mult îi iau omului atenþia de la problemele spirituale. Unii
oameni au pierdut bogãþii mari, dar în acea disperare au ajuns sã
cunoascã succesul de a fi un suflet mântuit.
Ca creºtini, dacã vrem sã ne bucurãm de succes, trebuie sã fim
siguri cã þinta ºi scopul în care vrem sã avem succes este de la
Dumnezeu. Când vrei sã înveþi cum sã ai succes, vrei sã fi învãþat
de cineva care a avut deja succes. În acest fel, pe plan spiritual,
putem învãþa cel mai mult de la Domnul Isus, care ºi-a dus misiunea la capãt cu succes ºi, de asemenea, putem învãþa de la
oameni precum apostolul Pavel, care ºi-a trãit viaþa din plin, dar
a trãit în aºa fel încât viaþa lui sã conteze pentru împãrãþia lui
Dumnezeu. Atât Domnul Isus cât ºi apostolul Pavel, care a plantat o salbã de biserici, ne îndeamnã sã învãþãm de la ei ºi trebuie
sã facem asta dacã vrem sã ne bucurãm de succes spiritual: "Luaþi
jugul Meu asupra voastrã ºi învãþaþi de la Mine, cãci eu sunt blând
ºi smerit cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele voastre"
(Matei 11:29); "Urmaþi-mã pe mine, fraþilor, ºi uitaþi-vã bine la
cei ce se poartã dupã pilda pe care o aveþi în noi" (Filipeni 3:17).
Ca sã poþi avea succes în ochii Domnului trebuie sã-L cunoºti
pe El ºi Cuvântul Sãu. Când priveºti la o hartã, vezi felul în care
poþi cãlãtori dintr-un oraº în altul, dar privind doar harta nu ajungi
în acel oraº. Va trebui sã faci un efort fizic ºi financiar ca sã ajungi
acolo. Dacã vrei sã ajungi acolo, nu poþi sã te întorci înapoi din
când în când, ci trebuie sã perseverezi cãlãtorind spre destinaþia
doritã. În viaþa de creºtin Scriptura este ca o hartã precisã, care a
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condus pe mulþi la casa Tatãlui ceresc ºi te poate conduce ºi pe
tine. Sã ai aceastã hartã, Scriptura, este o binecuvântare pe care
mulþi creºtini nu au avut-o, dar, odatã ce o avem trebuie sã urmãm
drumul indicat în ea dacã vrem ca la sfârºit sã ne bucurãm de succesul de a fi un suflet mântuit.
Succes înseamnã sã ajungi la sfârºitul vieþii pe pãmânt
împlinind voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru Biserica Lui ºi
pentru lumea nemântuitã. Succes înseamnã cã în tine trãieºte
Hristos ºi este vãzut Hristos. În aceastã epistolã se pare cã
apostolul rãspunde unor critici care erau greu de mulþumit,, dar
Pavel în loc sã foloseascã cuvinte dure, explicã, cu o oarecare delicateþe, ce înseamnã succesul pentru el. Dupã cum reiese ºi din
textul citat la început, succesul spiritual nu se mãsoarã nu în
lucruri pãmânteºti, ci în vieþii schimbate, care în urma auzirii
evangheliei, prin pocãinþã, au devenit fãpturi noi în Hristos Isus
(2 Corinteni 5:17) ºi prin vieþile lor schimbate de Duhul Sfânt, au
devenit ca niºte epistole vii citite de oameni, care îndreaptã ºi pe
alþii spre mântuire.
Succesul bisericii nu stã în frumuseþea clãdirii, în câþi membri
are, în câþi bani adunã pe an, în câte sau ce fel de diplome au predicatorii, în coruri, în orchestrã sau în renumele fanfarei, în
numãrul de persoane prezente regulat la bisericã, deºi acestea pot
fi ºi lucruri bune. Succesul bisericii stã în numãrul de vieþi schimbate, care, lepãdând pãcatul din viaþa lor, trãiesc spre slava lui
Dumnezeu. Pentru a avea succes, minunea schimbãrii sau a
naºterii din nou este absolut necesarã; fãrã aceasta nu putem vorbi
de succes spiritual. Un proroc destul de cunoscut din Anglia a fost
invitat sã vorbeascã la o bisericã. Când, dupã un drum lung, a
ajuns în parcarea acelei biserici frumoase, s-a rugat în maºinã ºi
L-a întrebat pe Domnul ce fel de bisericã este aceasta. Domnul
i-a spus cã nu poate sã-i spunã pentru cã nu a fost acolo niciodatã.
Domnul Isus nu era dorit în acea bisericã, ci acolo domina ºi conducea dorinþele fireºti ale oamenilor care iubeau calea cea largã.
În acea bisericã erau o mulþime de oameni care trãiau într-o

închistare de obiceiuri ºi ceremonii religioase fãrã viaþã. Ce folos
de clãdirea aceea impunãtoare, de banii pe care-i avea acea bisericã în bancã, de prezentãrile ºtiinþifice ale pãstorului, dacã în
ochii lui Dumnezeu erau total falimentari? Înainte ca Dumnezeu
sã le vorbeascã milos, dar cu asprime, prin acel vas al Lui, biserica aceea, consideratã de mare succes de cãtre oameni, era de
fapt total falimentarã ºi timpul petrecut acolo era risipã, deoarece
sufletele care se adunau regulat în acea clãdire nu cãutau
pocãinþa, ca sã aibã parte de naºterea din nou.
Pavel scrie aceste cuvinte citate la începutul acestui mesaj unei
biserici care trecea printr-o vreme de turbulenþã spiritualã din
cauza învãþãturilor greºite care bântuiau în acea zonã. Oraºele
mari greceºti erau dedicate câte unui zeu sau zeiþe; Efesul era dedicat zeiþei Diana, Atena era dedicatã zeiþei Minerva, oraºul
Corint era dedicat zeiþei Afrodita - zeiþa frumuseþii ºi a dragostei.
Corintul era într-un pãgânism întunecat pânã acolo cã unele cãrþi
spun cã femeile, chiar ºi cele cãsãtorite, spre cinstea Afroditei, se
prostituau o datã pe an. În acea vreme Corintul era ca un uriaº
bordel careatrãgea oameni setoºi de pãcat din toate împrejurimile. Apostolul Pavel s-a dus în acest oraº dedat la desfrâu sã ducã
vestea mântuirii, sã ducã vestea cã omul poate scãpa de lanþul
viciilor pãcãtoase devenind, prin credinþa în Domnul Isus, o fãpturã nouã, care trãieºte nu pentru plãcerile de o clipã, ci pentru o
veºnicie fericitã cu Dumnezeu.
Creºtinismul este o religie - dacã o putem numi aºa - a schimbãrii, a convertirii. În 1 Corinteni 6:9-11, apostolul le scrie ºi le
aduce aminte fraþilor din biserica înfiinþatã acolo cum erau înainte
de a veni la Hristos. Evanghelia le-a spus acelor oameni din
Corint: "Sunteþi în mare pericol! Trebuie sã vã schimbaþi, acceptând harul lui Dumnezeu" ºi mulþi au crezut ºi au primit darul
mântuirii. Apostolul le spune cã erau imorali, idolatri, preacurvari, hoþi, lacomi, înºelãtori, dar, odatã ce L-au primit pe Domnul
Isus viaþa lor s-a schimbat; acum arãtau ca niºte epistole ale lui
Hristos, pentru cã schimbarea era cititã de cei din jur în compor-
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tamentul lor. Faptul cã ei au fost aduºi de la întuneric la luminã,
era un succes pentru Dumnezeu ºi chiar ºi pentru apostolul Pavel,
care a fost unul dintre cei care au scris aceastã epistolã vie.
Imaginaþi-vã ce vorbe stârnea în mijlocul foºtilor lui prieteni
un om care nu mai mergea la templul Afroditei sã se închine prin
desfrâu. Imaginaþi-vã o preoteasã a Afroditei care nu mai mergea
la templu, ci acum îºi gãsea plãcerea în a cãuta pacea ºi sfinþirea.
Dacã cei care deveneau creºtini erau întrebaþi de foºtii lor prieteni
de ce s-au schimbat, ei puteau sã spunã: "Aºa am fost, dar, prin
har, aºa sunt acum", ca apoi sã le spunã ce schimbare a produs
Duhul Sfânt în ei. Aceastã schimbare este supranaturalã. Privind
la viaþa ta, poþi sã vezi locul ºi timpul pocãinþei, când ai spus:
"Aºa am fost, dar aºa sunt acum", o fãpturã nouã, un suflet care,
prin har, se bucurã de succes spiritual.
Poate cã privind la ce ai agonisit, la diplome sau la influenþa pe
care o ai, eºti vãzut de oameni ca o persoanã de succes; dar în
ochii lui Dumnezeu ai succes numai dupã ce ai auzit vestea cã
Domnul Isus, în meritul jertfei Sale, te iartã ºi te schimbã într-o
fãpturã nouã. Ai ales sã devii ºi tu o epistolã vie care este cititã de
cei din jur, un om cu viaþa schimbatã? Dacã da, ei vor spune cã
negreºit ceva deosebit s-a întâmplat în viaþa ta, pentru cã nu mai
alergi la acelaºi potop de desfrâu cu ei ca mai înainte. Orice ai
realiza în viaþã, dacã nu ai darul mântuirii, eºti falimentar: "ªi ce
ar folosi unui om sã câºtige toatã lumea, dacã ºi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul sãu?"
(Matei 16:26). Dacã eºti credincios Domnului Isus ºi spui cã ai
nãdejdea vieþii veºnice, la ce lucruri din lume ai renunþat ca sã
devii o epistolã vie? Cum mãsori succesul tãu spiritual? Succesul
sufletului începe din momentul naºterii din nou ºi începe unde
eºti, cu ce ai ºi cu ce poþi face, sub cãlãuzirea Duhului Sfânt.
Chiar dacã pãmânteºte eºti într-o situaþie precarã, care este cunoscutã de Dumnezeu, aceasta nu te poate opri sã te bucuri de succes
spiritual. Ca sã te bucuri de succes nu trebuie niciodatã sã te compromiþi. Dacã vrei sã ai succes în luptele spirituale ºi sã te bucuri

de succes în lupta împotriva firii tale vechi, trebuie sã te aºtepþi la
opoziþie din partea vrãjmaºului; de aceea trebuie sã fii pregãtit,
înarmat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vrãjmaºul se luptã cu noi
dacã vede cã în noi ia chip Hristos ºi încercãrile sunt îngãduite ca
noi sã vedem ce putere avem, ca Dumnezeu sã ne testeze ºi sã ne
creascã credinþa.
Prima armã împotriva pericolului este rugãciunea, care ne þine
departe de lucrurile care ne pot pãta haina sufletului. Dacã vrei
succes, încrede-te în Dumnezeu, în Cuvântul Sãu - ºi nu în
oameni. Dacã vrei sã te bucuri de succes trebuie sã ºtii cã cel mai
sigur loc în care poþi fi este voia lui Dumnezeu, chiar dacã aceasta te pune în furtunã; atunci când El îngãduie furtuna, are un scop
bun ºi un plan sã-þi vinã în ajutor. Dacã vrei ca sufletul tãu sã se
bucure de succes, cunoaºte-L pe Dumnezeu ºi iubeºte-L
(Marcu 12:28-30). El îþi poate face drumuri unde nu sunt ºi îþi
deschide uºi pe care singur nici nu le-ai vedea. Iubeºte, dedicã-te
cauzei Sale - care este schimbare oamenilor, ca ei sã devinã epistole vii. Aratã-I cã-L iubeºti ferindu-te de pãcat, de dragul Lui,
care a murit în locul tãu, pentru ca sã poþi fi ºi tu o epistolã vie.
Iubeºte-L ascultând mai mult de El decât de oameni. Iubeºte-L
cântând cântãri spre slava Lui în tovãrãºia oamenilor fãrã prihanã
ºi chiar când eºti singur. Iubeºte-L ajutându-i pe cei care au mare
nevoie de ceva ce tu poþi sã le dai. Iubeºte-L iubind sufletele
oamenilor (Marcu 12:31). Iubeºte-L iertându-i pe cei ce-þi
greºesc, aºa cum vrei sã fii ºi tu iertat de Dumnezeu.
Gândul cel mai înalt care poþi sã-l ai este gândul care vine din
iubire - iubire pentru Dumnezeu ºi pentru semeni. Felul acesta de
a trãi te va face o epistolã vie cititã de cei din jurul tãu, epistolã
care va îndrepta sufletele oamenilor spre cel care le poate da
iertarea ºi mântuirea. Când devii o astfel de epistolã, Hristos în
tine nu mai este ceva obiºnuit sau normal - ºi asta pentru cã eºti
locuit de Duhul Sfânt. Când devii o epistolã vie faci alegeri
diferite, nu mai gândeºti în felul firesc, care este egoist ºi mândru,
ci gândeºti în felul Lui, care are ca prioritate binele sufletului.
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Ca unul care vrea sã semene tot mai mult cu Dumnezeu, tot ce
vei semãna din caracterul Lui vei secera în favoarea Lui ºi a
sufletului tãu. Când eºti o epistolã vie ºi vine furtuna, te ascunzi
în cuvântul Lui ºi urci prin rugãciune în prezenþa Lui, unde nu
sunt probleme, ci doar posibilitãþi, unde totul este spre lauda Lui,
unde vrãjmaºul nu te poate urma. Când vine furtuna rosteºte cu
gura ta ce este Domnul pentru tine: "...un ajutor care nu lipseºte
niciodatã în nevoi" (Psalmul 46:1). Declarã cã El este apãrãtorul
tãu ºi Mântuitorul tãu, în care te încrezi. Roagã-te, ºtiind cã
vrãjmaºul este limitat în ce poate face, dar Dumnezeu nu. Când
cei din jur vor citi aceastã paginã a epistolei tale ºi vor vedea cã
rãmâi în pace ºi bucuria nu-þi lipseºte, vor fi interesaþi sã ºtie ce
te face deosebit.
Dacã ai întreba diferiþi oameni pe stradã ce înseamnã succes ai
primi diferite rãspunsuri. Pentru unii succesul înseamnã sã ai mult
mai mult decât ai nevoie, adicã sã ai o poziþie financiarã sigurã ºi
niciodatã sã nu trebuiascã sã te îngrijorezi în privinþa banilor. Un
om foarte bolnav ar putea spune cã pentru el succesul ar însemna
sã aibã din nou sãnãtate. Pentru altul a avea succes înseamnã a fi
între oameni de afaceri importanþi ºi oameni cu putere financiarã.
Altul ar spune cã succes înseamnã a câºtiga maxim cu un efort
minim. Dacã ai întreba o familie tânãra cu copii mici poate ar
spune cã succes înseamnã a ajunge sã-ºi vadã copiii sãnãtoºi ºi
mari, ca sã se poatã mândri cu ei. Alþii ar spune cã a avea succes
înseamnã sã ai mai mult decât alþii, sã faci lucrurile mai bine
decât alþii ºi sã ºtii mai mult decât alþii.
Ce înseamnã succes pentru tine? Dacã pentru tine a fi credincios Domnului ºi a-þi sfârºi cu bine alergarea înseamnã a avea
succes, ai ales bine ºi vrei sã fii o epistolã vie a Domnului pentru
cei din jurul tãu. "Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
neprihãnirea Lui, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra"
(Matei 6:33). Pentru oameni ºi chiar pentru el însuºi, Ioan
Botezãtorul a fost un om care a nu s-a bucurat de mult succes, dar
pentru Dumnezeu, el a fost un om de succes, pentru cã a dus la

îndeplinire planul lui Dumnezeu cu privire la viaþa lui: "Vã spun
cã dintre cei nãscuþi din femei, nu este niciunul mai mare decât
Ioan Botezãtorul" (Luca 7:28).
Chiar dacã trãieºti într-o oarecare obscuritate ºi eºti marginalizat de semenii tãi pentru simplitatea ta, dacã trãieºti o viaþã care
poate fi cititã de Dumnezeu ºi consideratã neprihãnitã eºti o persoanã care se bucurã de succes spiritual. Dacã ai primit multe
înzestrãri de la Dumnezeu ca sã lucrezi în ogorul Lui ºi faci asta
în smerenie, dând toatã slava lui Dumnezeu, din nou, eºti o persoanã care se bucurã de succes spiritual. O viaþã trãitã cu rost
veºnic este o viaþã de succes, care place lui Dumnezeu. Dacã felul
lui Hristos de a vorbi ºi a lucra este în tine, înseamnã cã trãieºti o
viaþã cu folos veºnic. Dacã prin Duhul Sfânt ai gustat puterea
veacului viitor, eºti potrivit ºi trebuie sã fii o evanghelie vie ºi,
înarmat cu puternica armã a adevãrului, faci o diferenþã în vieþile
oamenilor. Pentru copilul lui Dumnezeu succes nu înseamnã poziþie sau realizãri pãmânteºti, ci succesul este mãsurat prin biruinþele care le-a avut în numele Domnului împotriva lumii ºi a
pãcatului. Când devii o evanghelie vie, nu eºti iubit de toþi,
dar ajunge dacã eºti iubit de Domnul, pentru este mai bine sã fii
urât pentru ce eºti decât sã fii iubit pentru ce nu eºti. Când devii
o evanghelie vie, pentru cã ai înþeles ºi ai simþit dragostea
Domnului, înþelegi cã, pentru a fi deosebit, trebuie sã faci ceva
deosebit pentru Domnul. Când oamenii, citindu-te, vãd bucuria ºi
pacea din viaþa ta, vor recunoaºte cã ºi ei îºi doresc aºa ceva.
Tot ce faci trebuie sã se subordoneze voii Lui în vederea întâlnirii cu El. Deocamdatã suntem niºte slujitori care, lucrând în via
Lui, Îl aºteaptã sã vinã; dar în curând vom intra în sãrbãtoarea
cerului pregãtitã pentru cei care Îl iubesc ºi trãiesc pentru El. Succesul tãu final depinde de tine ºi de alegerile tale. Spiritual
vorbind, îþi doresc succes!
Amin
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26
CE AI DE DAT |I CE VREI S} DAI?
"Atunci Petru i-a zis: «Argint ºi aur, n-am; dar ce am,
îþi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret,
scoalã-te ºi umblã!»" Faptele apostolilor 3:6

C

artea de cãpãtâi care are rãspunsuri viabile la întrebãrile
vieþii este Sfânta Scripturã, care îi descoperã, celui care
vrea sã ºtie, în fiecare zi, dacã este pe o cale greºitã sau
dacã este pe o cale bunã. Este cartea care ne descoperã mereu ºi
mereu adevãruri tainice care ne ajutã sã avem o relaþie mai bunã
atât cu Autorul ei, cât ºi cu semenii noºtri. Este cartea care nu este
valabilã doar pentru o generaþie sau douã, ci pentru totdeauna.
De câte ori o deschid ca sã învãþ din ea, mã simt mai iubit de
Dumnezeu, pentru cã am fost privilegiat sã am acest cuvânt scris
al lui Dumnezeu; milioane ºi milioane de oameni nu au avut o
Biblie, ca mine, sã o deschidã, sã le vorbeascã, sã-i întãreascã în
credinþã ºi sã le cãlãuzeascã paºii în viaþã.
Privind la felul în care unii s-au sacrificat pentru aceastã carte
- ºi unii chiar ºi-au dat viaþa pentru ca ea sã ajungã la mine - mã
simt alintat ºi în acelaºi timp ruºinat când vãd cât de puþin fac eu
pentru ca vestea bunã din ea sã fie rãspânditã. Unii oameni, cu un
bagaj cultural mai bogat, pot vorbi în aºa fel încât numai anumiþi
oameni sã-i înþeleagã, dar Scriptura vorbeºte în aºa fel încât toþi
oamenii sã o înþeleagã. Ea face luminã în întunericul
necunoaºterii voii Lui în viaþa noastrã, pentru ca sufletul doritor
de mântuire sã poatã cunoaºte calea spre viaþa veºnicã.
224

Cred cã orice om normal este interesat sã îºi asigure mântuirea.
Printre multe alte definiþii pe care am putea sã le dãm cuvântului
"mântuire", am putea spune cã a fi mântuit înseamnã a-L glorifica pe Dumnezeu bucurându-te de El ºi de ceea ce are El pentru
tine ºi pentru noi. Aceastã stare începe aici, pe pãmânt, ºi continuã dincolo de aceastã viaþã. A fi mântuit înseamnã a nu
economisi sau risipi viaþa aceasta doar pentru lucruri trecãtoare,
gândindu-te cã oricum nu poþi sã o pãstrezi prea mult, ci înseamnã a trãi din plin pentru slava lui Dumnezeu, înþelegând cã nu ai
nimic de pierdut, ci, dimpotrivã, gãseºti bucurie în a trãi mulþumindu-L pe El. Majoritatea creºtinilor sunt dependenþi de confort
ºi, când te apropii de ei propunându-le sã facã lucrarea Domnului,
parcã îþi spun: "Nu te aºtepta la prea multe de la mine, am treburile mele". De obicei un astfel de suflet îºi doreºte ce nu doreºte
Dumnezeu pentru el ºi nu doreºte ceea ce Dumnezeu doreºte pentru El - lucru care-l pune pe o direcþie spiritualã de nedorit.
Cei care frecventeazã casa de rugãciune de frica iadului, din
cauzã cã vor sã pãstreze un anumit prestigiu, al lor sau al familiei
lor, se forþeazã sã reziste stoic la programe care þin ore în ºir, chiar
dacã nu au bucurie ºi nici beneficii spirituale, apoi, fiind nenãscuþi din nou, se uitã la câte ore ºi câþi bani îl costã ziua de duminicã. Un astfel de suflet sãrman, care nu-L cunoaºte pe Domnul,
indiferent de poziþia financiarã pe care o are, petrece timp, dã
bani ºi chiar spune cuvinte frumoase, dacã trebuie, ca sã nu se
punã într-o luminã care sã-i descopere viaþa de compromis. Dar
Dumnezeu vrea ºi poate schimba o astfel de viaþã obositoare
într-o viaþã de biruinþã spiritualã plinã de bucuria mântuirii.
Pasajul citat la început face parte din descrierea unui eveniment din viaþa apostolilor dupã ce Domnul Isus S-a înãlþat la cer
ºi ei au primit promisiunea puterii Duhului Sfânt. Pasajul biblic
spune cã, la ceasul rugãciunii, Petru ºi Ioan s-au dus la Templu ºi,
înainte de a intra, au vãzut un olog din naºtere care le-a cerut
sã-i dea de milã. Acel om paralizat era dus în fiecare zi în acea
locaþie, strategic aleasã pentru un cerºetor care apeleazã la mila
225
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închinãtorilor, dar acel slãbãnog nu ºtia cã în acea zi avea sã
primeascã un dar la care nu s-ar fi aºteptat vreodatã. Aºa cum afirmã chiar Petru, cei doi ucenici nu au avut aur sau argint sã-i dea
ologului, dar, fiind plini de puterea Duhului Sfânt, aveau în ei
ceva mult mai valoros. Ca un izvor de apã vie care se revarsã ºi
peste alþii, puterea Duhului Sfânt, care poate vindeca neputinþele
trupeºti, s-a revãrsat ºi peste olog: "Atunci Petru i-a zis: «Argint
ºi aur, n-am; dar ce am, îþi dau: În Numele lui Isus Hristos din
Nazaret, scoalã-te ºi umblã!»" (Faptele apostolilor 3:6). Când
Petru l-a apucat de mâna dreaptã, ologul vindecat a sãrit în
picioare ºi, spre uimirea tuturor celor care-l cunoºteau de o viaþã,
a început sã umble ºi sã-L laude pe Dumnezeu. Cei doi apostoli,
chiar dacã aveau buzunarele goale, aveau inimile pline de puterea
divinã ºi nu i-au spus ologului sã stea în acea zonã, cãci se duc
sã-i aducã ceva, ci au rezolvat pe loc neputinþa ologului. Prin
credinþa în Domnul Isus au ºtiut cã au ceva de dat ºi au dat.
Apostolii erau într-o fazã a vieþii lor când, în sfârºit, înþelegeau
cu adevãrat rostul venirii Domnului Isus pe pãmânt. Prin lumina
ºi puterea primitã la Cincizecime, s-au integrat în împãrãþia lui
Dumnezeu ca slujitori ai oamenilor ºi ca robi din dragoste ai lui
Isus Hristos. Ucenicii au ajuns la o staturã de credinþã în care se
lãsau conduºi în faptele pregãtite de Dumnezeu pentru ca ei sã
umble în ele. În acest caz, fapta bunã a fost cã în numele lui Isus
Hristos din Nazaret au izgonit neputinþa din trupul ologului. Puterea Duhului Sfânt în noi nu este ceva care rãmâne neschimbat;
nivelul puterii variazã, aºa cum o candelã poate avea mai mult sau
mai puþin untdelemn în ea. Gãsim în Scripturã cã aceºti ucenici
minunaþi, deºi la Cincizecime au fost umpluþi cu putere de sus, au
fost reumpluþi ºi cu alte ocazii - ceea ce ne spune cã aceastã putere se consumã în viaþa noastrã de fiecare zi ºi depinde de noi dacã
vrem sã fim reumpluþi cu puterea Duhului Sfânt, cãutând faþa
Domnului mereu ºi mereu.
Avem argumente ºi citim despre faptele apostolilor din trecut;
dar astãzi ce avem? Se pare cã Biserica are mult mai puþinã

putere spiritualã în comparaþie cu Biserica primarã ºi, când vorbim despre minuni, ele parcã au loc tot mai rar. Oare sã fie aºa
peste tot? Dumnezeu nu face minuni ca sã distreze oamenii.
Minunile au loc ºi astãzi în locurile unde Îi aduc câºtig bogat lui
Dumnezeu. Poate sunt locuri sãrace, pãmânteºte vorbind, dar
unde locuiesc suflete care au din plin bogãþia Duhului Sfânt.
Minunile au loc ºi astãzi ºi eu, care am fost vindecat de cancer,
pot sã mãrturisesc asta mai mult decât oricine. Poate eºti ºi tu unul
dintre sufletele care vor sã vadã minuni, dar trebuie sã ºtii cã asta
vine cu preþul zdrobirii firii tale vechi.
Privind dincolo de minunile fãcute de Dumnezeu prin ucenici,
vedem niºte oameni dedicaþi lucrãrii lui Dumnezeu chiar dacã erau
persecutaþi ºi chiar dacã vesteau Evanghelia cu riscul vieþii lor. Tot
mai vrei sã vezi minuni? Când ucenicii erau persecutaþi, între ei nu
era chef de bârfã, ci dorinþa de a câºtiga suflete pentru Hristos. Nu
tolerau compromisuri cu pãcatul ºi nu diluau Cuvântul sã se
potriveascã cu capriciile lor. Dacã unul îi greºea celuilalt, se iertau,
ºtiind cã poate se vãd ultima oarã pe pãmânt. Când li se rãpeau
averile sau erau bãtuþi, nu spuneau cã Dumnezeu i-a nedreptãþit,
deoarece ºtiau cã necazurile le creºteau credinþa, îi fãceau o luminã
între oameni ºi le aduceau o rãsplatã din partea lui Dumnezeu. Tot
mai vrei sã vezi minuni? Când judeci oamenii tot timpul, nu mai
ai timp ºi loc sã îi iubeºti ºi nu ai cum sã vezi minuni. Când viaþa
îþi este consumatã doar în cãutarea lucrurilor pãmânteºti, când nu
ierþi ºi eºti zgârcit cu ce dai pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu ai
cum sã vezi minuni. Când alegi ce vrei sã crezi din Scripturã ºi ce
þi se pare neconvenabil laºi deoparte, fiind influenþat de oamenii
din jur sau de firea ta veche, care vrea sã-ºi redobândeascã drepturile, nu ai cum sã vezi minuni.
Dacã vrei sã vezi minuni, trebuie sã ºtii cã fãrã Duhul Sfânt nu
ai cum sã vezi minuni ºi dacã niciodatã nu te-ai fãcut pãrtaº puterii Duhului Sfânt este bie sã ºtii cã cel care boteazã cu Duhul
Sfânt este Domnul Isus. Dacã nu ai o fricã sfântã de Dumnezeu,
care te face sã-L asculþi în lucruri mari ºi în lucruri mici, nu ai
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cum sã vezi minuni: "Fiecare era plin de fricã, ºi prin apostoli se
fãceau multe minuni ºi semne" (Faptele apostolilor 2:43).
Evanghelia câºtiga suflete prin ucenicii Domnului Isus pentru cã
în ei se vedea schimbare, se vedea cã au ceva ce majoritatea
oamenilor nu aveau: o fericire lãuntricã neafectatã de împrejurãrile pãmânteºti.
Dacã vrei sã vezi minuni, trebuie sã fii sigur cã ai avut parte de
minunea naºterii din nou, ca apoi sã-þi faci o socotealã cu privire
la ce ai primit ºi ce vrei sã-I dai lui Dumnezeu. Fiecare om este ca
un izvor de apã, fie dulce sau amarã, din care cei din jur beau,
receptând cuvintele ºi comportamentul lor. Toþi suntem, la
început, ca un izvor de apã amarã, întrucât Scriptura ne spune cã
inima omului este nespus de rea ºi deznãdãjduit de înºelãtoare
(Ieremia 17:9). Domnul Isus a spus cã din inima omului ies toate
lucrurile rele (Matei 15:19), dar, prin pocãinþã ºi prin iertarea care
ne este oferitã prin jertfa ispãºitoare a Domnului Isus, primim o
inimã nouã care are dorinþe noi. Pentru ca omul sã fie fericit în
viaþã, trebuie sã fie entuziasmat de ceva ce-l pasioneazã, de un
eveniment din viitor; nimeni nu poate da acest entuziasm mai
mult decât Domnul Isus.
Dacã ai avut parte de naºterea de sus, înseamnã cã ai avut parte
de cea mai importantã minune din viaþa ta; dar acum, ca unul care
a primit, trebuie sã te întrebi: ce ai ºi ce vrei sã-I dai Domnului,
slujindu-le semenilor tãi, cum vedem cã au fãcut Petru ºi Ioan?
"Fiecare dã ce are", zice o vorbã veche, ºi, dacã am ajuns la
cunoºtinþa mântuirii prin Domnul Isus, deja avem ce sã dãm, deci
sã nu þinem aceastã informaþie preþioasã doar pentru noi, izolându-ne sau devenind numai niºte consumatori de predici într-o casã
de rugãciune, ci trebuie sã gãsim o metodã prin care putem spune
ºi altora despre mântuire. Unii dau totul pentru serviciu, alþii pentru muzicã, alþii pentru sport, pentru distracþie, pentru bani sau
pentru copii, dar pentru Domnul ce dau? Cine este cocoºat nu
poate vedea decât câþiva paºi înainte; cei "cocoºaþi" spiritual,
datoritã acestui duh de neputinþã spiritualã, nu vãd decât acum ºi

aici, pe pãmânt; dar Dumnezeu poate dezlega ºi astãzi astfel de
legãturi, cum a dezlegat odatã femeia "cocoºatã" de 18 ani (Luca
13:11). Concepþiile ºi ideile lumeºti, cu care parcã suntem bombardaþi la tot pasul, dacã nu veghem, ne pot "cocoºa" încet, astfel
încât, adoptând un egocentrism acut, ajungem sã credem cã ceea
ce ni se pare cã avem este al nostru ºi numai al nostru. Dacã cei
din jur ar auzi ºi vedea cã la noi ºi în noi se împlineºte ce spune
Scriptura, prietenii nu ar mai trebui chemaþi, invitaþi la evanghelizare, pentru ar veni fãrã sã-i chemãm.
Ce ai ºi ce vrei sã dai? Nu ai destul timp în viaþa pãmânteascã
sã faci tot ce vrea firea ta veche, chiar dacã dorinþele ei par a fi
bune, de aceea va trebui sã alegi între a face ce vrei tu ºi a face ce
vrea Dumnezeu. Nu te mulþumi cu nimic mai puþin decât a împlini voia Lui pentru tine; de asta suntem rãspunzãtori, ºi nu de cât
am agonist pentru noi sau pentru copiii noºtri. Ce ai de dat ºi ce
vrei sã dai? Vãduva din Sarepta nu a avut decât puþinã fãinã ºi
puþin ulei, dar le-a dat omului lui Dumnezeu, ca apoi sã aibã parte
de binecuvântarea Domnului; dar mai întâi a trebuit sã dea. Tu ce
ai sã Îi dai Domnului? Ai sã-i dai din pâinea ta, dând celui ce nu
are? Ai sã dai o hainã cu care sã-l îmbraci pe cel lipsit? Ai sã-i dai
cuvinte de mângâiere celui întristat? Ai sã dai un sfat bun aceluia
care se îndreaptã spre iad, pentru cã nu-L cunoaºte pe Domnul?
Ai sã dai ceva în casa de rugãciune care va fi o binecuvântare pentru cei care te ascultã? Cu trecerea anilor, trebuie sã admitem cã
suntem pândiþi de pericolul de a aluneca spre rutinã ºi apoi spre
superficialitate în lucrurile pe care le facem în casa de rugãciune,
dacã lipseºte participarea Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt are
puterea de a face fiecare serviciu divin proaspãt ºi înviorãtor.
Domnul Isus a dovedit cã este foarte interesat de activitãþile
din Templu - clãdire pe care a numit-o "casã de rugãciune". El a
vãzut cã oamenii au fãcut din acel loc - menit sã fie un loc sfânt
de întâlnire dintre om ºi Dumnezeu - un loc al negustoriei ºi, în
zelul Lui, a rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi a alungat
negustorii din acel loc, unde omul fãcuse din religie o afacere
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bãnoasã. Conducãtorii religioºi trebuie sã fie "ca niºte slujitori ai
lui Hristos ºi ca niºte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu"
(1 Corinteni 4:1) - slujitori care au înþeles cã au primit ºi au de dat
mai departe învãþãtura care creºte în credinþã sufletele celor
care-i ascultã, þinând seama de cuvintele Mântuitorului: "Fãrã
platã aþi primit, fãrã platã sã daþi" (Matei 10:8).
Învãþãturile date de Domnul Isus ucenicilor nu au fost date
pentru a fi revizuite de-a lungul anilor ºi schimbate de oameni
dupã gustul ºi interesul lor, ci au fost date pentru totdeauna (Iuda
1:3). Pãrãsirea acestor cãrãri vechi a fãcut loc religiilor false, care
pierd timpul oamenilor prezentând adevãrul Scripturii nu ca pe
ceva absolut, ci ca pe ceva care depinde de circumstanþe. Majoritatea creºtinilor nu-ºi dau seama cât de important este sã Îi aduci
Domnului o închinare sfântã în casa de rugãciune. Cel care
vrea sã vadã cum priveºte Dumnezeu la ce I se oferã ca jertfã, trebuie sã priveascã ºi în Vechiul Testament, unde o jertfã adusã
Domnului putea fi plãcutã ºi primitã sau putea fi consideratã de
cãtre Dumnezeu o urâciune: "Sã n-aduci jertfã Domnului
Dumnezeului tãu, vreun bou, sau vreun miel care sã aibã vreun
cusur sau vreo meteahnã trupeascã; cãci ar o urâciune înaintea
Domnului Dumnezeului tãu" (Deuteronom 17:1). Când poþi sã vii
la timp la casa de rugãciune ºi nu vii, când cânþi o cântare
Domnului, dar gândurile îþi hoinãresc pe altundeva, când dai ceva
pentru lucrarea Lui, dar afarã ai nedreptãþit pe cineva cu banii sau
eºti certat cu cineva aduci Domnului o jertfã care are cusur.
Ce ai ºi ce vrei sã Îi dai Domnului? Dacã, dupã ce ai primit, nu
vrei sã dai, nu poþi explica ºi dovedi pretenþia ta de a te numi
creºtin. Nu lãsa ca reproºul Domnului Isus adresat unor oameni sã
þi se potriveascã ºi þie: "Dar ºtiu cã n-aveþi în voi dragoste de
Dumnezeu" (Ioan 5:42). Vrei sã-i aduci jertfa laudelor? Poþi sã
spui, la fel ca psalmistul: "Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspinã sufletul dupã Tine ca un pãmânt uscat" (Psalmul 143:6).
Dacã sufletul - ºi nu doar gura ta - pot spune aceste cuvinte, eºti
gata sã aduci jertfa prin care Îl înalþi pe El, jertfa care te înalþã pe

tine spre El. Ne-am cam obiºnuit cu ideea cã cei necredincioºi trebuie sã-L caute pe Domnul, dar ni se potriveºte ºi nouã, care
umblãm pe calea Lui. Poþi sã cauþi ºi sã gãseºti tot mai mult
despre Domnul Isus ºi despre tainele Scripturii, sã înþelegi tot mai
mult bunãtatea Lui ºi aºa sã-L cunoºti tot mai bine pe El ºi puterea învierii Lui. Ca sã ilustrãm felul potrivit de a veni cu laude ºi
mulþumire înaintea Domnului, sã ne gândim cã un soþ vine acasã
cu un buchet frumos de trandafiri pentru soþia lui. De obicei el nu
sunã la sonerie când vine acasã zi dupã zi, dar de data aceasta, cu
buchetul de flori la spate, sunã la sonerie. Soþia lui îi deschide ºi
el îi prezintã buchetul de flori. Ea este încântatã ºi imediat se
întreabã ce zi o fi ºi-l întreabã: "cu ce ocazie?" Prima datã voi da
rãspunsul incorect, care jigneºte, mai degrabã, decât impresioneazã soþia ºi acest rãspuns greºit sunã aºa: "Pentru cã este
datoria mea!" Aceste cuvinte au stricat totul. Acum, rãspunsul
corect: "Pentru cã am vãzut florile acestea frumoase ºi parcã
mi-ai apãrut tu înainte ºi nu m-am putut stãpâni sã nu þi le aduc
þie, cãci te iubesc!" Acesta este rãspunsul corect.
Acum sã ne întoarcem la cântãrile de proslãvire ºi la lucrurile
pe care le facem spre slava Domnului. Putem sã facem aceste
lucruri în casa de rugãciune cu atitudinea: "Îþi sunt dator!", "Aici
este ce þi se cuvine!" sau putem depune acelaºi efort maxim cu atitudinea corectã: "Îþi aduc jertfa laudelor ºi fac voia Ta pentru cã
nimic nu mã bucurã mai mult decât a cãuta sã fac ce-þi place Þie,
Doamne Isuse. Nimic nu preþuiesc mai mult decât timpul petrecut
cu Tine, cãci Te iubesc! Nimic nu mã face mai fericit decât a-mi
petrece viaþa, cu tot ce am, cu tot ce ºtiu, spre slava Ta! Te admir,
Te ador, Te iubesc cu toatã fiinþa mea!" Aceasta este jertfa care Îl
bucurã pe Dumnezeu. Dacã te numeri între cei care, la fel ca
ologul de la "poarta frumoasã", au nevoie de vindecare, dar tu ai
nevoie de o vindecare a sufletului, ca unul care a primit ºi
vesteºteoportunitatea împãcãrii cu Dumnezeu, te îndemn sã-þi
pleci genunchii ºi inima înaintea Domnului Isus ºi, cu o cãinþã
sincerã, sã-I ceri sã te primeascã ºi sã te facã un copil al Lui,
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indiferent dacã eºti bogat sau sãrac. Indiferent dacã eºti o persoanã mult apreciatã ºi cu influenþã în societate sau un suflet cu o
reputaþie compromisã, ai nevoie de iertarea pe care o dã
Dumnezeu prin pocãinþã. Cel care dezleagã de pãcate este acelaºi
care L-a dezlegat pe Domnul Isus de legãturile morþii (Faptele
apostolilor 2:24) ºi acest Dumnezeu ºi Tatã bun te va primi ºi-þi
va da un început nou, care duce spre o veºnicie fericitã.
Cuvintele apostolului Petru - "Pocãiþi-vã, dar, ºi întoarceþi-vã
la Dumnezeu, pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele, ca sã vinã de la
Domnul vremurile de înviorare" (Faptele apostolilor 3:19) - sunt
valabile ºi astãzi; fãrã pocãinþã nu este iertare. Când un om cinstit
este confruntat cu adevãrul care-i cere sã se schimbe, el se
schimbã sau înceteazã a mai fi un om cinstit. Odatã ce treci de
partea adevãrului - care este Domnul Isus - dacã-I ceri, El îþi va
da umplerea cu Duhul Sfânt, care te va cârmui spre lucrurile care
fac sã creºti spiritual. Slujindu-le semenilor tãi, fã din a sluji
Domnului pasiunea vieþii tale ºi vei gãsi împlinire ºi fericire aici
ºi sus, în locul pregãtit celor ce-L iubesc pe Domnul Isus.
Amin
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N U JUDECA{I!
"Nu judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi." Matei 7:1

P

orunca Domnului Isus care spune: "Nu judecaþi!" este o
poruncã cu care ne-am obiºnuit, aºa cã nu ne mai sperie,
Totuºi, chiar fãrã sã ne propunem sã judecãm, uneori
gãsim vinã în semenii noºtri cu privire la ceva ce ni se pare sau
chiar este greºit. Am auzit povestea unui bãieþel de 5 ani, pe nume
Andrei, care i-a arãtat unui musafir poza colegilor lui de la grãdiniþã. Andrei i-a spus musafirului: "Acesta este Robert, care este
un bãtãuº, pentru cã vrea sã se batã cu toþi copiii. Acesta este
ªtefan, care nu este niciodatã atent la educatoare". Apoi, arãtând
cu degetul pe pozã spre un alt copil, a spus: "Acesta este Marcu.
El este gãlãgios ºi fuge dupã noi, iar acesta sunt eu, care stau
acolo ºi îmi vãd de treaba mea".
Este ciudat, dar pare a fi ereditar pentru noi, oamenii, cã
atunci când privim la alþii sã cãutãm diferenþele dintre noi ºi ei;
uneori le cãutãm chiar slãbiciunile. Se pare cã dorinþa de a ne
forma o pãrere despre cineva este în genele noastre umane ºi
alegem sã privim la slãbiciunea cuiva mai mult decât la calitãþi;
dar pe noi, cu multã indulgenþã, ne vedem mai buni ºi mai virtuoºi. Cu foarte puþinã informaþie ºi cu o îndrãznealã absurdã, în
caracterul nostru existã abilitatea de a forma o judecatã negativã
despre cineva, ca ºi cum am avea un radar de caracter. Aºa cum
am privi la coperta unei cãrþi ºi am rãsfoi-o pentru câteva secunde
ca apoi sã spunem cã nu este o carte bunã, ne putem afla cã
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privim la o persoanã, uneori chiar fãrã sã vorbim cu ea, ca apoi sã
spunem cã acea persoanã este o persoanã rea. Ca oameni, avem
prejudecãþi pe care le aplicãm, aproape orbeºte, prea repede ºi
prea aspru; ori de câte ori judecã mândria sau ura, verdictul
este "vinovat". În cazul celui necredincios, de multe ori, dacã
este vorba de cineva superior lui, omul cautã slãbiciune ºi cusur
care sã ºtirbeascã valoarea acelei persoane în ochii lui, pentru a
nu se vedea el însuºi cu mult inferior. Prejudecata se formeazã
în mintea omului pe baza felului lui de a gândi, pe baza felului
în care aratã cineva ºi pe baza experienþelor din trecut. Asprimea
cu care omul îi judecã pe semenii lui variazã de la om la om
ºi mãsura în care stãpânim slãbiciunea de a judeca, de
asemenea, variazã.
În vechime, legea vestului sãlbatic spunea, cu privire la a judeca pe altul, cã atunci când vezi pe cineva cã face ceva rãu sã nu-l
judeci, ci sã-l împuºti, ca Dumnezeu sã-l judece. Aceastã extremã,
care poate ne amuzã puþin, este totuºi tristã pentru cã reprezintã
gândirea unora. Prejudecãþile apar în toate locurile unde oamenii
se adunã ºi relaþioneazã unul cu celãlalt, dar oare are loc ºi în
Biserica lui Dumnezeu? Faptul cã Domnul Isus a ales sã abordeze
acest subiect ne spune cã da. Acest mesaj ne previne cã a judeca
este ceva ce îi revine lui Dumnezeu, ºi nu nouã: "Cãci ºtim cine
este Cel ce a zis: "A mea este rãzbunarea, Eu voi rãsplãti!", ºi în
altã parte: "Domnul va judeca pe poporul Sãu"" (Evrei 10:30).
Între libertãþile pe care Dumnezeu i le-a dat omului pe pãmânt
este ºi cea de a alege greºit ºi de a judeca pe altul nedrept, dar în
textul citat la început Domnul Isus ne spune clar cã cei care
ascultã de El trebuie sã se înfrâneze de la aceastã tendinþã fireascã
de a judeca; El ne spune clar cã nu avem voie sã judecãm. Cãlcarea acestei porunci ne aduce vinã înaintea Lui, pe când iubirea
este profitabilã pentru suflet, pentru cã prin iubire, când iubeºti cu
adevãrat, arãþi lumii dragostea lui Dumnezeu. Sã judeci este mai
uºor decât sã iubeºti, dar, la fel ca apa care cautã calea cea mai
uºoarã pe unde sã curgã, omul cautã calea cea mai uºoarã - ºi este

mai uºor sã judecã decât sã ierþi ºi sã iubeºti. A judeca este un
obicei la care se renunþã greu, dar pentru omul nãscut din nou este
posibil, pentru cã el iubeºte sufletele oamenilor ºi nu le poate
judeca critic ºi aspru în acelaºi timp. Când apostolul Pavel
vorbeºte despre "înnoirea minþii" (vezi Romani 12:2), vorbeºte ºi
despre aceastã schimbare în gândire, în care sufletul nãscut din
nou, ca fãpturã nouã în Hristos, poate alege sã nu-i mai judece
critic pe fraþii lui. Este mai uºor sã judeci decât sã dai o ºansã
cuiva, spunând cã nu cunoºti totul despre aceea persoanã.
Chiar dacã nu este vorba de pãcat, cu o voce lãuntricã omul
poate spune: "Sunt de acord, nu sunt de acord. Cutare este vinovat sau chiar pãcãtos".
Judecãþile noastre Îl dezonoreazã pe Dumnezeu pentru cã,
judecând, noi Îi luãm slujba pe care numai El are competenþa de
a o face cu dreptate. Pentru cã numai Dumnezeu ºtie totul, ne
porunceºte sã nu judecãm. Dacã am cãuta, am putea gãsi mulþi
oameni care sã spunã cã au fost judecaþi de alþii, învinuiþi ºi
acuzaþi pe nedrept, pe baza unor veºti neadevãrate, pe baza unor
pãreri sau pentru cã au fãcut ceva diferit. Te-ai simþit vreodatã
judecat pe nedrept de cineva care nu te cunoºtea cu adevãrat?
Când eºti judecat pe nedrept, adu-þi aminte cã ºi Domnul Isus a
fost judecat pe nedrept ºi fãrã sã te rãzbuni, rabdã ºi iartã, ca sã te
asemeni cu Domnul Isus. Dacã acuzaþiile sunt neadevãrate, nu
lãsa sentimente de supãrare ºi de mânie sã te doboare, ci practicând iubirea, scapã de influenþa gândurilor de judecatã ºi
întristare. Printre altele, iubire îndeamnã abundenþã în dãruire,
generozitate, dar include ºi iertare acordatã semenilor care te
judecã aspru.
A nu judeca face parte din începutul iubirii, face parte din a
rãmâne în dragoste. Trebuie sã veghem asupra dragostei pe care
spunem cã o avem. Diavolul nu trebuie sã lupte cu toate darurile
Duhului Sfânt din viaþa noastrã, pentru cã, dacã învinge în ceea ce
priveºte dragostea, toate celelalte cad de la sine. Dacã noi am fi
fãrã pãcat, tot nu ar fi voie sã judecãm, pentru a judeca este drep-
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tul lui Dumnezeu. Cum lumina este de la soare, iubirea este de la
Dumnezeu ºi ea te poate face tare, sã poþi ierta pe cei care te
judecã greºit. A judeca pe altul înseamnã a aduce orbire ochilor tãi
spirituali, pe când a iubi aduce luminã în sufletul tãu. Sã judeci
negativ pe altul este aproape un reflex normal ºi acest fenomen
poate fi biruit prin a alege sã gândeºti cu prejudecãþi pozitive faþã
de semeni tãi. Doi oameni sau sute de oameni care trãiesc avându-L pe Hristos în ei nu pot trãi decât având o relaþie bunã, care
include a nu avea gânduri negative în mintea lor.
Când judecãm aspru ºi ponegrim, chiar dacã numai în gând,
cinstea aproapelui, dovedim cã suntem departe de râul de iubiri pe
care Dumnezeu vrea sã o toarne prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Dacã, având date superficiale, etichetãm pe cineva într-un
mod negativ ºi îl vedem mai mult în întuneric decât în luminã,
înseamnã cã judecãm aspru ºi încãlcãm porunca lui Dumnezeu
care spune: "Nu judecaþi!" Crezi cã se meritã sã judeci pe cineva
ºi sã mergi în iad? Nu cred. O poezie spune: "Tu omule, ce mari
rãspunderi ai!/ Tu vei pleca din lume/ Dar ce ai scris prin gând sau
grai/ Sau laºi prin pilda ce o dai/ Pe mulþi la iad sau rai/ Mereu o
sã-i îndrume".
Libertatea de a alege ce fel de gânduri ºi cuvinte folosim în
relaþiile cu alþii este o mare responsabilitate. În prima parte a
pasajului din Matei 7, Domnul Isus ne spune cât de nesãnãtos este
sã avem un stil de viaþã critic faþã de cei din jur. El vorbeºte în termeni destul de duri despre pornirea, înnãscutã parcã, a omului, de
a judeca pe alþii ºi face din a nu judeca o poruncã. Acest pasaj din
Scripturã este mult abuzat, pentru cã a nu judeca nu înseamnã sã
nu atragi atenþia cuiva care se comportã rãu faþã de el sau de alþii.
Cu bunãtate, trebuie sã aducem în atenþia unui astfel de om pericolul în care se aflã. Când într-un restaurant vezi pe cineva care e
clar cã a bãut prea mult, cã încearcã sã-ºi caute cheile de la maºinã
ºi el nici nu poate sã umble drept, trebuie sã intervii ca sã previi
un accident de maºinã; asta nu înseamnã cã îl judeci, ci înseamnã
cã acþionezi cu bunãtate. A nu judeca slãbiciunile ºi pãcatele alto-

ra nu înseamnã sã nu ne folosim inteligenþa ca sã prevenim un
dezastru; dar trebuie sã putem deosebi un pericol de ceva ce doar
nu este pe placul nostru.
Este bine sã analizãm felul în care gândim despre semenii
noºtri. Acuzã, învinovãþeºte mintea ta cu uºurinþã pe cei din jur?
Din nou, trebuie sã spun cã a preveni pe cineva de un pericol nu
înseamnã judecatã ºi condamnare, când se acþioneazã cu bunãtate
ºi cu dragoste sincerã. A judeca ºi condamna, chiar dacã acea persoanã este vinovatã, este ceva derizoriu deoarece Dumnezeu,
dreptul judecãtor, care deja a vãzut ºi deja a luat o hotãrâre dreaptã, faþã de acea persoanã. Am întâlnit oameni care, în discuþia pe
care am avut-o cu ei, mi-au dovedit cã sunt în stare sã eticheteze
pe cineva "pentru iad" doar privind la îmbrãcãmintea persoanei
respective. "Unul singur este dãtãtorul ºi judecãtorul Legii: Acela
care are puterea sã mântuiascã ºi sã piardã. Dar tu cine eºti de
judeci pe aproapele tãu?" (Iacov 4:12). Numai Dumnezeu este
acela care are dreptul sã judece pe cei drepþi ºi pe cei nedrepþi.
"Isus ne-a poruncit sã propovãduim norodului ºi sã mãrturisim cã
El a fost rânduit de Dumnezeu Judecãtorul celor vii ºi al celor
morþi" (Faptele apostolilor 10:42).
În Evanghelia dupã Ioan, în capitolul 8, existã un pasaj care
aruncã luminã asupra caracterului lui Dumnezeu, dar ºi al oamenilor din acea vreme (Ioan 8:1-11). Este vorba despre femeia prinsã în pãcat, care a fost adusã la Domnul Isus ca sã-L ispiteascã sã
o condamne. Dacã El le spunea acelor oameni sã o lase, însemna
cã nu þine Legea, iar dacã le spunea sã o omoare cu pietre, cum
cerea Legea, ei ar fi spus cã este lipsit de milã. Domnul Isus a
vãzut intenþia care o aveau în gândurile lor - nu cã aveau zel
pentru Lege, ci doar cã voiau sã-I întindã o cursã. În acel caz,
Domnul Isus nu a discutat Legea, ci doar a redirecþionat întrebarea, spunându-le ca cel care nu are pãcat sã ia primul piatra ºi
sã dea în femeie. Fiecare dintre bãrbaþii acuzatori s-au gãsit
descalificaþi, pentru cã, în cugetul lor, ceva îi acuza; aºa cã, rând
pe rând, au plecat. Femeia a primit încã o ºansã la viaþã din partea
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Domnului, care i-a spus: "Du-te, ºi sã nu mai pãcãtuieºti!"
(Ioan 8:11b). Acuzatorii aveau pãcate cu care nu veniserã înaintea
lui Dumnezeu ca sã le rezolve, dar totuºi, ca ºi oamenii de astãzi,
credeau cã au tot dreptul sã judece pe altul. Ca ºi vameºul din
templu (Luca 18:11), parcã spuneau: "Învãþãtorule, noi nu vedem
nimic bun în femeia aceasta, ci dimpotrivã, o vedem vrednicã de
moarte" ºi ca sã continuu cu parafrazarea vameºul din Templu
spunea: "Doamne, nu vãd nimic bun în vameºul acesta!"
Problema era cã toþi judecau fãrã sã vadã nimic rãu în ei înºiºi.
Când citeºti cuvintele Domnului Isus, care spune cã este posibil
ca un om sã aibã o bârnã în ochiul lui ºi totuºi sã se ia de fratele
lui care are un pai în ochi, nu poþi sã spui cã Domnul nu are ºi un
simþ al umorului, pe care l-a pus ºi în noi, oamenii. Nu ne stã bine
sã judecãm omul cu paiul când noi avem o bârnã în ochi. Este ca
ºi cum un om care are o prãvãlie de tot felul de vitamine ºi plante
medicinale dã tot felul de sfaturi clienþilor lui pentru a se însãnãtoºã, dar el fumeazã douã pachete de þigãri pe zi, lucru care-i
distruge sãnãtatea. Fumatul este un pãcat, pentru cã pune
stãpânire pe om ºi întineazã trupul, care trebuie sã fie un templu
al Duhului Sfânt; dar a judeca înseamnã a-þi întina sufletul, care,
într-o zi, va trebui sã de socotealã înaintea lui Dumnezeu.
Când judecãm, spunem, chira dacã doar în gând, cã nu vedem
nimic rãu în noi ºi nu vedem nimic bun în cei pe care îi judecãm
ºi îi gãsim vinovaþi de ceva. Apostolul Pavel ne spune cum sã ne
raportãm la cei care pãcãtuiesc, fãrã a-i judeca: "Fraþilor, chiar
dacã un om ar cãdea deodatã în vreo greºealã, voi, care sunteþi
duhovniceºti, sã-l ridicaþi cu duhul blândeþii" (Galateni 6:1). Cel
care îºi asumã dreptul de judecãtor trebuie sã ºtie cã aceastã
atitudine, care dovedeºte lipsã de dragoste, are, de multe ori, un
efect de bumerang - vine ºi asupra lui judecata, nu numai a oamenilor, ci ºi a lui Dumnezeu, care ne-a poruncit sã nu judecãm.
Dacã obiºnuim sã condamnãm repede, avem doar informaþii
sumare despre cineva, sã nu ne aºteptãm sã cãpãtãm milã de la
Dumnezeu. Foarte uºor poþi judeca greºit, având informaþii

greºite; de aceea, cei care gãsesc satisfacþie în a judeca, trebuie sã
cântãreascã bine preþul acestei acþiuni, deoarece Dumnezeu este
împotriva lor.
Dacã vrei milã ºi har de la Dumnezeu, nu judeca, pentru cã
judecata este a Domnului (Ioan 5:22). Nu cred cã vrei sã îndepãrtezi mila Lui de la tine. Milã înseamnã sã nu primeºti de la
Dumnezeu ce meriþi pentru vinã, iar har înseamnã sã primeºti
ceea ce nu meriþi, adicã iertare de pãcat ºi viaþã veºnicã. Fiecare
dintre noi vom sta înaintea Lui (2 Corinteni 5:10) ºi se va vedea
dacã am luat seama sau nu la porunca de a nu judeca. Sã nu-l
judeci critic în mintea ta pe cel pe care nu-l vezi în luminã este o
luptã la care nu poþi sã participi dacã vrei mântuire pentru
sufletul tãu, mai ales cã de multe ori nici nu ºtii cã ai o bârnã în
ochiul tãu pânã când mila lui Dumnezeu nu gãseºte prilejul
potrivit sã-þi arate acest lucru. Prin exemplul bârnei ºi al paiului,
Domnului Isus ne-a spus fiecãruia: "Uitã-te la inima ºi la viaþa
ta!" Cum ar fi sã participi la un protest public pe stradã împotriva
a ceva rãu ºi sã porþi o pancartã pe care scrie: "Eu sunt problema!"
Aºa este un om care judecã. Dacã ne cercetãm inima ºi umblarea,
nu mai avem înclinaþia ºi nu mai avem timp sã ne ocupãm ºi de
slãbiciunile altora. Dacã vezi ceva greºit între credincioºi, lasã-i
pe cei puºi de Dumnezeu în slujba de a conduce sã rezolve acea
situaþie ºi bucurã-te cã nu ai acea responsabilitate.
De obicei principiile sunt afirmaþii care, de cele mai multe ori,
încep cu "eu niciodatã... ", sau "eu întotdeauna". Ce bine ar fi sã
ajungem la un nivel de maturitate spiritualã când în noi se aude
glasul care zice: "Eu niciodatã nu judec pe alþii!" Chiar dacã avem
idei foarte diferite de semenii noºtri, nu trebuie sã-i judecãm ºi
sã-i dispreþuim pe cei care nu cred la fel ca noi. Porunca "Nu judecaþi!" îmi spune cã nu trebuie sã mã situez într-un fanatism în care
sã mã leg de fiecare om care cred cã este în pericol ºi nici într-o
stare de nepãsare faþã de sufletele oamenilor, ci trebuie sã stau
într-o stare de vigilenþã ºi consecvenþã,într-un echilibru al iubirii
de suflete. În lumea în care trãim existã o epidemie de urã, dar
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Dumnezeu nu are nevoie de judecãtori, ci are nevoie de vase de
cinste, prin care sã se reverse peste oameni mila Sa, pentru cã El
este un preot milos (vezi Evrei 4:14, 15). Este timpul sã ne
cercetãm viaþa, sã vedem dacã nu cumva suntem între cei care
încalcã porunca Domnului care spune: "Nu judecaþi!"
Oare când vei ajunge la judecatã, nu te va aºtepta un munte de
judecãþi pe care le-ai gândit sau le-ai rostit împotriva altora?
Dacã, în urma cercetãrii, te gãseºti vinovat, cere-I iertare ºi putere
Domnului Isus, ca sã schimbi acest lucru în viaþa ta. Dacã cumva
eºti frustrat de porunca de a nu judeca este pentru cã noi suntem
obiºnuiþi sã gândim în modul firesc ºi nu prin prisma Împãrãþiei
lui Dumnezeu. De multe ori recurgem la felul firesc de a gândi ºi
a acþiona, influenþaþi de culturã, tradiþie ºi prieteni ;dar dacã Îi
cerem, prin pocãinþã, El ne dã un nou fel de a gândi, care este specific omului nou (2 Corinteni 5:17).
Nu te uita la El ca ºi cum nu prea vrea sã te binecuvinteze, pentru cã El este un Dumnezeu care exceleazã în bunãtate ºi în dãrnicie, care abia aºteaptã sã te asculte. Dacã vrei cu adevãrat, El nu
numai cã te iartã, dar îþi poate da mintea unui sfânt, care se
gândeºte la lucrurile de sus ºi cântãreºte toate în viaþã din perspectiva veºniciei. Dacã vrei, poþi sã devii sfânt nu prin meritele
tale, ci prin meritul jertfei Lui la Golgota: "Pe Cel ce n-a cunoscut niciun pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El" (2 Corinteni 5:21). El vrea sã-L
cunoºti nu doar la un nivel teoretic, ci vrea sã-L cunoºti la un
nivel al experienþei personale, prin umblarea cu El. Dumnezeu
vrea sã te scape de judecata care îþi va aduce judecatã ºi vrea sã
depinzi de El, dându-þi din gândurile Lui. Nu conta pe faptul cã te
poþi schimba începând de mâine, pentru cã nu ai nicio garanþie cã
ai sã sfârºeºti ziua în viaþã. Fã ceea ce trebuie pentru sufletul tãu
astãzi, adicã pocãieºte-te; fã ceea ce-þi spune Sfânta Scripturã sã
faci, pentru cã vine un ceas când se va spune: "este prea târziu".
Fii sigur cã eºti împãcat cu Dumnezeu ºi ziua când vei fi chemat
sã-L întâlneºti va fi o zi de bucurie.
Amin
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ÎMP}RATUL DAVID
"ªi David, dupã ce a slujit celor din vremea lui, dupã
planul lui Dumnezeu, a murit..."
Faptele apostolilor 13:36a

A

cest mesaj îºi propune sã prezinte câteva cliºee din
viaþa împãratului David sub forma unor imagini care
reveleazã caracterul acestui om deosebit. David, cel
de-al doilea împãrat a lui Israel ºi cel mai faimos dintre ei toþi,
este unul din cele mai fascinante caractere ale Scripturii. S-a nãscut în jurul anului 1040 Î. Hr., în Betleem, în casa lui Isai, un
israelit din seminþia lui Iuda. Despre împãratul David avem în
Scripturã informaþii din abundenþã ºi viaþa îi este istorisitã pe
paginile Scripturii fãrã niciun ocoliº. Biblia scrie despre David cã
a fost pãstor, vânãtor, rãzboinic, general ºi apoi împãrat, poet,
campion, cãlcãtor de lege, muzician, profet, conducãtor al grupului de închinare, preacurvar, frate, soþ, fiu, pãrinte, conducãtor,
erou, constructor, om dupã inima lui Dumnezeu. Dintre oamenii
care L-au cunoscut pe Dumnezeu niciun alt personal al Bibliei
este ilustrat atât de complex ca David. Putem vedea în
desfãºurarea vieþii lui o gamã largã ºi foarte variatã, de la o
extremã la alta, de trãiri morale ale omului. Pentru cã în viaþa lui
se poate vedea un spectru aºa de variat al caracterului omului, se
meritã sã-i studiem viaþa, pentru cã studiind viaþã lui, de fapt,
studiem ºi posibilitãþile noastre. Când Dumnezeu l-a lepãdat pe
Saul ca împãrat, din cauza neascultãrii, prorocul Samuel a fost
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trimis în casa lui Isai Betleemitul unde, în secret, dupã alegerea
Domnului, l-a uns pe tinerelul David ca împãrat al lui Israel.
Distinctul musafir care a intrat în casa lui Isai a fost impresionat
de fraþii corpolenþi ai lui Isai, dar Dumnezeu a fost atras mai mult
de ce a vãzut în inima celui mai tânãr, care era pãstor la oi, David:
"ªi Domnul a zis lui Samuel cu privire la cel mai mare din fraþi:
«Nu te uita la înfãþiºarea ºi înãlþimea staturii lui, cãci l-am lepãdat. Domnul nu se uitã la ce se uitã omul; omul se uitã la ce
izbeºte ochii, dar Domnul se uitã la inimã»" (1 Samuel 16:7).
Samuel l-a uns pe David ca împãrat ºi din acea zi, Duhul
Domnului a venit peste David ºi i-a dat curajul ºi puterea sã
înfrunte animalele sãlbatice care se dãdeau la oile tatãlui sãu. Pentru cã Duhul Domnului era peste el, a devenit renumit ºi pentru
felul în care cânta ºi a ajuns sã aibã reputaþia cã "Domnul este cu
el" (1 Samuel 16:18). Prima imagine din viaþa lui David este cea
de lucrãtor, în cazul lui, ca pãstor. În ciuda înjosirilor fraþilor lui,
izvorâte din invidie ºi rãutate, David îºi vedea de treburile lui de
cioban. Probabil cã ei îl provocau ºi batjocoreau întrebându-l: "Ce
ai fãcut la viaþã ta? Tu eºti material de împãrat?" Totuºi a fost
proclamat viitorul împãrat al lui Israel. Este o imagine frumoasã,
care i-a plãcut lui Dumnezeu ºi ne place ºi nouã.
Cea de-a doua imagine din viaþa lui David prezintã incidentul
cu Goliat. Goliat era campion al filistenilor, uriaº în staturã, pe
care Scriptura îl prezintã ca un om care, cu prezenþa lui, înfricoºa
o armatã de oameni. Filistenii au atacat Israelul ºi, când cele douã
tabere erau faþã în faþã, filistenii, fiind siguri cã vor câºtiga, au
propus sã nu lupte toþi, ci doar câte unul din fiecare tabãrã, apoi
cei care au pierdut sã devinã robii celorlalþi. Planul li s-a pãrut
bun israeliþilor, pentru cã evita multã vãrsare de sânge. Au cãzut
de acord asupra acestui fel de a lupta, dar când israeliþii l-au vãzut
pe Goliat, s-au îngrozit toþi, împreunã cu Saul, care era cel mai
înalt om din tabãrã. Saul era foarte motivat sã gãseascã un luptãtor voluntar, pentru cã ºtia cã odatã ajuns rob, nu avea sã-i meargã
bine. În tabãra israeliþilor nu a ieºit niciun voluntar, deºi rãsplata

promisã era mare: scutire de taxe ºi mâna fetei împãratului Saul.
Ostaºii cei bravi tremurau de câte ori Goliat, zi dupã zi, ieºea sã
ocãrascã pe Israel ºi pe Dumnezeul lui.
Cei trei fraþi mai mari ai lui David au fost recrutaþi ºi se aflau
ºi ei în tabãra lui Saul. Trimis de tatãl lor, David s-a dus la ei, ca
sã aducã veºti de la ei, sã le ducã merinde ºi sã dea un dar celui
care era peste ei, ca sã-i trateze bine. Tânãrul David a fost grozav
de indignat la auzul ocãrilor rostite de Goliat ºi a fost motivat sã
acþioneze. În pofida descurajãrii din partea fraþilor lui ºi a faptului cã fratele lui mai mare, Eliab, se aprinsese de mânie împotriva lui, David s-a dus la împãratul Saul ca voluntar sã lupte cu
uriaºul. David ºtia cã nu este normal ca un copil sã batã leul ºi
ursul, cum a fãcut el, aºa cã era convins cã Dumnezeu era cu el.
A urmat o victorie inspiratã din credinþa lui în Dumnezeu, care a
fãcut ca piatra trimisã din praºtia lui sã-l loveascã pe Goliat în
frunte, ca apoi, cu sabia uriaºului, David sã-i taie capul. "ªi-a
vârât mâna în traistã, a luat o piatrã ºi a aruncat-o cu praºtia; a
lovit pe filistean în frunte, ºi piatra a intrat în fruntea filisteanului,
care a cãzut cu faþa la pãmânt" (1 Samuel 17:49).
Ce vã spune imaginea aceasta din viaþa lui David? A fost el un
oportunist care a ºtiut folosi o situaþie dificilã sau doar a vrut sã
închidã gura celui ce hulea poporul lui Dumnezeu? A fost David
un om care s-a folosit de vulnerabilitatea împãratului Saul sau a
avut ºi a dovedit încredere în Dumnezeu ºi dragoste pentru
onoarea Lui? Cert este cã din acea zi, cel de-al optulea copil al lui
Isai, pãstorul de la oi, a dobândit renume naþional, lucru care a
început sã atragã împotriva lui invidia împãratului Saul. Dacã
pânã atunci a avut de-a face cu invidia fraþilor lui, de la acel moment s-a ales cu un vrãjmaº mai mare; dar asta era o treaptã mai
sus în împlinirea planului lui Dumnezeu cu privire la viaþa lui.
Privind imaginile din viaþa lui David, vedem cã în unele a fost
foarte bun, dar vedem ºi imagini în care a fost deosebit de rãu. A
fost un om sociabil care a avut prieteni. David l-a pierdut în luptã
pe Ionatan, prietenul lui cel mai bun, dar a mai avut ºi alþi prieteni
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loiali ºi viteji. Mai târziu, când David fugea din cauza fiului lui,
care cãuta sã-i ia viaþa ºi împãrãþia, Huºai, architul, s-a dovedit
a-i fi prieten, acþionând ca spion pentru David în tabãra adversã
(1 Cronici 27:33; 2 Samuel 17:15, 16). Mai târziu, când împãrãþia
lui s-a întãrit, David s-a înconjurat cu mulþime de viteji
(1 Cronici 11), care fãceau parte din "sfatul celor aproape de el",
care aºa cum descrie cartea Cronicilor, care erau gata sã moarã
pentru el. Ca un om care nu face lucrurile pe jumãtate, când a fost
vorba de a þine neîntreruptã slujba laudelor lui Dumnezeu, David
a rânduit 24 de cete de cântãreþi care împreunã numãrau 288 de
oameni (1 Cronici 25:7). În cabinetul sãu, David îl avea pe
Heman, un om cu 17 copii, care avea slujba de vãzãtor al împãratului, care îi descoperea cuvintele lui Dumnezeu (1 Cronici 25:5).
David a fost un bun strateg în luptã, dar ºi în politicã. David
adus chivotul, care era piesa principalã din Cortul întâlnirii, la
Ierusalim, unde locuia el. A fãcut acest lucru din dragoste pentru
Dumnezeu, dar se poate sã fi avut ºi alte motive; el dorea sã
uneascã poporul sub conducerea lui atât din punct de vedere
politic cât ºi din punct de vedere religios. Ca nou împãrat, el ºtia
cã acest lucru îi va consolida împãrãþia în ochii poporului. A
încercat sã aducã chivotul la Ierusalim folosindu-se de filisteni ºi
a învãþat o lecþie dureroasã: nu poþi sluji Domnului oricum, ci
numai dupã Scripturi.
Viaþa lui David nu a fost doar albã sau neagrã, ci mai degrabã
o combinaþie. Putem vedea cã atunci când alegea bine, lucrurile îi
mergeau bine, dar când alegea rãu, deºi erau consecinþe, nu era
totul pierdut, deoarece a ºtiut ce înseamnã sã te cãieºti înaintea
Domnului. David a fost un om complicat, care a ajuns sa fie un
împãrat complicat. O altã imagine din viaþa lui David este din
timpul când Saul era împãrat, dar David fusese ºi el uns împãrat
fãrã ca Saul sã ºtie. Pentru cã din cauza neascultãrii Saul a fost
lepãdat de Domnul, a venit peste el un duh rãu, care-l chinuia.
Singurul calmant era muzica cântatã la harpã de David, care a fost
recrutat de oamenii lui Saul pentru abilitãþile lui de cântãreþ. Deºi

ºtia cã avea sã fie împãrat, David, care purta armele lui Saul, era
respectuos faþã de Saul, socotindu-l unsul Domnului chiar dacã
atunci când îndeplinea slujba de cântãreþ, Saul a vrut sã-l omoare
cu suliþa: "ªi când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul,
David lua harpa ºi cânta cu mâna lui; Saul rãsufla atunci mai uºor,
se simþea uºurat, ºi duhul cel rãu pleca de la el" (1 Samuel 16:23).
Dupã incidentul cu Goliat, "Saul a ridicat suliþa, zicându-ºi în
sine: "Voi pironi pe David de perete". Dar David s-a ferit de el de
douã ori" (1 Samuel 18:11).
Faptul cã David a fost respectuos faþã de Saul ne spune cã
David vedea cu o oarecare claritate planul lui Dumnezeu, dar cu
rãbdare ºi încredere în Dumnezeu a ales sã nu forþeze acest plan,
pentru cã ºtia cã ungerea Domnului este peste el. Umilinþa a fost
o trãsãturã de caracter în viaþa lui David care I-a plãcut mult
Domnului. Respectând ungerea Domnului, a ales sã cruþe viaþa lui
Saul când acesta îl urmãrea ca sã-i ia viaþa. "Oamenii mei mã
îndemnau sã te omor; dar te-am cruþat ºi am zis: «Nu voi pune
mâna pe domnul meu, cãci este unsul Domnului»" (1 Samuel
24:10). Aceastã faptã a cântãrit greu înaintea Domnului, pentru cã
a dovedit cã El a avut încredere cã Dumnezeu va rãsplãti binele ºi
rãul. O altã imagine din viaþa lui David ar putea fi numitã: "David
ºi Bat-ªeba". Este o imagine în care David pozeazã nu numai lipsit de orice bun simþ, ce acþioneazã cu un egoism fenomenal. Este
imaginea în care vedem cum omul care se ºtie umili ºi ºtie sã
cânte laudele Domnului, prin neveghere, poate fi ºi nespus de rãu.
Îl gãsim în aceastã secvenþã a vieþi lui fiind un om nemilos, lipsit
de dreptate, destrãbãlat ºi fãuritor de planuri criminale.
Dezvoltase un complex de erou cãruia i se cuvine totul ºi ºi-a permis sã treacã de limitele îngãduinþei lui Dumnezeu. Pe când
oamenii lui erau la rãzboi ºi el era acasã, într-o zi, plimbându-se
pe acoperiºul casei lui, care probabil era cel mai înalt, a vãzut-o
pe Bat-ªeba, soþia lui Urie hetitul, cã se scãlda. Înfierbântat de
poftã, dupã ce a aflat cine este, a trimis sã fie adusã la el ºi a pãcãtuit cu ea (2 Samuel 11:1-3).
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Mai târziu, femeia cea frumoasã i-a trimis veste lui David cã
este însãrcinatã în timp de soþul ei, Urie, era la luptã cu amoniþii,
în armata lui David. David a trimis la Ioab dupã Urie, care s-a
înfãþiºat înaintea împãratului David, dar a refuzat sã meargã acasã
sã se bucure de confort, când fraþii lui luptau undeva departe, pe
câmpul de bãtãlie. Când acest plan nu a reuºit, probabil mirat, dar
ºi enervat de loialitatea ºi de integritatea lui Urie, David i-a trimis
lui Ioab, cãpetenia oºtirii, o scrisoare sigilatã în care îi cerea sã-l
punã pe Urie sã lupte acolo unde are ºansa cea mai mare de a
muri. Fãrã sã ºtie, Urie ºi-a dus propria-i sentinþã la Ioab, ca apoi
sã moarã în luptã, dupã planul lui David.
Vedem în acest episod cã atunci când omul nu se ocupã cu ce
trebuie - în cazul lui David sã îºi conducã oamenii în luptã, ajunge
sã se ocupe de lucruri slabe ºi pãcãtoase. Planul firesc al lui David
a reuºit, dar cel spiritual a eºuat lamentabil. David a luat de nevastã pe Bat-ªeba ºi, pe când credea cã a scãpat din încurcãturã,
s-a pomenit cu vizita prorocului Natan. Natan era considerat un
prieten al administraþiei lui ºi un prieten poate spune unui alt prieten orice, dar depinde cum face asta. Printr-o povestire care l-a
înduioºat ºi apoi la mâniat grozav pe David, Natan i-a prezentat
pãcatul lui cu acea femeie. "Pentru ce, dar, ai dispreþuit tu cuvântul Domnului, fãcând ce este rãu înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe
Urie, hetitul; ai luat de nevastã pe nevastã-sa, ºi pe el l-ai ucis cu
sabia fiilor lui Amon" (2 Samuel 12:9).
Pentru câteva momente, gândeºte-te cã nu ºtii ce s-a întâmplat
dupã ce David a auzit aceste cuvinte. Ce crezi cã gândea David în
acela momente? Împãraþii din acea vreme nu dãdeau socotealã
prim-ministrului, casierului sau vreunui alt om de la curtea lui. Ar
fi putut sã-l omoare pa Natan pe loc sau ar fi putut sã-i porunceascã sã nu mai spunã la nimeni ori îi va stârpi casa. Pãcatul lui
a început ca un bulgãre de zãpadã care, rostogolindu-se, a devenit
tot mai mare. Cãderea lui David în pãcat a început cu un gând care
a dus la adulter ºi la crimã. În întunericul în care era în acele clipe,
David a dat voie unei raze de luminã sã pãtrundã în viaþa lui.

Pãcatul îi colorase lumea în negru, dar în acest întuneric a pãtruns
lumina lui Dumnezeu cu o ºansã de salvare. Mustrarea primitã
prin prorocul Natan a fost lumina prin care a putut alege sã se
prãbuºeascã înaintea lui Dumnezeu, recunoscând cã este vinovat.
Era un criminal care a dovedit cã poate acþionã fãrã cea mai micã
urmã de milã, dar, odatã descoperit, fãrã sã caute scuze, ºtiind cã
la Dumnezeu este milã, ºi-a recunoscut vina ºi a cerut iertarea singurului care i-o putea da: "Împotriva Ta, numai împotriva Ta am
pãcãtuit ºi am fãcut ce este rãu înaintea Ta" (Psalmul 51:4). El a
pãcãtuit împotriva lui Urie, împotriva lui Bat-ªeba, împotriva
slugilor care au ºtiut planurile lui, dar cel mai mult, prin toate
acestea, a pãcãtuit împotriva lui Dumnezeu, care l-a luat de la oi
ºi l-a fãcut împãrat.
Când un credincios pãcãtuieºte, nu doar Îl întristeazã pe
Domnul, ci îi face pe vrãjmaºii Domnului sã huleascã, pentru cã,
aºa cum se spune în ziua de astãzi, prin pãcat le dã materie primã
sã vorbeascã calea Domnului de rãu. În urma cãinþei, David a fost
iertat de pedeapsã în mod direct, dar nu a putut evita consecinþele
care au urmat. David a ales sã-ºi recunoascã vina ºi sã se pocãiascã: "Ai milã de mine, Dumnezeule, în bunãtatea Ta! Dupã
îndurarea Ta cea mare, ºterge fãrãdelegile mele! Spalã-mã cu
desãvârºire de nelegiuirea mea ºi curãþã-mã de pãcatul meu! Cãci
îmi cunosc bine fãrãdelegile, ºi pãcatul meu stã necurmat înaintea
mea" (Psalmul 51:1-3).
Dacã pânã atunci a fost mereu cu gândul sã-i nimiceascã pe cei
rãi din þarã, odatã iertat, atitudinea lui s-a schimbat ºi a început sã
îºi doreascã sã-i înveþe calea Domnului: "Atunci voi învãþa cãile
Tale pe cei ce le calcã, ºi pãcãtoºii se vor întoarce la Tine"
(Psalmul 51:13). Dar în viaþa ta ? Care sunt imaginile vieþii tale,
evenimentele mai importante? Pânã când nu recunoaºtem cã suntem vinovaþi, fie cã avem multã sau puþinã vinã, nu avem ºansa de
a fi iertaþi de Dumnezeu. Pãcatul are putere ºi aduce ruºine acum
sau când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dacã avem de-a face cu
el astãzi, prin har, în urma cãinþei ºi a hotãrârii de a pãrãsi pãca-
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tul suntem iertaþi în meritul jertfei Domnului Isus. În urma acestui fel de pocãinþã, Duhul Sfânt face din noi o fãpturã nouã, cãreia
i s-a imputat neprihãnirea Domnului Isus ºi prin El este socotit
neprihãnit. Ai avut ºi tu aceastã experienþã? Dacã nu, eºti în mare
pericol ºi de urgenþã, recunoscând cã nu ai cum sã plãteºti pentru
vina ta, pentru binele sufletului tãu, ai nevoie sã faci aceastã rugãciune a pocãinþei. Lasã ca lumina Evangheliei sã pãtrundã ºi în
viaþa ta, ca sã poþi trãi în luminã. Lasã ca adevãrul Scripturii sã-þi
aducã vestea cea bunã a iertãrii ºi astfel sã fii eliberat de orice
povarã, de orice pãcat.
Pãcatul dã lucrurile peste cap în viaþa noastrã, dar mãrturisirea
pãcatului înaintea Domnului produce un fenomen controlat de
Duhul Sfânt ce aduce luminã, pace ºi bucurie în suflet. Privind la
viaþa lui David, putem spune cã a fost o amestecãturã de rãu ºi
bine. Privind la ilustraþiile vieþii lui, putem spune cã David a fost
un om bun care a fãcut ºi rãu - ºi nu invers. David nu a omorât
mesagerul ºi mesajul lui Dumnezeu, ci s-a agãþat de el ca sã scape
de vinã. Ce vei face tu? Poate cã nu vrei sã faci rãu mesagerului
care-þi aduce acest cuvânt din partea Domnului, dar ai libertatea
ºi te gândeºti sã omori mesajul. Ai libertatea sã spui: "eu nu mã
pocãiesc, eu sunt mult mai bun decât alþii, eu nu fac rãu nimãnui,
eu mã îngrijesc de casa mea" ºi poþi sã continui în acest fel ºi sã
rãmâi nemântuit. Sau poþi sã alegi calea pocãinþei ºi sã te bucuri
de rãsplata vieþii veºnice încã de aici, de pe pãmânt, spunând: "De
azi mã pocãiesc!"
Unii spun cã vor sã vinã la mântuire prin pocãinþã dar mai întâi
vor sã vadã, vor sã audã o voce de sus, vor sã simtã ceva, dar regula divinã spune: "Crede mai întâi!" Crede ºi cere cu setea unui
setos care n-a bãut apã de câteva zile (Matei 7:7) ºi vei primi
iertarea ºi mântuirea, ca astfel ilustraþia sufletului tãu, la întâlnirea
ta cu Dumnezeu, sã fie una bunã. Vorbeºte cu El în limba credinþei, crezând cã El ºtie ºi poate totul. Nu ne pocãim pentru ca
toate sã ne meargã bine pe pãmânt, ci ne pocãim ca dupã aceastã
viaþã, chiar dacã ea este presãratã ºi cu necazuri, sã fim veºnic cu

Dumnezeu. Când vine necazul, ºtiind cã "...toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu..."
(Romani 8:28), întreabã-L pe Domnul: Ce înseamnã acest necaz
pentru noi doi? Ce vrei sã învãþ din acest necaz? Cum pot sã mã
comport ca numele Tãu sã fie proslãvit trecând prin acest necaz?
Care dintre roadele Duhului Sfânt vrei sã le creºti în mine prin
acest necaz? Când ai biruit în încercare, dã slavã lui Dumnezeu.
Cel credincios Domnului are în fiecare zi motive pentru care sã
dea slavã Domnului. Trebuie sã dai slavã Domnului pentru cã prin
El poþi fi biruitor ºi chiar mai mult decât biruitor. Când eºti
biruitor înseamnã cã ai luptat ºi ai învins ispita sau necazul, dar
când eºti mai mult decât biruitor înseamnã cã Domnul, ca ºi în
cazul împãratului Iosafat, se luptã El pentru tine înainte ca tu sã
ajungi la locul de luptã.
Dupã ce am privit puþin la viaþa lui David, putem spune despre
el cã a fost un om extraordinar, care a avut imagini bune ºi rele,
dupã care "a murit la o bãtrâneþe fericitã, sãtul de zile, de bogãþie
ºi de slavã" (1 Cronici 29:28a). Cum va fi ultima ta zi pe pãmânt?
Alege tu! Dacã vrei sã ai imagini frumoase ale sufletului tãu
înaintea lui Dumnezeu, cu încredere în Dumnezeu, trebuie sã
ajungi sã spui: "De ce nu eu?" în loc de: "De ce eu?" Prin pocãinþã
devii un copil al lui Dumnezeu ºi cu identitatea de copil al Lui,
peste viaþa ta va veni binecuvântarea ºi ocrotirea Lui. "Fii credincios pânã la moarte" ca sã nu laºi în urmã decât imagini spirituale
frumoase. Prin pocãinþã devii un agent al unei instituþii care niciodatã nu va fi de vânzare, care nu va cunoaºte niciodatã falimentul
- Biserica lui Dumnezeu, care este de neînvins, predestinatã de cel
care poate totul, sã ajungã în cer. Prin pocãinþã devii Mireasa
Domnului, adicã Biserica Lui, pe care, în curând, Domnul o va
lua acasã la El.
Amin
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29
FII PREG}TIT PENTRU ZIUA CEA REA
"De aceea, luaþi toatã armãtura lui Dumnezeu, ca sã
vã puteþi împotrivi în ziua cea rea, ºi sã rãmâneþi în
picioare, dupã ce veþi fi biruit totul." Efeseni 6:13

C

ând citim în Cuvântul Domnului învãþãm lucruri privitoare la mântuirea sufletului ºi sã scoatem afarã din
viaþa noastrã acele lucruri care aduc uscãciune în sufletul nostru. Nu citim doar pentru cã ne-am stabilit o normã, pentru
cã ne mustrã ceva înãuntrul nostru dacã neglijãm aceastã datorie
creºtinã, ci alegem sã-l citim cerând luminã de sus, meditând la
El, pentru cã dorim sã înþelegem voia lui Dumnezeu pentru viaþa
noastrã. Trãim vremuri grele spun majoritatea, dar nu pentru cã
nu avem ce mânca ºi îmbrãca, ci pentru cã interesul oamenilor
pentru lucrurile privitoare la suflet ºi veºnicie este minim. În felul
lor dureros, necazurile ºi crizele în care se zbate omenirea ne spun
cã Domnul Isus este aproape sã vinã. Frãmântarea ºi disperarea
oamenilor în faþa crizelor face loc aceluia care temporar va oferi
soluþii pãmântenilor, ca apoi sã-i ducã la o stare sufleteascã
departe de voia lui Dumnezeu.
Ecumenismul ºi lipsa toleranþei faþã de valorile creºtine a
deschis o uºã largã toleranþei faþã de pãcat, aºa cã omul nu mai
numeºte pãcatul pãcat, iar acest lucru ne aduce aminte cã suntem
pe un teritoriu ostil, ºi þara noastrã nu este aici. Lipsa evlaviei nu
mai sperie pe nimeni ºi chiar trece nedetectatã, de aceea, pentru
mine, un mesaj care mã cheamã la verificarea sufletului este
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binevenit întrucât are în vedere binele meu veºnic. Pasajul biblic
citat la început este bine cunoscut ca fiind pasajul care vorbeºte
despre armãtura spiritualã a creºtinului. Deoarece ne-am obiºnuit
cu el se pare cã nu ne propune ceva spectaculos, dar acest cuvânt
ascunde în el un mesaj care este potrivit pentru unii ºi foarte
potrivit pentru alþii. Pãrerile diferã în ce priveºte ziua cea rea, dar
nu ne hazardãm în vreun fel sã spunem cã este o zi pe care noi nu
am dori-o, care are în vedere o vreme de provocare la pãcat sau o
zi de mare necaz pãmântesc în viaþa noastrã. De asemenea, am
putea spune cã "ziua cea rea" are în vedere vremea de strâmtorare
care va veni peste locuitorii pãmântului sau poate fi doar o zi când
dupã o biruinþã, în care "am biruit totul", nu mai suntem în picioare pentru cã mândria care am acceptat-o în urma acelei biruinþe
ne-a trântit jos.
Biserica Domnului, chiar de la început, a avut parte de "zile
rele" în ce priveºte evenimentele care au avut loc în viaþa credincioºilor. Noi, la rândul nostru, avem presãrate prin viaþã astfel de
zile care atunci când ne prinde nepregãtiþi ne pot schimba viaþa
înspre rãu sau ne pot chiar prãbuºi sufletul, de aceea purtarea
armãturii spirituale cu care ne îmbracã Dumnezeu este aºa de
importantã. Ziua cea rea poate fi: evenimente care ne provoacã la
a lua decizii cu un spirit de iuþime ºi mânie, poate însemna
cãderea la un examen al vieþii sau la unul spiritual, poate însemna o ispitã ºi ca cauzeazã atât pierdere nouã cât ºi Împãrãþiei lui
Dumnezeu, poate fi o boalã crâncenã sau pierderea cuiva drag pe
neaºteptate. Ziua cea rea poate fi o zi în care ni se deschide un
drum spre o apropiere de Dumnezeu, dar noi alegem sã nu pãºim
pe acest drum, poate fi a zi de cercetare ºi biruinþã sau poate
deschide un drum spre pierzare. În ziua cea rea, când eºti îndurerat, nu conteazã aºa de mult câtã doctrinã cunoºti, ci conteazã
cât de aproape eºti de Domnul Isus ºi cât de legat eºti de cer. În
mãsura în care-L cunoºti ºi ai început sã depinzi de bunãtatea Lui
în ziua cea rea poþi sã fii trântit sufleteºte sau poþi sã urci o treaptã mai sus în credinþã ºi în cunoaºterea lui Dumnezeu.
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Am fost angajaþi într-o oaste a Domnului (2 Timotei 2:4) ºi
când eºti soldat a fi chemat sã lupþi nu trebuie sã fie niciodatã o
surprizã, pentru cã pentru aceasta am fost înscriºi la oaste. O
armatã are multe divizii ºi mai ales în vreme de rãzboi este încontinuu în stare de maximã alertã, dar de obicei nu toate diviziile din
acea armatã luptã în acelaºi timp, dar chiar ºi atunci când
soldatul nu-ºi încruciºeazã sabia cu cea a inamicului se luptã cu el
însuºi prin a fi strict cu trupul lui în ce priveºte disciplina în
nutriþie, disciplina fizicã, ca astfel printr-o continuã instruire sã fie
gata de luptã în orice moment. În acest timp în care soldatul nu
luptã dacã a fost rãnit se trateazã pentru a deveni din nou apt de
luptã, întrucât rãnile nevindecate îl pune pe soldat în mare
dificultate când se luptã cu inamicul.
Ca ºi copiii ai Domnului, suntem întotdeauna pe picior de
rãzboi în ce priveºte vrãjmaºul sufletelor noastre ºi aliaþii lui, dar
ne bucurãm ºi de zile de pace cum ar fi acelea când un soþ îºi
scoate soþia la o plimbare, în cazul celor cãsãtoriþi, un pãrinte
sau un bunic îºi scoate copilul sau nepotul în parc sau fraþii în
Domnul iau parte împreunã la o masã de pãrtãºie, bucurându-se
astfel nu numai de viaþa care vine, ci prin îngãduinþa lui
Dumnezeu se bucurã ºi de viaþa aceasta. Chiar ºi în astfel de
momente rãmânem conºtienþi cã provocarea ºi confruntarea cu
vrãjmaºul, adicã ziua cea rea, poate sã ne stea chiar în faþã ºi ne
putem afla cã am intrat în ea fãrã ca ea fie vestitã sau anunþatã în
vreun fel de cineva. Ca sã biruim în ziua cea rea este nevoie sã fim
îmbrãcaþi tot timpul în armãtura credinciosului descrisã în Efeseni
capitolul 6 ºi sã fim în stare sã deosebim starea de repaus ºi
refacere a puterilor de starea de luptã. Un astfel de ostaº al
Domnului ºtie deosebi cine-i este prieten ºi cine poate prezenta un
pericol pentru sufletul lui sau pentru lucrarea Domnului.
Maºina pompierilor nu circulã toatã ziua prin oraº cu sirenele
pornite chiar dacã nu este solicitatã, ci acþioneazã în acest mod
doar când cei care se luptã cu focul au un scop precis, ca acela de
a salva vieþi din flãcãrile focului sau de a proteja bunuri de la dis-

trugere prin foc. Starea de repaus ºi refacere este o stare când
rãmânem suspicioºi mai întâi de inima noastrã, care uneori prin
dorinþele care ni le sugereazã ne poate face vulnerabili în ziua cea
rea. Ca sã biruieºti ispita în ziua cea rea este necesar sã ºtii cum
lucreazã ispititorul, care în cartea Genesei este prezentat ca un
ºarpe care are abilitatea de a vorbi într-un mod foarte convingãtor. Un ºarpe se apropie de victimã subtil, uneori parcã o hipnotizeazã, ºi apoi o surprinde când acesta nu se aºteaptã. Nu victima
cautã ºarpele, ci invers, aºa ca în Eden, ºarpele cel vechi provoacã
ºi astãzi la conversaþie ca apoi sã atace cu o discuþie controversatã
în care ascultarea de sfatul lui s-ar pãrea cã-þi aduce o favoare ºi
în acest fel cautã sã strecoare îndoialã cu privirea la voia bunã a
lui Dumnezeu pentru tine.
Cine face greºeala de a sta de vorbã cu ºarpele este în pericol
sã descopere în sine neîncredere în Cuvântul lui Dumnezeu, ca
apoi în locul încrederii în voia lui Dumnezeu sã aparã dorinþe ºi
chiar pofte nepermise. Rezultatul unei astfel de conversaþi, chiar
dacã este doar în mintea noastrã, a produs ºi încã mai produce
catastrofe spirituale, care-l pun în pericol nu doar pe cel care s-a
lãsat ispitit, ci, aºa cum am vãzut în cazul primilor oameni, îi
poate pune în pericol ºi pe cei din jur. În ziua cea rea fii gata sã
respingi orice invitaþie la argumente despre încrederea în
Dumnezeu ºi fii înarmat pânã-n dinþi cu Adevãrul Scripturii ca sã
biruieºti, aºa cum l-a biruit ºi Domnul Isus pe ispititor. Cei care
au biruit ºi vor birui, rãmânând în picioare în ziua cea rea, sunt
aceia care s-au dat pe ei Domnului Isus ºi acþioneazã arãtând cã
nu mai sunt ai lor ci ai Domnului.
Vorbind despre dãrnicia macedonienilor, apostolul Pavel
menþioneazã astfel de oameni care s-au dat pe ei Domnului. "ªi
au fãcut aceasta nu numai cum nãdãjduisem, dar s-au dat mai întâi
pe ei înºiºi Domnului, ºi apoi nouã, prin voia lui Dumnezeu"
(2 Corinteni 8:5). Când ne dãm Domnului, începând din ziua
întoarcerii noastre la El, când ne predãm viaþa Lui, dacã într-adevãr ne-am dat Lui, El dispune de tot ce avem ºi de aceea nu ne
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este greu sã dãm, sã ne sacrificãm ºi chiar sã ne purtãm aspru cu
trupul nostru când acesta dã semne cã nu mai vrea sã stea în stare
de alertã, ca sã fim astfel pregãtiþi pentru ziua cea rea. Spre dezavantajul lor, unii aleg sã iasã din starea de continuã alertã ca sã
priveascã la marfa de pe tejgheaua vrãjmaºului, crezându-se
destul de tari încât sã se despartã de ea când vor ei. Aceste suflete
ar vrea sã-l pãcãleascã pe ispititor prin a-i lua marfa numitã pãcat
de pe tejghea cu gândul sã îºi pãstreze biletul pentru Rai, crezând
cã pot pleca dupã aceea când vor înapoi în tabãra lui Dumnezeu.
Un astfel de suflet se aseamãnã cu un copilaº care vrea aibã în
mâna lui acel roºu dinamic din foc fãrã sã se gândeascã la consecinþe. Mulþi cad într-o astfel de "zi rea" ºi cu toate cã unii scapã
dupã ce se joacã cu vreun pãcat întotdeauna se aleg cu cicatrice
serioase, care-i marcheazã pe viaþã, aºa cum a fost ºi cazul lui
Solomon ºi a lui Samson care au vrut sã experimenteze lucruri
nepermise, justificându-se cã ceva bun ar putea ieºi din acel rãu,
aºa cum este gãsirea fericirii. Eºti pregãtit pentru ziua cea rea,
când vei fi ispitit? Eºti gata sã suferi pentru Hristos dupã cum eºti
gata sã împãrãþeºti cu El? (1 Petru 3:13-17).
Uneori ca sã începi sã înþelegi harul ºi sã-l preþuieºti trebuie sã
încerci sã înþelegi mânia lui Dumnezeu faþã de cei ce sãvârºesc
pãcatul ca sã ajungi sã vezi pãcatul aºa cum îl vede Dumnezeu,
adicã ca un mare rãu ºi nu ca ceva pe care þi-l poþi permite câteodatã. Pentru ca harul sã rãmânã în picioare în "ziua cea rea"
trebuie sã te vezi lipsit ºi în mare nevoie de ajutorul dat de
Dumnezeu, însã dacã te vezi tare ºi pregãtit, bazându-te pe zelul,
cunoºtinþa ºi experienþa ta, cum a fãcut Petru înainte de a se
lepãda de Domnul, fãrã sã ceri harul Lui ºi fãrã de El nu ai sorþ de
izbândã. Prin harul Sãu, depinzând de cârmuirea Duhului Sfânt,
poþi sã rãmâi în picioare în ziua cea rea prin a alege sã fii un suflet
cu înalte virtuþi folosit de Dumnezeu. Se poate sã ajungi sã
cunoºti strategia vrãjmaºului studiind Cuvântul, sã vezi ºi sã
cunoºti cât de perfid ºi de prefãcut este el, ca apoi sã poþi aplica
cu succes ce ai învãþat în ziua cea rea, iar dacã cineva spune cã nu

are timp pentru a studia Cuvântul este bine sã nu uite cã
Dumnezeu are metodele Lui de a ne face timp. Creºtinismul a
apãrut pe pãmânt într-un sistem totalitar, care cerea supunere
obligatorie faþã de Roma ºi de aceea mulþi au avut de suferit, dar
persecuþia i-a fãcut mai tari ºi a înmulþit numãrul credincioºilor
care Îl numeau pe Domnul Isus ca Domn al vieþii lor, deºi ºtiau cã
este foarte posibil sã-i coste tot ce au, inclusiv familie ºi viaþã.
Faþã de ei nu putem spune cã ºtim prea mult despre ce înseamnã
persecuþie ºi când auzim de persecuþia creºtinilor din þãrile
islamice unora li se pare de necrezut, dar asta nu înseamnã cã nu
trebuie sã fim pregãtiþi ºi noi pentru a face faþã cu cinste într-o astfel de încercare a credinþei dacã Dumnezeu ar îngãdui sã avem ºi
noi parte de astfel de zile rele.
Oricare ar fi forma în care va veni "ziua cea rea" pe drumul
vieþii noastre este posibil sã biruim, deoarece Dumnezeu nu îngãduie sã ne încerce peste puterile noastre. "Nu v-a ajuns nicio
ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu puterea omeneascã. ªi
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispitiþi peste
puterile voastre..." (1 Corinteni 10:13). La rândul lui, apostolul
Pavel ne spune cã este posibil sã fim biruitori prin întãrirea pe
care ne-o dã Domnul (Filipeni 4:13) ºi cuvintele acestui om au
greutate, deoarece a fost încercat cum puþini alþii au fost încercaþi
ºi a ajuns destul de tare în Domnul încât sã poatã spune cã a gãsit
plãcere în necazurile care au venit peste el (2 Corinteni 11:23-27).
În om existã mult frumos ºi mult urât, de aceea pentru a sta
aproape de Domnul trebuie sã încurajãm în noi ce este bun ºi frumos înaintea Lui. Modelându-ne gândirea dupã Cuvânt, în sufletul nostru poate nãvãli Cerul care aduce cu sine putere, luminã ºi
bucurie. Ca sã rãmâi în picioare în ziua "cea rea" ai nevoie de o
disciplinã în gândire, pentru cã prin aceastã modelare a minþi
dupã modelul omului nãscut din nou poþi trãi þinând în frâu emoþii
ºi gânduri care pot duce la fapte rele.
Pe muntele Athos din Grecia nu are voie sã locuiascã sau sã îl
viziteze nicio femeie ºi nu este acceptat niciun animal de sex
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feminin, ci acolo locuiesc doar cãlugãri ºi preoþi dedicaþi pentru a
trãi în sfinþenie, separaþi de ce ar putea fi pentru ei o ispitã, dar
aceasta nu înseamnã cã nu pot pãcãtui grozav în gândul lor. Ca sã
atingi aceastã culme de a trãi cât mai mult în sfinþenie nu trebuie
sã te separi de societate sau sã-þi aplici tot felul de pedepse corporale menite sã cauzeze durere, cum s-a întâmplat în cazul unor
cãlugãri care se tãvãleau prin spini când aveau gânduri slabe, ci
este nevoie sã-þi disciplinezi gândirea dupã Cuvânt ca sã ajungi sã
ai în tine din gândurile lui Hristos (1 Corinteni 2:16) ºi astfel în
ziua cea rea sã rãmâi neclintit în credinþã.
Disciplina, care înseamnã respectarea unor reguli, este un termen bine cunoscut de soldaþi, iar noi, care luptãm o luptã spiritualã nu numai împotriva planurilor oamenilor rãu voitori ci ºi
împotriva duhurilor rãutãþii (Efeseni 6:12) care uneltesc împotriva noastrã, trebuie sã cunoaºtem disciplina în gândire dacã vrem
sã rãmânem în picioare în ziua cea rea. "Noi rãsturnãm izvodirile
minþii ºi orice înãlþime, care se ridicã împotriva cunoºtinþei lui
Dumnezeu; ºi orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos"
(2 Corinteni 10:5). Prin disciplinã duhovniceascã, care îºi are
rãdãcinile în frica de Domnul, înþelegem cã nu putem face tot ce
vrea firea noastrã cea veche ºi singurii care nu trebuie sã aibã grijã
de aceastã disciplinã sunt aceia pe care nu-i intereseazã ce se
întâmplã cu ei ºi nici unde vor ajunge când sufletul le va fi chemat
sã plece de pe pãmânt. Acest mod de a trãi, în care încurajãm
gândurile bune ºi alegem sã nu întreþinem gândurile care sunt
pãgubitoare sufletului, practicând pãzirea celei de-a zecea porunci
(Exodul 20:17), este un domeniu mai greu de verificat de oameni,
dar este expus întru totul lui Dumnezeu (Matei 12:25; 9:4).
Blocarea gândurilor rele de a ni se cuibãri în minte, care este
un semn de tãrie spiritualã, este o abilitate pe care o dezvoltãm în
timp ºi prin perseverenþã. Acest mod de a trãi, care face din noi
oameni cumpãtaþi ºi necontrolaþi de vârtejul emoþiilor, de
provocãrile vizuale sau auditive, devine parte din natura ºi felul
nostru de a fi. Dacã în Vechiul Testament biruinþele sunt descrise

de multe ori prin stãri ºi victorii pãmânteºti, în Noul Testament
biruinþele sunt prezentate ca fiind victorii spirituale, aºa cum este
biruinþa când eºti ispitit sau succesul pe care-l avem în lucrarea
Domnului. Zbuciumul vieþii, necazurile ºi nevoile pãmânteºti de
care trebuie sã ne îngrijim trebuie sã se subordoneze luptei noastre
spirituale, a cãrui succes îl dorim mai mult ca orice ºi care, pentru
cã are urmãri veºnice, conteazã mai mult ca orice reuºitã pãmânteascã. Va veni ºi ziua când nu vom mai lupta, când oamenii nu vor
mai învãþa arta rãzboiului ºi nu vom mai avea "zile rele", dar pânã
atunci trebuie sã rãmânem în stare de alertã, în luminã, fiind gata
sã dãm socotealã de credinþa noastrã în Dumnezeu. Chiar dacã ai
parte ºi de "zile rele", Dumnezeu vrea sã punã o masã sufletului
tãu chiar ºi în pustie, pentru cã nu ai ajuns încã în Þara promisã,
dar mai întâi trebuie sã ieºi din Egiptul pãcatului hotãrât cã orice
te-ar costa nu te mai întorci înapoi.
A fost o vreme când în Eden totul a fost perfect, ºi aceia care
luptã dupã rânduieli pânã la victoria finalã, în clipa plecãrii de pe
pãmânt, sunt îndreptaþi spre locul unde sufletul omului va trãi
veºnic. Scriptura ne spune ce-l aºteaptã pe acela care rãmâne în
picioare în "ziua cea rea": "...Cel ce va birui, nicidecum nu va fi
vãtãmat de a doua moarte" (Apocalipsa 2:11). "Cel ce va birui, va
fi îmbrãcat astfel în haine albe. Nu-i voi ºterge nicidecum numele
din cartea vieþii, ºi voi mãrturisi numele lui înaintea Tatãlui Meu
ºi înaintea îngerilor Lui" (Apocalipsa 3:5). "Cel ce va birui, va
moºteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeu lui, ºi el va fi fiul
Meu" (Apocalipsa 21:7). Privind la veºnicia cu Dumnezeu,
ascultând de cârmuirea Duhului Sfânt ºi uitându-te la exemplul
acelora care au biruit ºi au ajuns acasã cu bine, poþi sã biruieºti ºi
tu, astfel încât "ziua cea rea" sã devinã o zi bunã, în care sã-þi
dovedeºti credincioºia care sã te califice pentru rãsplãtirile
Împãratului. Aºa cum ne învaþã Scriptura, luptã-te ºi tu lupta cea
bunã a credinþei, chiar ºi atunci când treci prin zile rele, ºi la
sfârºit de drum vei primi cununa care nu se va veºteji.
Amin
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30
ÎNNOIREA MIN{II
"Sã nu vã potriviþi chipului veacului acestuia, ci sã vã
prefaceþi, prin înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi
desãvârºitã." Romani 12:2

M

ajoritatea oamenilor care se numesc creºtini, aproape
indiferent de nuanþa denominaþionalã, sunt familiari
cu adevãrul Scripturii care spune cã, atunci când
cineva cere ºi primeºte iertarea de pãcate, de la Dumnezeu, trebuie sã aibã, ulterior, experienþa unei schimbãri în bine în toate
aspectele vieþii. În urma pocãinþei, care duce la naºterea de sus,
sufletul care a fost robit de vicii sau de obiceiuri pãcãtoase le
pãrãseºte ºi, în locul roadei firii pãmânteºti, apare roada frumoasã
a Duhului Sfânt. Aºa cum un mãr bun nu îºi propune sã facã mere
bune, ci doar le face, omul nãscut din nou vrea ºi are în viaþa lui
roada frumoasã a Duhului Sfânt, care Îl bucurã pe Dumnezeu.
"Cãci, dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi
s-au dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi" (2 Corinteni 5:17).
Naºterea de sus nu este sfârºitul, ci începutul lucrãrii Duhului
Sfânt în viaþa acelui om. Schimbãrile din viaþa credinciosului
ajung sã fie observate de cei din jur, dar ele încep în inima nouã
a credinciosului, adicã în minte: "Le voi da o altã inimã, ºi voi
pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatrã, ºi
le voi da o inimã de carne" (Ezechiel 11:19). În acest mesaj vom
privi la felul nou de a gândi, ca oameni cârmuiþi de Duhul
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Domnului, având o minte înnoitã, ca apoi sã putem trage o concluzie în dreptul nostru ºi sã spunem dacã, prin ce am simþit ºi am
trãit pânã astãzi, am avut parte de o înnoire a minþii.
În primul rând, trebuie sã recunoaºtem cã este în natura noastrã, de om firesc mulþumit cu poziþia în familie ºi în societate, sã
nu vrem nicio înnoire ºi nicio schimbare. Cineva spunea cã numai
bebeluºilor le place sã fie schimbaþi. Pentru cã de obicei omul se
vede bine, puþini au fost cei care au vrut sã fie schimbaþi. Unul
dintre ei a fost Ioan Botezãtorul, care a spus cã el trebuie sã se
micºoreze ºi Domnul Isus trebuie sã creascã (Ioan 3:30). Vorbind
despre suflet, este important sã ºtim cã nu putem deveni ce trebuie
sã devenim pentru a merge în cer, dacã nu ne lãsãm schimbaþi,
nu de pãreri omeneºti, ci de Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul
Duhului Sfânt este ca, prin înnoirea minþii, sã ne schimbe gândurile lumeºti în gândul smerit al lui Hristos (Filipeni 2:5), ca sã
nu mai fim fireºti, sau lumeºti, ci duhovniceºti. Înnoindu-ne
mintea, El vrea sã aducã ceva nou în viaþa noastrã, dar, pentru a
face asta, mai întâi trebuie sã scoatã afarã unele lucruri: "Cu
privire la felul vostru de viaþã din trecut, sã vã dezbrãcaþi de omul
cel vechi care se stricã dupã poftele înºelãtoare; ºi sã vã înnoiþi în
duhul minþii voastre" (Efeseni 4:22, 23).
Pentru cei pe care îi sperie ideea cã trebuie sã se schimbe,
vestea bunã este cã Dumnezeu, în mãsura în care ne lãsãm prelucraþi, face în noi aceastã schimbare în ceea ce priveºte felul în
care gândim ºi evaluãm lucrurile; aceastã schimbare a fost numitã
de apostolul Pavel "înnoirea minþii". Creierul nostru este ca un
computer care, oricât de bun ºi de scump ar fi, nu este de niciun
folos fãrã un program în el. Mintea noastrã îi poate fi de folos
sufletului numai când în ea primim gânduri verificate de Duhul
Sfânt. Mintea înnoitã de Duhul Sfânt acceptã ºi adapteazã ca mod
de viaþã voia Lui, felul Lui ºi poruncile Lui.
Din momentul în care te-ai pocãit, Satana þi-a devenit vrãjmaº
ºi el dã o luptã pentru controlul gândurilor tale; acceptând sau
respingând gândurile, vei fi învins sau învingãtor, vei fi numit de
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Dumnezeu bun sau rãu. Lupta cu vrãjmaºul sufletului nostru nu
este o luptã fizicã (Efeseni 6:12), ci una spiritualã ºi, împotrivindu-ne lui, putem avea biruinþã: "Noi rãsturnãm izvodirile minþii ºi
orice înãlþime, care se ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu;
ºi orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos" (2 Corinteni 10:5).
Când un om vine din lumea gândurilor rele ºi murdare, are de
cucerit, în mintea lui, redute grele; dar Duhul Sfânt este gata sã-l
ajute. Cel care, având mintea înnoitã, biruieºte gândurile rele,
simte bucuria de a rãmâne curat, ca apoi, devenind tot mai tare,
când este provocat, sã priveascã pãcatul cu scârbã.
Dumnezeu este cel care cunoaºte gândurile noastre (Matei 9:4)
ºi ºtie când suntem biruiþi sau biruitori în lupta cu ele, care trebuie
pãstrate curate, "roabe ascultãrii de Hristos". Biruinþa în toate pârtiile gândirii vine pe mãsurã ce cunoaºtem Cuvântul lui
Dumnezeu, care ne vine în ajutor în acest fel de luptã spiritualã.
Conform Scripturii, mintea înnoitã poate fi plinã de înþelepciune,
poate fi luminatã, poate fi sãnãtoasã, poate fi deschisã sau frãmântatã. O minte care nu a fost înnoitã de Duhul Sfânt poate fi
întunecatã, frãmântatã de rãu sau, în cazul cugetului necurat,
poate fi chiar spurcatã. Sunt douã surse care pot influenþa mintea
ta: Dumnezeu ºi Satana.
A fost mintea ta înnoitã? La sfârºitul unei zile ai verificat sã
vezi ce fel de gânduri ai mãcinat? Poþi sã þii capul sus când ºtii cã
Dumnezeu, care va judeca gândurile, îþi citeºte gândurile ºi astãzi
(Ieremia 6:19)? Multe dintre problemele care apar în gândirea
noastrã apar pentru cã noi le-am acceptat sau chiar le-am cãutat ºi
le-am pus pe rafturile minþii noastre. "Atunci le-am zis: «Lepãdaþi
fiecare urâciunile care vã atrag privirile ºi nu vã spurcaþi...»"
(Ezechiel 20:7). Dacã eºti o fãpturã nouã în Hristos, care a avut
parte de înnoirea minþii, care gândeºte în favoarea sufletul, ai puterea sã te împotriveºti gândurilor rele, ideilor ºi imaginaþiei pãcãtoase care atacã mintea ta prin uºa ochilor ºi a urechilor.
Cuvântul citat la început spune cã, odatã ce avem mintea
înnoitã, putem deosebi voia bunã a lui Dumnezeu de ceea ce nu

este voia Lui. Ce vezi ºi ce asculþi îi face bine sau rãu sufletului
tãu. Cu cât tolerezi mai mult gunoi în mintea ta, cu atât îþi va fi
mai greu sã controlezi urmãrile nefaste pentru suflet. Astãzi îþi
poate fi de folos sã te întrebi dacã gândeºti în felul lumii sau în
felul minþii înnoite, care nu trãieºte doar pentru aceastã viaþã, ci
trãieºte, gândeºte ºi acþioneazã în favoarea vieþii viitoare. Dacã
suntem fãpturi noi în Hristos, suntem locuiþi de Duhul Sfânt, care
pune în noi gânduri care ne leagã de veºnicie ºi, cu autoritatea pe
care o are, Duhul Sfânt aduce în noi gândul ºi dorinþa de a lucra
pentru Dumnezeu. Ne naºtem cu o gândire coruptã, pentru cã,
datoritã pãcatului adamic, întocmirea gândurilor noastre este rea
(Genesa 6:5); dar, prin cuvântul Scripturii, Duhul Sfânt vrea sã ne
înnoiascã mintea, ca apoi faptele noastre sã dovedeascã cã am
devenit fãpturi noi în Hristos Isus.
Dacã spui cã eºti creºtin, din ziua pocãinþei tale, trebuie sã poþi
sã vezi în tine o schimbare: "Între ei eram ºi noi odinioarã, când
trãiam în poftele firii noastre pãmânteºti, când fãceam voile firii
pãmânteºti ºi ale gândurilor noastre, ºi eram din fire copii ai
mâniei, ca ºi ceilalþi" (Efeseni 2:3). Cunoscând cuvântul
Scripturii, Duhul Sfânt poate trage o alarmã în mintea noastrã ori
de câte ori suntem atacaþi, în gândire, de firea noastrã veche sau
de vrãjmaº. Dumnezeu ne-a dat abilitatea sã ne împotrivim unor
astfel de atacuri, care pot produce pagubã sufletului nostru ºi
chiar Bisericii Lui: "Împotriviþi-vã diavolului, ºi el va fugi de la
voi" (Iacov 4:7). Când vrãjmaºul atacã mintea noastrã prin gânduri care îndeamnã la pãcat, trebuie sã vedem care este sursa lor.
Ca unul care vrea sã rãmânã nepãtat, în rugãciune, spune-I Tatãlui
ceresc despre acele gânduri. Dacã Cuvântul Domnului locuieºte
din belºug în noi, de obicei ºtim imediat care este sursa acelor
gânduri: "Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belºug în voi în
toatã înþelepciunea" (Coloseni 3:16a). Între dovezile cã, într-adevãr, am devenit fãpturi noi în Hristos ºi mintea noastrã a fost
înnoitã de Duhul Sfânt, este faptul cã Îl iubim pe Dumnezeu.
"Isus i-a rãspuns: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu cu toatã
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inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu»" (Matei 22:37).
"Cugetul tãu" înseamnã mintea ta, care întreþine gânduri, le
respinge sau le acceptã. Când Îl iubeºti pe Isus, care a murit în
locul tãu, ca fãpturã nouã, nu vrei sã faci sau sã gândeºti nimic
care sã-L întristeze. Apostolul Pavel ne spune ce fel de gânduri
trebuie ca sã ne însufleþeascã: "Încolo, fraþii mei, tot ce este adevãrat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este
curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit,
orice faptã bunã ºi orice laudã, aceea sã vã însufleþeascã"
(Filipeni 4:8). Ca sã-þi fereºti mintea de întinãciune, umple-te de
Cuvânt ºi trãieºte prezenþa Domnului, care a promis cã este cu noi
în toate zilele. Practicã dependenþa de Dumnezeu, stai ocupat cu
lucrul Lui ºi învaþã sã aduci toate lucrurile înaintea Lui, în rugãciune. Apãrã-þi sufletul de felul vechi de gândire, pentru cã, dacã
eºti o fãpturã nouã, tot ce-i vechi, incluzând pãcatul din trecut,
s-a dus: "Nu vã mai gândiþi la ce a fost mai înainte ºi nu vã mai
uitaþi le cele vechi! Iatã, voi face ceva nou ºi-i gata sã se întâmple: sã nu-l cunoaºteþi voi oare? Voi face un drum prin pustie ºi
râuri în locuri secetoase" (Isaia 43:18, 19).
Gândurile din minte îþi pot da o stare de bucurie sau de tristeþe
ºi chiar de disperare, de aceea pãzeºte-le. Soarele este aºa de
strãlucitor încât nu te poþi uita la el fãrã urmãri nedorite ºi totuºi,
temporar, lasã o parte din globul pãmântesc în întuneric. Ca
oameni, acumulãm multe cunoºtinþe ºi informaþii, dar nu putem
întreþine în firul gândirii noastre turme ºi turme de gânduri pentru
cã, la fel ca soarele, ºi noi acem acces limitat la acele informaþii.
Cel care a devenit o fãpturã nouã în Hristos Îl are ca manager
peste mintea lui pe Duhul Sfânt, care-l pãzeºte de atacurile
nevãzute ale vrãjmaºului, care l-ar putea surprinde nepregãtit.
"Nu v-a ajuns nicio ispitã care sã nu fi fost potrivitã cu puterea
omeneascã. ªi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã
fiþi ispitiþi peste puterile voastre" (1 Corinteni 10:13a). "Nu v-a
ajuns" acel fel de ispitã pentru cã El nu a îngãduit. Dacã, cercetându-te, gãseºti cã în mintea ta ºi-au gãsit cuib gânduri rele ºi mur-

dare, trebuie sã ºtii cã le poþi scoate ºi spãla de acolo cu voinþa ºi
cu dorinþa ta. Nu poþi ajunge la starea de sfinþire cu acele gânduri,
aºa cã, dacã vrei mântuire, scapã de ele. Folosind o analogie,
Cuvântul lui Dumnezeu este asemãnat cu o apã care spalã.
Hristos ªi-a dat viaþa pentru tine, care vrei sã faci parte din
Biserica Lui, pentru ca, în meritul sângelui Lui vãrsat pe cruce, sã
te sfinþeascã, dupã ce te curãþã prin Cuvânt (Efeseni 5:25, 26).
Existã în om înclinaþii rele, care, prin gânduri lãsate libere, pot
pune în pericol sufletul; de aceea, la fel ca apostolul Pavel, care a
fost din acelaºi neam adamic ca ºi noi, trebuie sã recunoaºtem cã
trebuie sã ne purtãm aspru cu trupul nostru ºi cu gândurile din
mintea noastrã (1 Corinteni 9:27). Trebuie sã veghem asupra gândurilor pe care le acceptãm, pentru cã Domnul Isus ne-a spus cã
omul poate pãcãtui nu numai cu fapta, ci ºi poftind în inima lui
lucruri nepermise: "Dar Eu vã spun cã oricine se uitã la o femeie
ca s-o pofteascã, a ºi preacurvit cu ea în inima lui" (Matei 5:28).
Dacã te gãseºti vinovat de acest lucru, ia mãsuri urgente, pentru
cã eºti în pericol. "Spãlaþi-vã deci ºi curãþaþi-vã! Luaþi dinaintea
ochilor Mei faptele rele pe care le-aþi fãcut! Încetaþi sã mai faceþi
rãul!" (Isaia 1:16).
Scapã de vinã, prin pocãinþã, ºi fii responsabil de ce pui în
mintea ta, în gândurile tale. Odatã iertat, menþine în gândurile tale
o pãrere umilã despre tine (Romani 12:3), având sentimente
cumpãtate, fãrã sã te socoteºti singur înþelept (Romani 12:16).
Majoritatea oamenilor au fie gânduri prea înalte despre ei, fie
gânduri prea umile despre fiinþa lor. Mândria omului îl duce la
rãtãcire (Obadia 1:3), îl face sã creadã cã este mai presus decât
alþii, ca apoi sã ajungã sã judece pe alþii. Printr-o gândire înaltã
despre sine, omul îºi irigã eul, ca apoi acesta sã-i ºtranguleze
sufletul. Mândria spiritualã este un cancer pentru suflet. Un astfel
de om este o victimã a gândirii lui greºite; el nu este o fãpturã
nouã în Hristos. Israeliþii aveau porunca sã scoatã din tabãrã orice
urâciuni înainte de Ziua Ispãºirii ºi noi, dacã iubim viaþa, trebuie
sã ne scoatem din minte orice gând rãu, cerând în ajutor puterea
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ºi ocrotirea sângelui Domnului Isus. Alþii, în gândirea lor, se duc
la cealaltã extremã ºi se vãd prea jos, spun cã ei nu au nimic de
valoare, cã ei nu sunt buni la nimic ºi se simt inferiori tuturor; în
acest fel, adoptã idei care le furã fericirea ºi adevãrul, când, de
fapt, dacã sunt suflete mântuite, care cautã sfinþirea, sunt copii de
Împãrat cu drepturi de fii ºi fiice în casa Tatãlui. Astfel de gândire
îi poate face sã cadã pradã unor sentimente care îi pot duce în
depresie - care este controlatã de un duh puternic. Astfel de
oameni mântuiþi, în care Dumnezeu a investit imens, dar care
totuºi se simt fãrã valoare, trebuie sã ºtie cã sunt moºtenitori
împreunã cu sfinþii; ºi aceste lucruri nu trebuie sã-i umfle de mândrie, ci trebuie sã-i þinã smeriþi, deoarece ei ºtiu cã nu au meritat
aceastã poziþie înaltã.
A fost mintea ta înnoitã, ca sã poþi deosebi voia lui Dumnezeu
cea bunã, plãcutã ºi desãvârºitã? Dacã mintea ta a fost înnoitã,
înseamnã cã þi-ai schimbat felul în care gândeºti despre fraþii ºi
surorile tale în Domnul. Se spune cã prietenii îi alegem noi, dar
familia nu, pentru cã nu avem cum. Toþi cei rãscumpãraþi prin
meritul jertfei Domnului Isus ne sunt familia ºi, fie slabi sau tari,
fãrã sã dispreþuim pe nimeni, cãutând sã descoperim ºi sã vedem
"bunul" în ei, trebuie sã-i iubim pe toþi. Tatãl nostru cel ceresc nu
acceptã nimic mai puþin din partea noastrã ºi El cunoaºte sinceritatea dragostei noastre. Dacã spui cã eºti copilul Domnului, ºtii cã
ai fost chemat sã trãieºti ºi sã gândeºti diferit. Înainte gândeam
doar folosind raþiunea, dar, odatã ce am devenit ai Domnului,
folosim nu numai raþiunea, ci ºi credinþa - care vede mai mult ºi
dincolo de ce vede raþiunea.
A fost mintea ta înnoitã? Este sufletul tãu mântuit? Dacã
rãspunsul tãu la aceste întrebãri este "nu", astãzi încã poþi avea,
prin pocãinþã, parte de minunea naºterii din nou, printr-o simplã,
dar sincerã rugãciune de pocãinþã - o rugãciune în care te cãieºti
de tot ce ai fãcut ºi Dumnezeu numeºte pãcat, o rugãciune nu de
ochii lumii, nu mecanicã, precum o înregistrare, nu fãrã credinþã,
nu cu gânduri ºi motive rele, nu fãrã a-I mãrturisi Lui vina, ci cu

dorinþa de a-I fi credincios, preþuind iertarea primitã, care L-a
costat enorm. Iertarea nu este o problemã la Dumnezeu, în cazul
celui care nu vine prea târziu la El. Nu aºtepta o crizã mai mare
în viaþa ta care sã te aducã la El ºi nu risca sã fii surprins de
moarte neîmpãcat cu Dumnezeu, ci vino la Hristos astãzi.
Pocãinþa adevãratã te face sã spui cã pãrãseºti orice mod de
viaþã pãcãtos pentru totdeauna ºi te hotãrãºti sã-I slujeºti
Domnului Isus dupã Scripturi. Fã asta ºi vei experimenta nu
numai o schimbare de stãpân ºi de destinaþie veºnicã, ci, de
asemenea, vei primi o nouã identitate, de copil al lui Dumnezeu,
care priveºte nu cu fricã, ci cu bucurie ziua întâlnirii cu
Dumnezeu. Cere-I Lui ºi El îþi va înnoi mintea ºi te va face o fãpturã nouã, care priveºte cu nãdejde ºi cu bucurie spre ziua
întâlnirii cu Dumnezeu.
Amin
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CUM PO{I S} FACI CE ESTE BINE |I
S} IAS} R}U
"Doi oameni s-au suit la Templu sã se roage; unul era
fariseu, ºi altul vameº." Luca 18:10

S

fânta Scripturã este Cartea care ne face cunoscut planul
mântuirii; dacã o studiem, ea poate face schimbãri dupã
voia lui Dumnezeu în viaþa noastrã. În acest mesaj vom
privi la un subiect legat de realitatea vieþii noastre spirituale. Vom
putea învãþa, din câteva exemple din Scripturã, cã este posibil sã
vrei sã faci un lucru bun, care, însã dacã nu este fãcut bine, poate
sã fie un lucru rãu. Un astfel de caz poate fi observat chiar de la
începutul Scripturii, în povestea lui Cain ºi a lui Abel. A fost un
lucru bun cã au vrut sã aducã o jertfã Domnului, dar unul a fãcut
acel lucru bine, iar celãlalt l-a fãcut într-un fel rãu ºi, prin urmare,
jertfa unuia a fost primitã, iar a celuilalt nu. Este bine sã avem
cunoºtinþã de acest fel de greºeli pentru cã, deºi suntem sinceri ºi
dorim sã facem binele, dacã nu-l facem cum trebuie, nu numai cã
nu ne putem aºtepta ca Domnul sã priveascã cu plãcere la acel
bine, dar putem face chiar pagubã în via Lui.
În pilda vameºului ºi a fariseului, Domnul Isus ne prezintã doi
oameni care au vrut sã facã ce este bine ducându-se la Templu sã
se roage, însã unul a fãcut acest lucru cum trebuie, pe când
celãlalt l-a fãcut într-un mod greºit. Dorinþa celor doi de a se ruga
a fost foarte bunã ºi efortul lor de a merge la Templu ne spune cã
dorinþa lor de a fi auziþi de Domnul era realã. Odatã ajunºi în
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Templu, unul s-a rugat în aºa fel încât I-a provocat scârbã
Domnului, nu plãcere, pe când celãlalt s-a rugat sincer ºi simplu,
ca apoi sã plece acasã având ceea ce a cerut. Domul Isus a spus:
"Când vã rugaþi, sã nu fiþi ca fãþarnicii..." (Matei 6:5a). Cuvintele
noastre sunt cunoscute de El înainte sã ne iasã pe buze.
Dumnezeu este interesat de felul în care gândim despre El, despre
noi ºi despre semenii noºtri. Deºi fariseul se ruga în sinea lui,
Domnul ne face cunoscut ce s-a rugat ca sã putem vedea contrastul dintre rugãciunea celor doi. Fariseul era un om plin de
pietate, care cunoºtea ºi credea Scriptura, care era interesat ºi cu
totul devotat lucrurilor spirituale. Fariseii erau extrem de scrupuloºi în împlinirea Legii, pe care o aveau în Tora - care era formatã
din primele cinci cãrþi ale Scripturii pe care o avem noi astãzi. Pe
lângã Tora, mai aveau o carte numitã Miºna - care, prin scrierile
rabinice, explica cum trebuie sã asculþi de Tora, ºi o carte numitã
Talmud - care era un comentariu despre cartea Miºna. Putem
spune cã fariseii trãiau dupã carte ºi fãceau lucrurile ca la carte.
Faptul cã studiau Cuvântul, cã dãdeau zeciuialã, cã posteau,
cã se rugau ºi chiar misionau, cu credinþa lor, erau toate lucruri
bune, dar, dupã o vreme, ca unii care se mândreau cã se trãgeau
din Avraam, au ajuns sã se vadã foarte merituoºi înaintea lui
Dumnezeu, iar pe alþii, care nu erau cum credeau ei cã ar trebui sã
fie, îi considerau vinovaþi, inferiori ºi îi dispreþuiau.
Domnul Isus a privit la inima fariseului care spunea cã nu vede
nimic rãu în el ºi nu vede nimic bun în vameºul care era în
Templu. Vameºii erau vãzuþi ca fiind cu totul în cealaltã extremã.
Pentru cã ei colectau taxe pentru Romani, erau vãzuþi ca trãdãtori
ºi, din punct de vedere spiritual, erau consideraþi niºte rebuturi. În
general, pasiunea vieþii lor era banul. Erau cunoscuþi ca înºelãtori
ºi erau urâþi de popor. Dacã fariseii erau vãzuþi ca cei mai religioºi
oameni, vameºii erau vãzuþi ca cei mai pãcãtoºi. Frumos ºi interesant este cã Dumnezeu nu îi catalogheazã ca buni sau rãi, ci ca
mândri sau smeriþi. De fapt, cine ar putea avea aroganþa sã spunã
astãzi cã este bun înaintea sfinþeniei lui Dumnezeu? Amândoi au
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vrut sã facã un lucru bun, dar unul l-a fãcut rãu, mândrindu-se cu
meritele lui ºi comparându-se cu cineva pe care-l vedea mult mai
jos decât el. Celãlalt a vrut sã facã un lucru bun ºi l-a fãcut bine s-a rugat cu un duh zdrobit, simþindu-se lipsit de merit ºi cerând
mila lui Dumnezeu: "Dumnezeule, ai milã de mine, pãcãtosul!"
(Luca 18:13b). David a fost omul care a ºtiut cã smerenia înaintea Domnului este secretul pentru a avea rugãciunea ascultatã,
chiar ºi atunci când te ºtii foarte vinovat: "Domnul este aproape
de cei cu inima înfrântã ºi mântuieºte pe cei cu duhul zdrobit"
(Psalmul 34:18). Când ne rugãm, fie acasã, fie în casa de rugãciune, sã nu uitãm cã "Jertfele plãcute lui Dumnezeu sunt un duh
zdrobit" (Psalmul 51:17).
Câteodatã Domnul Isus ne surprinde când ne aratã cum vede
El oamenii, pentru cã ne prezintã un om considerat bun de cãtre
oameni ºi chiar de el însuºi, dar care pleacã acasã fãrã sã fi
primit vreo favoare pentru sufletul lui, pe când cel care s-a dus la
Templu ºi era considerat rãu de oameni ºi chiar de el însuºi,
pleacã acasã fiind socotit neprihãnit. "Eu vã spun cã mai degrabã
omul acesta s-a coborât acasã socotit neprihãnit decât celãlalt.
Cãci oricine se înalþã va fi smerit; ºi oricine se smereºte va fi
înãlþat" (Luca 18:14). Vameºul a mers la Templu ºi s-a rugat cum
trebuie. Dovada este cã a primit ce a cerut de la Domnul, adicã
milã ºi iertare. Nu s-a comparat cu nimeni ºi noi trebuie sã facem
la fel, deoarece, dacã cãutãm, întotdeauna gãsim pe cineva care
este mai rãu decât noi. Fariseul s-a rugat fãrã sã-L vadã pe
Domnul, prin credinþã. Atunci când Îl vezi pe Domnul, nu poþi
decât sã te vezi slab ºi vinovat, dacã nu de pãcate mari, cel puþin
de faptul cã nu ai fãcut tot ce ar fi trebuit sã faci. Isaia L-a vãzut
pe Domnul când s-a rugat, ºi s-a vãzut un om pierdut, s-a vãzut
un pãcãtos cu buze necurate, care locuia în mijlocul unui popor
tot cu buze necurate (Isaia 6:5).
Când vrei sã faci un bine, asigurã-te cã îl faci cum trebuie, ca
sã nu-þi pierzi rãsplata sau sã te descalifici înaintea Domnului,
cum a fãcut fariseul. Se spune cã mândria, de care suferea ºi

fariseul, este o boalã a sufletului pe care o detectezi cu uºurinþã în
toþi, dar de multe ori nu o vezi în tine. Sã mergi la casa de rugãciune, sã te rogi, sã dai ajutor financiar sau material, sã ajuþi
oamenii la nevoie prin ceea ce ºtii sã faci - toate sunt lucruri bune,
dar trebuie fãcute bine. Cãutãm pacea ºi sfinþirea, dar acestea nu
sunt punctul final, pentru cã noi, de fapt, Îl cãutãm pe Domnul,
vrem prezenþa Lui. Felul în care gândim despre noi ºi despre
semenii noºtri poate sã ne împiedice sau sã ne ajute în atingerea
scopului nostru.
Un alt exemplu de intenþii bune care cauzeazã acþiuni rele se
aflã în viaþa împãratului Saul, pe când lupta cu filistenii. Era nou
la conducerea þãrii, avea mult zel, însã, printr-o decizie pripitã, a
dat dovadã de lipsã de înþelepciune. El ºi-a pus oºtenii la post
chiar atunci când aveau mai multã nevoie de energie. Fanatismul
lui aproape cã l-a costat viaþa pe Ionatan. În fanatismul lor, mulþi
care spun cã doresc sã facã bine ajung sã facã pagubã în poporul
Domnului. Un alt exemplu din Scripturã în care vedem pericolul
de a acþiona greºit, dar cu intenþia de a face bine, este cel al construirii casei: "De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele,
ºi le face, îl voi asemãna cu un om cu judecatã care ºi-a zidit casa
pe stâncã" (Matei 7:24). Doi oameni ºi-au construit câte o casã;
dar unul a construit-o bine, zidind pe stâncã, iar celãlalt a neglijat
temelia ºi a zidit pe nisip - lucru care, atunci când au venit vânturile ºi puhoaiele, s-a dovedit dezastruos. În aceastã pildã
Domnul Isus vorbeºte despre oamenii care fac un lucru bun pentru cã ascultã cuvintele Lui; dar unii le împlinesc, pe când alþii
sunt nechibzuiþi ºi fac lucrurile cum vor ei.
Casa reprezintã viaþa, care poate fi trãitã pe principiile
Scripturii sau poate fi trãitã cum crede omul cã este mai uºor.
Efortul de a sãpa în stâncã, sã pui o temelie tare, se vede când vine
furtuna. Cine sapã adânc atunci când vine la Hristos, scoate afarã
obiceiurile rele ºi chiar ruºinoase, scoate afarã din viaþa lui tradiþii
ºi obiceiuri care nu sunt în Scripturã, scoate afarã prejudecãþi
etnice ºi culturale, vicii - bãutura ºi þigara - prejudecãþi sociale sau

268

269

TEMNI|A RELIGIEI

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

economice; pe când cel care zideºte pe nisip nu depune acest efort
ºi, ca urmare, dupã un timp, aceste lucruri, pe care nu le-a socotit
importante, ajung sã-i dãrâme casa sufletului când furtuna vieþii
se abate peste el. Sã pui o temelie bunã dureazã mai mult, costã
mai mult ºi cere mai multã dedicare, dar, pânã la urmã, vremea
furtunii dovedeºte cã s-a meritat sã fie depus acest efort: "În
lume veþi avea necazuri; dar îndrãzniþi, Eu am biruit lumea"
(Ioan 16:33). Când oamenii vor mântuirea ºi se pocãiesc, trebuie
sã înceapã zidirea casei, adicã a vieþii lor cu Hristos, pe temelia
învãþãturilor sãnãtoase; altfel, dorinþa lor bunã se va dovedi a fi
doar o încercare care s-a terminat într-un mod tragic. Este un mare
necaz ca puhoaiele de apã sã-þi ia casa, însã este mult mai mare
necaz sã-þi pierzi sufletul. Doi oameni au vrut sã facã un lucru
bun, dar numai unul dintre ei s-a pocãit cu adevãrat, aplicând
Cuvântul în toate sectoarele vieþii lui, pe când celãlalt a fost
superficial în a pune casei lui temelia învãþãturii sãnãtoase ºi a
suferit consecinþe tragice. Vin necazuri peste cei credincioºi ºi
peste cei care se joacã cu mântuirea, dar cei care împlinesc cuvintele Domnului rãmân în picioare.
Un alt caz din Scripturã în care vedem cã cineva a vrut sã facã
ce este bine, dar l-a fãcut rãu, este cazul lui David, care a vrut sã
aducã chivotul Domnului la Ierusalim: "..sã aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, cãci nu ne-am mai îngrijit de el de pe
vremea lui Saul" (1 Cronici 13:3). David unise þara din punct de
vedere politic, dar, prin aducerea chivotului la Ierusalim, ºtia cã
va uni poporul ºi din punct de vedere religios. David a vrut sã facã
un lucru bun, dar l-a fãcut într-un fel rãu, care a provocat mânia
lui Dumnezeu ºi a adus întristare în popor. David a avut multã
râvnã pentru Dumnezeu ºi în acest caz îl vedem cum vrea sã facã
un lucru bun, dar pe care a ales sã-l facã folosind metodele pe care
le-a considerat el bune ºi a neglijat instrucþiunile precise ale lui
Dumnezeu cu privire la felul în care trebuia transportatã lada
auritã numitã chivot, în care erau tablele legii, toiagul lui Aaron ºi
vasul cu manã. "Ascultaþi învãþãtura ca sã vã faceþi înþelepþi ºi nu

lepãdaþi sfatul meu" (Proverbe 8:33). Porunca Domnului era ca
acest chivot sã fie dus pe umerii leviþilor ºi nu cu carul tras de boi,
cum a procedat David. Chivotul avea ataºate pe pãrþi patru inele
în care trebuiau puse doi drugi, ca sã poatã fi transportat. David a
vrut ca acest eveniment sã fie o mare sãrbãtoare pentru tot Israelul
ºi asta se vede din pregãtirile pe care le-a organizat. A strâns
30.000 de oameni care sã-i însoþeascã pe cei care duceau chivotul
cu cântece ºi instrumente de tot felul. A rânduit ca la fiecare ºase
paºi sã jertfeascã Domnului un bou ºi un viþel îngrãºat - care era
un preþ imens.
Aceºti oameni voiau sã facã un lucru bun, erau sinceri, au
depus efort ºi sacrificiu ºi totuºi, înaintea Domnului, au fãcut un
lucru rãu. Când carul care ducea chivotul a ajuns în aria lui
Chidon, pentru cã terenul era denivelat, boii aproape au rãsturnat
chivotul ºi Uza, probabil din reflex, a întins mâna ºi a atins chivotul, iar Domnul l-a lovit cu moartea pe loc. Nimeni nu avea
voie sã atingã chivotul sau sã priveascã în el. Filistenii, care
avuserã chivotul ºapte luni, au fãcut asta ºi au fost loviþi de
Domnul cu bube la ºezut. Aceastã pedeapsã nu a fost prea mare,
pentru cã ei nu aveau cunoºtinþe despre chivotul Domnului. David
s-a mâhnit tare ºi a lãsat chivotul în casa lui Obed-Edom din Gat
pânã când a învãþat ce a greºit înaintea Domnului.
David ceruse pãrerile cãpeteniilor lui, dar nu-L întrebase pe
Domnul ºi nu cercetase cuvântul Scripturii în aceastã privinþã lucru pe care ar fi trebuit sã-l ºtie oricare dintre preoþi. "Multe cãi
i se par bune omului, dar la urmã duc la moarte" (Proverbe
16:25). Este un lucru bun când în bisericile Domnului facem
lucrãri care sunt spre slava Domnului ºi spre întãrirea credinþei
fraþilor noºtri în Domnul, dar trebuie sã le facem dupã Cuvânt, nu
dupã cum ni se pare nouã cã este bine. Dupã cum David nu a avut
voie sã foloseascã metodele filistenilor de a transporta chivotul,
nici noi nu avem voie sã folosim lucruri ºi metode lumeºti ºi pãcãtoase în Biserica Domnului, pentru cã, deºi vrem sã facem bine,
dacã nu este dupã placul Domnului, acel aºa-zis bine poate deveni
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rãu. În Leviticul 10:1-3 avem un alt exemplu în care doi preoþi,
fii ai lui Aaron, probabil cã au vrut sã facã bine, dar l-au fãcut
într-un fel rãu, iar Dumnezeu i-a nimicit. Nadab ºi Elihu au vrut
sã facã un lucru bun sãvârºind slujba de tãmâiere, dar n-au urmat
instrucþiunile Domnului ºi au adus foc strãin înaintea Domnului.
Poate s-au grãbit sau poate le-a fost mai uºor, însã Domnul i-a
respins ºi au plãtit un preþ grozav pentru fapta lor. Au vrut sã facã
bine, dar l-au fãcut rãu.
Sfânta Scripturã are rãspunsuri la întrebãrile noastre ºi totuºi,
uneori, avem întrebãri specifice cu privire la viaþa noastrã. Dacã
vrem sã-L întrebãm pe Domnul ºi pornim cu hotãrârea cã vom
asculta orice va spune El, nu este greºit sã-L întrebãm pe Domnul.
Cartea Iov are peste 300 de întrebãri, Genesa peste 100 ºi Psalmii
la fel, au peste 100 de întrebãri. Dacã vrem sã ascultãm ºi Îl întrebãm pe Domnul nu facem un lucru rãu, dar conteazã cum facem
asta. Domnul Isus nu S-a supãrat pe Ioan când acesta L-a întrebat,
prin mesager, dacã El este Mesia cel aºteptat ºi i-a trimis un
rãspuns. Uneori, El ne rãspunde când deschidem Scriptura,
printr-o predicã pe care o ascultãm sau chiar prin cei care sunt
lângã noi, prin vise sau prin vase de lucru peste care El a revãrsat
din darurile Duhului Sfânt.
Zaharia a fost un preot bãtrân cãruia îngerul Gabriel i-a vestit,
pe când îºi fãcea slujba în Templu, cã va avea un fiu. Deºi credea
Scriptura ºi îi învãþa pe alþii despre minunile lui Dumnezeu, nu
i-a venit sã-l creadã pe înger ºi a pus o întrebare care dovedeºte
acest lucru: "Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaºte lucrul
acesta? Fiindcã eu sunt bãtrân, ºi nevasta mea este înaintatã în
vârstã"" (Luca 1:18). Pentru necredinþa lui, deoarece era preot ºi
Dumnezeu avea pretenþii deosebite de la el, Zaharia a fost pedepsit cu muþenie pânã la naºterea copilului promis. O altã persoanã
care l-a întrebat pe îngerul Gabriel a fost Maria, mama Domnului
Isus. "Maria i-a zis îngerului: "Cum se va face lucrul acesta, fiindcã eu nu ºtiu de bãrbat?"" (Luca 1:34). Ea nu a spus: "Nu cred! E
imposibil!", ci a vrut sã ºtie care este partea ei în împlinirea aces-

tei minuni, deoarece era fecioarã. Spre deosebire de Zaharia,
Maria nu a pus la îndoialã faptul cã minunea va putea avea loc sau
nu. Oamenii pot sã punã întrebãri pentru cã nu cred sau pentru cã
nu înþeleg partea lor într-o anumitã lucrare. Este un lucru bun sã
cauþi ºi sã întrebi care este voia Domnului, dar trebuie sã întrebi
cu credinþã ºi cu promisiunea cã vei asculta.
Un alt exemplu în care vedem pe cineva care a vrut sã facã
bine, dar a fãcut rãu se aflã în viaþa lui Moise, când poporul pe
care-l conducea spre Canaan a rãmas fãrã apã. La Refidim,
poporul a cârtit ºi i-a cerut lui Moise sã le dea apã ºi Moise le-a
spus: "Pentru ce cãutaþi ceartã cu mine? Pentru ce ispitiþi pe
Domnul?" (Exodul 17:2). Domnul i-a spus lui Moise sã loveascã
stânca ºi, lovind-o, din ea a þâºnit apã. La Cades, oamenii au cârtit din nou ºi Domnul i-a spus lui Moise sã vorbeascã stâncii ca sã
le dea apã, dar Moise a lovit stânca. Neurmând instrucþiunea
primitã, L-a necinstit pe Domnul ºi a fost pedepsit. Se pare cã de
data aceasta Moise nu ºi-a controlat mânia: "Ascultaþi,
rãzvrãtiþilor! Vom putea noi oare sã vã scoatem apã din stânca
aceasta?" (Numeri 20:10). Moise vrut sã facã un lucru bun
certând poporul, dar l-a fãcut rãu, pentru cã a fost biruit de mânie.
Mânia este un sentiment care ne încearcã pe toþi, dar ce facem
cu El rãmâne la alegerea noastrã. Ca pãrinte, am dreptul ºi
datoria sã-mi mustru copiii când ei fac ceva rãu, dar pot face asta
bine - cu dragoste - sau rãu - pedepsindu-i cu mânie. Cuvântul
Domnului ne spune cã cel care este iute la mânie face prostii
(Proverbele 14:17). Când un credincios deviazã de la planul lui
Dumnezeu pentru el, nu trebuie sã se aºtepte la nimic bun. Mânia
ne poate orbi ºi pe noi, temporar, pentru ca din binele pe care
vrem sã-l facem sã iasã un lucru rãu. Domnul Isus nu S-a mâniat
niciodatã când I S-a fãcut rãu, dar S-a mâniat când poporului i
s-a fãcut rãu de cãtre cei cu legea în mânã ºi S-a mâniat când
Tatãlui nu I S-a dat cinstea cuvenitã în Templu. Dacã sau când ne
mâniem, sã nu pãcãtuim ºi sã nu apunã soarele peste aceastã
mânie, chiar dacã ni se pare neprihãnitã (Efeseni 4:26, 31;
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1 Samuel 11:6). Prin aceste exemple din Scripturã am vãzut cum
este posibil sã vrei sã faci un lucru bun, dar, dacã nu-l faci cum
trebuie, el sã devinã un lucru rãu, care poate atrage, în loc de
binecuvântare, pedeapsa lui Dumnezeu. Asemenea exemple scot
în evidenþã cât este de important sã cunoºti Scriptura, pentru ca sã
ºtii sã faci binele ºi, într-o zi, sã te poþi bucura de o rãsplatã din
partea Împãratului.
Amin

32
DISPRE{UL
"A mai spus ºi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înºiºi cã sunt neprihãniþi, ºi dispreþuiau pe
ceilalþi." Luca 18:9

C

itind în Sfânta Scripturã despre experienþele anumitor
oameni ºi studiind povestirile, aºa cum, de exemplu,
sunt parabolele care reprezintã experienþe din viaþa
noastrã, dacã nu avem grijã este posibil sã rãmânem doar cu
imagini frumoase, ca ºi poveºtile în mintea unui copil. Învãþãtura
Scripturii nu trebuie cititã sau ascultatã în diferite mesaje rostite
în bisericã, ci ea trebuie sã aibã o aplicaþie practicã, altfel nu ne
este de prea mult folos. Cãutând partea practicã a Cuvântului,
avem oportunitatea sã ne verificãm performanþa spiritualã, ca
apoi sã constatãm dacã, în ascultarea noastrã faþã de Dumnezeu,
existã împlinire, pasiune, consecvenþã sau existã indiferenþã,
mediocritate ºi, de-a dreptul, neascultare. În acest mesaj, cu ajutorul pildei rostite de Domnul Isus, care construieºte un cadru în
jurul unui eveniment ce are loc în Templu, avem ocazia sã
învãþãm despre o maladie sufleteascã a omului, cunoscutã ca fiind
sentimentul de "dispreþ" faþã de anumiþi semeni ai noºtri.
Chiar dacã unele mesaje nu ne atrag, ci din contrã, ne zgâlþâie
uneori puþin emoþiile, acest fel de mesaje ne pot fi de folos, pentru cã au potenþialul de a ne ajuta sã ne examinãm, sã ne schimbãm, dacã trebuie, pentru a fi pe placul Domnului Isus. În vederea
pregãtirii noastre pentru întâlnirea cu Stãpânul, este necesar sã ne
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cercetãm inima ºi gândurile ca nu cumva Domnul, în loc de gânduri de preþuire pentru semenii noºtri, sã gãseascã în noi aceastã
trãsãturã de caracter a firii pãmânteºti numitã "dispreþ", prin
gânduri de înjosire, prin a vedea pe cineva nevaloros, înjosind
astfel creatura lui Dumnezeu fãcutã de El diferitã faþã de noi.
Dumnezeu este foarte clar ºi categoric cu privire la acest pãcat
atunci când spune: "Cine dispreþuieºte pe aproapele sãu face un
pãcat, dar ferice de cine are milã de cei nenorociþi" (Proverbe
14:21). Dispreþul faþã de cineva sau a vedea pe cineva fãrã valoare, chiar dacã acest lucru se întâmplã numai în mintea noastrã,
încurajeazã în noi gândul cã cineva "nu are preþ" pe motivul cã nu
se ridicã, prin ce are, prin ce poate face, prin felul în care se comportã, la standardul ºi aºteptãrile pe care noi le avem de la acea
persoanã. "Dar pentru ce judeci tu pe fratele tãu? Sau pentru ce
dispreþuieºti tu pe fratele tãu? Cãci toþi ne vom înfãþiºa înaintea
scaunului de judecatã al lui Hristos" (Romani 14:10).
Starea de dispreþ este un mare neajuns al sufletului nostru, pe
care îl putem ascunde destul de bine de cei din jur, dar nu este
ceva ce trece neobservat de Dumnezeu. Pilda aceasta ne poate
clarifica ºi da rãspunsuri cu privire la relaþia noastrã cu semenii,
dupã felul în care este monitorizatã de Dumnezeu. Este o pildã
care ne învaþã despre noi ºi ne aratã un pãcat urâcios înaintea
Domnului, de care ne-am fãcut vinovaþi majoritatea. Prin intermediul acestei pilde, care poate fi o unealtã eficace de transmitere
a adevãrului, Domnul Isus ne face de cunoscut cum priveºte
Dumnezeu la sufletul care, îmboldit de mândrie, judecã ºi îºi vede
semenul mai prejos sau, în unele cazuri, îl gãseºte chiar vrednic
de a fi socotit cãzut de la credinþã. Dispreþul este un sentiment de
desconsiderare, lipsã de respect, iar fariseii socoteau aceastã stare
ca fiind una de bine, deoarece credeau cã numai ei ºtiu cântãri
corect valoarea lucrurilor. Fariseii ºi cãrturarii, îngâmfaþi de faptul cã-l numeau pe Avraam tatã ºi de faptul cã erau singurul popor
ales de Dumnezeu care a primit Legea de la El, îi priveau ca inferiori, pe cei dintre neamuri, ºi îi socoteau chiar ca ºi pe niºte câini

pe aceia care nu fãceau parte din clasa lor. Versetul citat la început
ne spune clar cã pilda vameºului ºi a fariseului avea o þintã precisã, ºi anume sã atragã atenþia inimilor celor care foloseau din
plin acest sentiment tãcut numit dispreþ, pentru cã privind la alþi
oameni nu-i vedeau aºa sfinþi, aºa religioºi sau aºa stricþi cum se
vedeau pe ei înºiºi, ca apoi, în aceastã orbire, sã socoteascã în
gândirea lor, cã Îl iubesc mai mult pe Dumnezeu.
Fariseii ºi cãrturarii care îi priveau pe semenii lor cu dispreþ,
orbiþi de invidie, aveau deja multe lucruri împotriva Domnului
Isus, dar ca sã-i ajute sã-ºi vadã deficienþa înaintea lui Dumnezeu,
Domnul a expus ce era în inimile lor, dorind mai degrabã
pocãinþa, decât pierzarea lor. Fariseii Îl socoteau pe Domnul
a fi un Învãþãtor care-i provoca în modul cel mai neplãcut
deoarece, pe lângã faptul cã mulþimile se adunau sã-L asculte pe
El ºi nu pe ei, a fãcut afirmaþii pe care nimeni altul nu le-ar fi fãcut
ºi nici nu ar fi avut dreptul sã le facã. Domnul Isus S-a identificat
cu Tatãl spunând: "Eu ºi Tatãl una suntem" (Ioan 10:30). "ªi cine
Mã vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine" (Ioan
12:45). De asemenea, a rostit afirmaþia: "...mai înainte ca sã se
nascã Avraam, sunt Eu" (Ioan 8:58). Acest fel de afirmaþii a
produs o reacþie care-i fãcea pe aceºti oameni, ce se considerau
elita societãþii, sã doreascã mai degrabã sã-L omoare, decât sã-L
asculte. L-au învinuit de hulã pentru astfel de afirmaþii, caree lor
li se pãreau a fi radicale, dar, deoarece nu-I sosise ceasul, nu I-au
putut face nimic.
Fariseii credeau cã sunt singurii care aveau adevãrata
înþelegere a Cuvântului ºi a cine este Dumnezeu, de aceea, atunci
când acest Învãþãtor din Galileea le-a provocat ºi rãsturnat postamentul pe care s-au pus, au ºtiut cã trebuie ori sã treacã de partea
Lui ori sã-L elimine cu orice preþ. Domnul Isus a cãutat sã
corecteze imaginea lor despre Dumnezeu Tatãl, prezentându-L ca
pe un Tatã milos, care are milã de fiul risipitor ce se întoarce
acasã. Acest fel de relaþie între ei ºi Tatãl, pentru majoritatea, a
pãrut a fi de neconceput ºi au acþionat ca niºte oameni în faþa
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cãrora se pune o oglindã, dar care aleg sã vadã numai ce vor ei,
ignorând în mod deliberat petele ºi zbârciturile sufletului. Pilda
fariseului ºi a vameºului ne aratã cã Dumnezeu priveºte dincolo
de închinare ºi de efortul nostru fizic de a merge la casa de
rugãciune, dincolo de a rosti cuvinte frumoase, de a cânta sau
chiar de a aduce daruri la altar. El priveºte spre inima noastrã, spre
intenþiile ºi scopurile care conduc acþiunile noastre ºi se bucurã
dacã gãseºte milã, dorinþã de bine ºi nu judecatã ºi dispreþ pentru
cei de lângã noi.
Domnul Isus se adreseazã unora care "se credeau neprihãniþi",
dar astãzi, nu doar astfel de oameni se fac vinovaþi de pãcatul dispreþuirii, ci greºesc în acest fel chiar ºi cei care ºtiu cã viaþa lor
spiritualã lasã de dorit. Domnul Isus ne expune impresia fariseului despre el însuºi ºi, de asemenea, ne face de cunoscut gândurile
pe care acesta le avea faþã de vameºul care se simþea vinovat
înaintea Domnului ºi nu avea curajul sã spunã mai mult decât:
"...Dumnezeule, ai milã de mine, pãcãtosul!" (Luca 18:13).
Fariseul nu vedea nimic rãu în el ºi, în acelaºi timp, nu vedea
nimic bun în vameº. La fel ca ºi în cazul acestui fariseu, în zilele
de astãzi, când oamenii nu vãd nimic rãu în ei, încep sã loveascã
ºi sã îi acuze pe cei din jurul lor. Cu privire la neprihãnire la starea
de a cãuta ºi stãrui în lucrurile fãrã prihanã, poate fi dificil sã dãm
o definiþie completã ºi precisã cu care sã fie toþi de acord, dar ce
ºtim despre neprihãnire este cã, atunci când o observi în viaþa
unui om, o recunoºti. Este bine ºi chiar foarte necesar sã fii neprihãnit, dar nu este bine sã te apreciezi singur, comparându-te cu
altul care poate a fost înzestrat cu mai puþine virtuþi, deoarece
înaintea Lui toþi copiii Domnului sunt pãcãtoºi iertaþi ºi fiecare
suflet are daruri ºi chemãri puþin diferite unul faþã de altul.
Pilda aceasta prezintã doar douã categorii de oameni ºi nu lasã
loc pentru a treia. Nu vorbeºte de cei cãldicei ºi nu vorbeºte
neapãrat de oamenii cumsecade, morali, dar care nu au fãcut
legãmânt cu Domnul, ci ne vorbeºte doar despre oamenii acceptaþi sau respinºi de Dumnezeu în urma felului în care s-au prezen-

tat ei înaintea Domnului. Domnul Isus spune cã fariseul se ruga în
sinea lui ºi, totuºi, Dumnezeu a auzit foarte clar ce a spus, chiar
dacã nu ºi-a deschis gura sã rosteascã cuvinte. Acest adevãr
prezentat de Domnul Isus ne învaþã cã Dumnezeu citeºte gândurile noastre ºi, aºa cum spune psalmistul, cunoaºte cuvintele
noastre înainte ca ele sã fie rostite. Cuvintele nespuse ale fariseului erau cuvinte de dispreþ la adresa vameºului, care era considerat de cãtre oameni a fi o unealtã a Romei, ºi rostind aceste
cuvinte el dorea sã-ºi arate valoarea lui proprie înaintea lui
Dumnezeu, dar Domnul a fost scârbit de rugãciunea lui mândrã,
în spatele cãreia domina ideea cã el se vedea neprihãnit.
Dacã suntem sinceri cu noi înºine trebuie sã admitem cã ºi noi,
unii mai mult, alþii mai puþin, ne-am fãcut vinovaþi în viaþa noastrã de acest pãcat de a dispreþui pe alþii. Ca parte din firea noastrã
veche, este în noi ideea cã cel care nu este ca mine ºi are ca mine
sau poate mai puþin decât am eu meritã sã fie dispreþuit, deoarece
este diferit. Aceºti vlãstari de amãrãciune ai sufletului, trebuie
scoºi afarã. Când suntem ademeniþi de firea noastrã veche ºi
alegem sã dispreþuim, intrãm parcã într-o stare ce ne scapã de sub
control, pentru cã aceastã stare atrage alte stãri de nedorit pentru
suflet, aºa cum este batjocura sau chiar ura. Fratele fariseu, care
se pare cã ar fi fost puþin iritat de prezenþa vameºului în Templu,
era dominat de gândul cã în el nu este nimic rãu, pe când în
vameº, fãrã sã-i cearã cineva sã-l evalueze, nu gãsea nimic bun.
Când nu gãseºti nimic rãu sau de îmbunãtãþit în tine, se poate, la
fel ca ºi fariseul, sã începi sã dai în altul, deoarece nu vezi nevoia
sau nu vrei sã dai în tine ºi în slãbiciunile tale.
Mulþi oameni cred cã au competenþa ºi, uneori, chiar dreptul de
a se pronunþa cu privire la ce trebuie alþii sã facã, dar acest drept
îl are ºi îl meritã numai Cuvântul lui Dumnezeu ºi sfaturile primite în lumina Cuvântului. A judeca pe semenul tãu ºi a-l dispreþui
nu este greu, dar a-l cunoaºte este mai greu. Fariseul, în urma
rugãciunii lui plinã de dispreþ la adresa vameºului, a plecat acasã
fãrã sã primeascã ceva bun de la Dumnezeu, pe când, cu privire
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la vameº, Domnul Isus a folosit un termen ce avea sã fie mult utilizat în vremea dispensaþiei harului, ºi anume vameºul merge
acasã fiind "socotit neprihãnit". Poþi dispreþui viaþa, ºeful de la
lucru, colegii, soþul, soþia, fraþii, surorile sau lucrarea cuiva. Poþi
dispreþui semenii pe bazã de etnie, pe bazã de educaþie, pe bazã
de nuanþã religioasã sau poziþie socialã, ºi Îl poþi dispreþui chiar ºi
pe Dumnezeu prin ce faci ºi prin ce nu faci, cu toate cã suntem
avertizaþi împotriva acestui lucru. Unii, care se numesc creºtini,
aratã dispreþ faþã de Domnul prin faptul cã nu iau parte la Cina
Domnului ºi, astfel, pe un fond al nevegherii, se lipsesc de sursa
de viaþã de sus, cu mare uºurinþã. "...Dar cei ce Mã dispreþuiesc,
vor fi dispreþuiþi" (1 Samuel 2:30).
Omul îi poate dispreþui pe slujitorii lui Dumnezeu, casa de
rugãciune ºi serviciile care se þin acolo în cinstea Domnului ºi
spre zidirea Trupului lui Hristos, adicã a Bisericii. Scriptura ne
spune cã este posibil sã dispreþuim prorociile ºi lucrãrile pe care
nu le înþelegem pe deplin, iar aceastã stare ne poate pune în mare
pericol. Copiii Domnului, care sunt treji, aleg sã foloseascã sentimentul de dispreþ împotriva lucrurilor pãcãtoase pe care ni le
sugereazã firea pãmânteascã ºi deºertãciunile lumii, alegând
astfel sã preþuiascã acele lucruri care rãmân veºnic, chiar dacã
aceasta produce nedumerire între cei din jur sau, mai mult, atrage
ocarã ºi chiar prigoanã. Dacã ne dispreþuieºte cineva pentru
ascultarea noastrã faþã de Dumnezeu, acest lucru este problema
acelei persoane, dar datoria noastrã este sã nu facem ceea ce meritã a fi dispreþuit. Domnul Isus a dispreþuit ruºinea de a duce o
cruce spre Golgota ºi ne-a dat astfel un exemplu viu a ce înseamnã sã pui valoare pe ce are într-adevãr valoare.
Domnul Isus a acceptat sã fie dispreþuit de "oameni" (Isaia
53:3), de aceea, ca ºi apostolul Pavel, care a spus cã îºi gãsea
plãcerea "în defãimãri", ºi noi, dacã este cazul, trebuie sã acceptãm sã fim dispreþuiþi, fãrã sã ne revoltãm, pentru ce facem bun
înaintea Domnului. "Noi suntem nebuni pentru Hristos: voi,
înþelepþi în Hristos! Noi slabi: voi tari! Voi puºi în cinste: noi dis-

preþuiþi!" (1 Corinteni 4:10). Domnul Isus a pus valoare pe rodul
suferinþelor Lui, care este Biserica Lui rãscumpãratã prin jertfa de
la Golgota. Dacã David a spus cã priveºte cu dispreþ pe cel vrednic de dispreþ, noi, astãzi, în dispensaþia harului, privim cu dispreþ
doar la lucrurile ºi stãrile dãunãtoare sufletului, ca la ceva ce
ne-ar putea murdãri sufletul sau la ceva lipsit de valoare, care sã
dãinuiascã. Prin ilustrarea felului în care se manifestã acest sentiment de dispreþ ºi prin starea de nemerit personal, cum a fost în
cazul vameºului, în pilda vameºului ºi a fariseului, Domnul Isus
ne îngãduie sã fim doar întruna din aceste douã categorii: acceptat sau respins de Dumnezeu.
Din care categorie faci tu parte? Loveºti în tine ºi în slãbiciunile tale sau dai în alþii? Omul care nu se pocãieºte ºi dispreþuieºte
astfel bogãþiile harului lui Dumnezeu, precum ºi pe semenii lui, se
încarcã cu o mare vinã ºi rãmâne nemântuit, urmând sã plãteascã
prin pierzare veºnicã pentru vina lui deoarece, dispreþul pentru ce
are valoare înaintea lui Dumnezeu ne poate duce departe de a
avea o stare dupã voia Lui. Cum este cu tine? Poþi sã spui cã
nu-þi dispreþuieºti semenii, pãcãtuind astfel? Conºtiinþa este un
mecanism care ne ajutã sã vedem când am greºit, sau ne opreºte
de la a face sau a spune un anume lucru. Te dezleagã conºtiinþa ta
de aceastã vinã, de a dispreþui pe aproapele tãu? A face bine ºi a
gândi de bine celor din jur este o alegere perpetuã în ascultare de
îndemnul Duhului Sfânt pe care Dumnezeu Îl dã ºi astãzi oamenilor care se pocãiesc, ca ºi cãlãuzã.
Lumea este tot mai agitatã, de parcã simte cã stã pe marginea
unei catastrofe ce urmeazã sã aibã loc, dar pentru cel care-ºi
curãþeºte hainele sufletului, incluzând ºi aceastã stare de a dispreþui, aceste timpuri turbulente nu sunt înspãimântãtoare, ci sunt
doar parte din semnele venirii Domnului Isus. Þinta noastrã, ca ºi
copii ai Domnului, nu este doar sã ajungem în cer, ci ºi sã umblãm
cu El ºi, bucurându-ne de El, sã lucrãm ajutând sufletele oamenilor sã vinã la mântuire. Pentru aceasta este nevoie de un cuget
curat, care are stimã pentru fãptura fãcutã de Dumnezeu, refuzând
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sã vorbeascã graiul dispreþului. Chiar dacã pânã acum te-ai fãcut
vinovat de acest pãcat, de a judeca ºi dispreþui, sau poate nici nu
ºtii cã eºti al Domnului Isus, astãzi, cercetându-te ºi fãcând o
rugãciune de predare a vieþii tale în mâna Domnului Isus, poþi
intra în rândul copiilor lui Dumnezeu, care vor petrece veºnicia cu
El. Acest lucru nu se face prin rugãciuni ºablon, cãutând cuvinte
sofisticate, ci printr-o rugãciune sincerã, cu cuvintele tale, în care
sã-I spui cã îþi pare rãu de trecutul tãu pãtat de pãcat, exprimând
astfel dorinþa de a fi al Lui pe deplin. Ca sã stai în prezenþa
Domnului, trebuie sã fii socotit a fi fãrã vinã, chiar ºi de pãcate
precum acela de a dispreþui, pãcat pe care mulþi îl socotesc a fi
neînsemnat. Singurul mod de a ajunge la aceastã stare este prin
pocãinþã, acceptând neprihãnirea Lui, datã nouã prin har. Iertarea
Lui va fi parte din procesul de vindecare ºi restaurare al sufletului tãu. De aceea, eºti îndemnat astãzi, cãutând pe Dumnezeu
dupã Scripturã, sã-þi predai viaþa Domnului Isus.
Dorinþa Domnului Isus este sã ne ofere iertare, sã ne împace cu
El, sã ne conecteze cu familia ºi felul Lui de a fi, ca atunci când
plecãm din aceastã viaþã, sufletul nostru sã fie ºi sã rãmânã veºnic
cu El. Dacã pânã astãzi ai dispreþuit oamenii, hotãrãºte-te ca de
azi sã nu mai faci aceasta ºi, dacã nu te-ai împãcat cu Dumnezeu
prin jertfa Domnului Isus, fã acest lucru azi, plecându-þi
genunchii înaintea lui Hristos ºi spunându-I cã de astãzi vrei sã fii
numai al Lui.
Amin
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RISIPITORII
"Nu dupã multe zile, fiul cel mai tânãr a strâns totul,
ºi a plecat într-o þarã depãrtatã, unde ºi-a risipit
averea, ducând o viaþã destrãbãlatã." Luca 15:13

S

copul mesajului biblic, rostit de la un amvon, vestit pe
undele aerului sau scris, este sã trezeascã în noi gânduri
de apropiere faþã de Dumnezeu, de cunoºtinþã despre El,
ºi, de asemenea, sã ne arate dragostea Lui pentru om. Aceste
mesaje care ne pot face de cunoscut lucruri despre Împãrãþia lui
Dumnezeu, ne aratã starea noastrã înaintea Lui ºi ne descoperã
felul în care noi, care ne naºtem falimentari spiritual, putem
ajunge sã fim împãcaþi cu El atunci când ni se dã dreptul sã ne
facem copii ai Lui (Ioan 1:12). Cât timp dedici unui lucru spune
de obicei cât de important este pentru tine acel lucru. Cât timp
dedicãm studiului Scripturii citind, studiind ºi ascultând mesaje
din Scripturã, ne poate spune cât de important este pentru noi ceea
ce Dumnezeu are sã ne spunã. Nu ai cum sã trãieºti pentru
Dumnezeu în cultura de astãzi fãrã sã cheltuieºti timp cu aceastã
Carte ºi fãrã sã asculþi mesajele din ea transmise de cãtre oamenii
lui Dumnezeu, rânduiþi de El pentru aceastã slujbã.
Aceste mesaje trebuie sã ne înveþe sã nu luãm decizii orientaþi,
în primul rând, de simþuri ºi emoþii, ci pe baza Scripturii. A fi
creºtin, nu înseamnã în primul rând a þine o serie de reguli sau a
face parte dintr-o anumitã categorie denominaþionalã, ci înseamnã a avea o relaþie caldã, ca între un tatã ºi fiu, cu Dumnezeu, cu
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care avem pãrtãºie; El fiind pãstrat de noi în conºtiinþa noastrã.
Din cauza zestrei Adamice, toþi oamenii se nasc predispuºi la a
dovedi cã fac parte din categoria risipitorilor. Dacã suntem în rândul fiilor risipitori care, reîntorcându-se acasã, au avut parte de
dragoste nemeritatã, fiind iertaþi ºi restauraþi ca fii, avem datoria
sã îndemnãm pe cei care nu au primit darul mântuirii, ca prin
pocãinþã ºi naºtere de sus, sã vinã ºi ei acasã la Tatãl care vede
în ei suflete preþioase. "ªi aceasta este porunca, pe care o avem
de la El: cine iubeºte pe Dumnezeu, iubeºte ºi pe fratele sãu"
(1 Ioan 4:21). Pierderea unui fiu sau a unei fiice produce multã
durere Tatãlui, de aceea sã nu privim la aceste suflete prin lentila
fratelui mai mare din aceastã pildã pentru cã ºi noi, cei care
spunem cã am primit iertarea Lui, am fost la fel ºi nu ni s-a dat
dreptul sã judecãm cine este reprimit ºi cine nu.
A risipi înseamnã a folosi în mod nechibzuit bunuri materiale,
bani, talent, timp sau oportunitãþi care pot duce spre mai bine. Un
fiu rãzvrãtit care risipeºte este un fiu care nu ascultã, ci se bazeazã
pe puterea ºi judecata lui de a cãuta doar lucrurile care satisfac
firea ºi chiar propriile pofte. Un risipitor slujeºte, de obicei,
patimilor sale. Aceastã stare ºi acþiune de a risipi sau de a irosi
este cea mai costisitoare, atunci când omul nu foloseºte oportunitatea de a se împãca cu Dumnezeu prin meritul jertfei Domnului
Isus. Primii risipitori au fost pãrinþii noºtri în Eden care, amãgiþi
de ºarpe, au risipit bogãþii pe care, la un moment dat, nu le-au mai
preþuit îndeajuns. Au fost aºezaþi ca sã locuiascã într-o grãdinã
sãditã de Dumnezeu ºi aveau pãrtãºie cu El în rãcoarea serii, dar
au risipit toate acestea prin neascultare atunci când n-au pãzit grãdina, aºa cum le-a spus Dumnezeu sã facã. Trebuia sã o pãzeascã
în primul rând nu de fiare, ci de ideologia unei fiinþe numite
Satana, care prin ce a spus i-a amãgit cã, de fapt, Dumnezeu nu
este chiar aºa de bun cum cred ei ºi, profitând de ignoranþa ºi
nesiguranþa a ceea ce ºtia Eva, a încurajat-o sã mãnânce din
pomul oprit. Adam a avut nu doar obligaþia sã pãzeascã grãdina,
ci ºi sã o protejeze. Pe lângã rãspundere a avut ºi autoritate, însã

nu a folosit-o ºi a întors spatele lui Dumnezeu. Noi trebuie sã fim
conºtienþi cã neascultarea înseamnã fãrãdelege.
Un alt exemplu bine cunoscut de "risipitor" îl avem în pilda
fiului risipitor rostitã de Domnul Isus, aºa cum scrie în textul citat
la început. Privind la aceastã pildã, în contextul cultural al vremii
de atunci, în Orient, putem înþelege mai bine de ce fiul mic a
devenit un risipitor. În acea vreme, ierarhia casei era tatãl, fiul cel
mare, mama copiiilor ºi apoi ceilalþi copiii. Astfel, fiul mare avea
influenþã directã asupra creºterii ºi educaþiei fraþilor lui mai mici.
În bunã parte, se pare cã percepþia fiului risipitor despre tatãl avea
ca sursã învãþãtura fratelui mai mare ºi felul în care a ajuns sã aibã
pãreri nepotrivite despre tatãl lui avea o directã influenþã a fratelui
mare care nu era mulþumit de tatãl lor. Fiul mic a cerut, ºi-a luat
partea de avere, a risipit-o, împrãºtiind-o pentru a-ºi satisface
dorinþele deºarte într-o þarã îndepãrtatã, însã nu l-a cunoscut cu
adevãrat pe tatãl sãu pânã când acesta, la întoarcerea lui acasã, a
alergat spre el, l-a îmbrãþiºat ºi i-a dat sãrutul iertãrii.
Când a vãzut cã tatãl aleargã înspre el, punându-se în acest fel
în pericolul de a fi dezonorat de oameni, când a primit sãrutul
iertãrii ºi a fost copleºit de bunãtatea tatãlui, fiul risipitor a înþeles
cât de mult este iubit ºi nu a mai cerut sã fie primit ca un argat
care primeºte o platã ºi pleacã atunci când nu-i convine noul
contract de angajare. Dacã fiul cel mic ar fi aºteptat, ar fi primit
moºtenirea într-un mod onorabil. Trãgând o paralelã cu evenimentul din Eden, nu aº exclude ideea cã, pânã la urmã, dupã ce
ºi-ar fi dovedit ascultarea cu statornicie, nu le-ar fi fost interzis
sã mãnânce din acel pom oprit. Studiind puþin caracterul lui
Dumnezeu, dupã felul în care a procedat cu oamenii a cãror viaþã
a fost înregistratã în Scripturi, nu aº vedea în Tatãl un pãrinte care
aratã copiilor o farfurie cu prãjituri însã nu le dã voie niciodatã sã
guste din ele. Un pãrinte bun dã copiilor prãjituri dupã ce copiii
ºi-au spãlat mâinile ºi dupã ce au mâncat mâncare. Pãrinþii noºtri
din Eden nu erau gata pentru acea fazã, dupã cum fiul risipitor nu
era gata pentru primirea pãrþii de moºtenire, dar nu au vrut sã
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aºtepte. Povestea risipitorilor s-a repetat de-a lungul veacurilor,
chiar ºi în viaþa noastrã. Dumnezeu, în îndurarea Sa, a iniþiat
ºi fondat, dacã vrem sã numim aºa, un program de recuperare a
fiilor pierduþi, care ºi-au risipit nevinovãþia, pentru cã au
fost biruiþi pe reduta minþii lor atunci când au muºcat
momeala ºarpelui.
Talerul judecãþii omului este uºor influenþabil, atunci când nu
priveºte în sus, nu adunã comori în cer ºi nu depinde de cârmuirea
care-i poate veni. Dacã umbli, gândeºti sau te uiþi unde nu trebuie,
te trezeºti într-o zi înhãþat de sentimente ºi dorinþe pãgubitoare
sufletului care te fac, chiar dacã nu imediat, un fiu risipitor. Este
bine sã ºtim cã, odatã iertaþi de Dumnezeu, ºarpele cel vechi nu se
dã bãtut, ci continuã sã ne facã oferte. De aceea, trebuie sã ºtim
cã mintea ºi gândurile noastre sunt ºi vor fi, cât timp suntem în
acest trup de lut, în stare de asediu. John Revire a afirmat foarte
bine lucrul acesta în timpul revoluþiei Americane: "Dacã vrem sã
fim liberi, va trebui sã luptãm!"Asediul asupra sufletelor noastre
vine în formã de oferte uºurându-ne calea, cu dorinþe dupã nou ºi
dupã mai mult, la nivelul gândurilor mai întâi. Dupã felul în care
rãspundem acestor provocãri vom declara ce preþ are pentru noi
oferta mântuirii oferite de Dumnezeu care a fãcut din noi, cei
risipitori, fii ai Lui. Dumnezeu controleazã cu precizie cursul istoriei, dar ne-a lãsat, þie ºi mie, dreptul de a alege drumul pe care
vrem sã-l urmãm: în ascultare de El sau în neascultare.
Ni s-a dat o gândire care poate filtra ºi decide; poate separa ce
este bun de ce este rãu, ce este sfânt de ce nu este sfânt. Ni s-a dat
o minte care poate alege sã risipeascã ori sã preþuiascã oferta de
împãcare a Tatãlui, sã se pocãiascã ºi apoi sã rodeascã, îmbogãþindu-se astfel faþã de Dumnezeu. Ca sã alegem bine, avem nevoie
de cunoaºterea Scripturii, de puterea Duhului Sfânt care vrea sã
ne cârmuiascã pe calea cea mai bunã. Avem nevoie sã dezvoltãm
o dependenþã de El ca, astfel, sã putem birui atât firea noastrã cea
veche, cât ºi pe vrãjmaºul sufletelor noastre. Domnul Isus ne-a
atenþionat sã avem grijã sã nu ne înºele cineva (Matei 24:4,

Marcu 13:5), pentru cã atât primii oameni, cât ºi fiul din pilda
amintitã, au fost înºelaþi atunci când ºi-au pierdut gândirea sãnãtoasã despre cum este Tatãl ºi care este voia Lui. Prin aceastã
pildã, Domnul Isus a vrut, ºi vrea, ca noi sã înþelegem ce lucru
îngrozitor este sã alegi sã pãcãtuieºti; devenind un risipitor mergi
împotriva voii lui Dumnezeu. Credinþa în Domnul Isus a dat
naºtere unei categorii de oameni numiþi în termenii Scripturii:
"fãpturi noi" (2 Corinteni 5:17), oameni de tip nou în Hristos Isus
care, prin felul cum se pãzesc de tot ce pare a fi rãu, dovedesc cã
Îl iubesc pe Domnul ºi cã îºi iubesc sufletele. Unde este dragoste
puþinã de Dumnezeu, ºi chiar de oameni, este uºor sã gãsim
motive de nemulþumire, dar este atâta Cer ºi Luminã de sus în
jurul celui care iubeºte. Astfel de suflete înþeleg cã, în mãsura în
care este posibil, orice lucru, situaþie sau persoanã, care le-ar
putea pune în pericol legãtura ºi prietenia cu Dumnezeu, trebuie
evitat, dacã refuzã îndreptarea.
Cei care nu refuzã, ºi vor sã fie învãþaþi de Domnul, trebuie sã
se punã sub disciplina Lui. Nu tot ce ne cere El este plãcut firii
noastre vechi, dar prin a ne încrede în El nu abandonãm calea, cum
fac unii, pentru cã nu avem ca prioritate o viaþã foarte uºoarã pe
pãmânt, ci þintim spre a petrece o veºnicie fericitã cu Dumnezeu.
Nu înseamnã cã, odatã ce devenim copiii Domnului, avem doar
restricþii ºi nu ne putem bucura de nimic. Dumnezeu îngãduie sã
ne bucurãm de lucrurile legitim îngãduite, aºa cum ºi pãrinþilor
noºtri în Eden li s-a spus sã mãnânce "dupã plãcere" (Genesa 2:16)
din pomii îngãduiþi. Dumnezeu, Tatãl nostru, nu ne refuzã binele
pe care îl cerem atunci când acesta nu ne face rãu sufletului, ci El
ne dã ºi binecuvântãri pãmânteºti în mãsura în care suntem în stare
de ele. Oricât de bine educat ºi din orice clasã socialã ar face parte,
omul cautã rãspunsuri pentru neliniºtea inimii lui, pentru simþul
vinovãþiei ºi pentru îngrijorarea cu privire la gândul veºniciei.
Adevãrata viaþã a omului pe pãmânt nu este banul ce-l are în buzunar sau la bancã, nu este prestigiul ori influenþa pe care o are între
oameni. Aceasta nu stã nici în a avea lucruri, nu-i destrãbãlare,
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nu-i surplus de bunuri materiale ºi nu-i nici mãcar sãnãtate, ci sã
ai adevãrata viaþã înseamnã sã-L ai pe Fiul, adicã pe Domnul Isus
Hristos ca Mântuitor. "Cine are pe Fiul, are viaþa; cine n-are pe
Fiul lui Dumnezeu, n-are viaþa" (1 Ioan 5:12).
Viaþa pe care o dã Fiul merge mai departe decât poþi sã vezi ºi
sã gândeºti pãmânteºte, ºi este mai de preþ decât orice ºi-ar putea
imagina un om. Acela care are pe Fiul este condus de Duhul Sfânt
spre o înþelegere mai adâncã a lucrurilor duhovniceºti ºi împreunã
cu aceastã stare, vine o credinþã mai mare precum ºi o viaþã pe
pãmânt prin care se simte împlinirea. Viaþa pe pãmânt, de cele
mai multe ori, este complicatã, cu mai multe necazuri decât
bucurii, dar ce dã rost vieþii noastre este cã Dumnezeu ºi cunoaºterea pe care ne-a dat-o despre veacul viitor face ca aceastã viaþã
sã aibã sens în ceea ce priveºte creºterea noastrã în credinþã.
ªtiinþa nu are aceste rãspunsuri ºi nici filozofii nu pot da rãspunsuri care sã mulþumeascã cu privire la complexitatea sufletului ºi
asupra sensului existenþei. Pentru aceasta recurgem la credinþã,
care se ridicã mai sus decât raþiunea ºi care gãseºte în cuvântul
Scripturii, calea care duce la Cer.
Domnul Isus vine, sau dacã nu vine cât timp suntem în viaþã,
mergem noi, prin uºa morþii, sã ne înfãþiºãm înaintea Lui. Cum te
va gãsi acel moment? Vei fi gãsit ca risipitor? Când Scriptura nu
ne mai fascineazã ºi nici mãcar nu ne mai intereseazã, este un
semn alarmant cã am pierdut ceva bun ºi esenþial din ceea ce am
avut când ne-am întors la Domnul ºi suntem într-un real pericol
de a ne numãra în rândul celor nechibzuiþi. Pentru cã este secret,
ºi face parte din strategia spiritualã de rãzboi, Dumnezeu nu ne-a
spus exact timpul când va veni. El poate apãrea înaintea perioadei
de timp numitã necazul cel mare sau dupã. Deºi noi, cãutând
diferite texte, avem preferinþe ºi încredinþãri, ziua ºi vremea aceea
o ºtie doar Dumnezeu. Eºti tu un fiu risipitor sau Îl cunoºti ºi
aºtepþi acea întâlnire cu nerãbdare? Dumnezeu se bucurã de
dragostea noastrã pentru El, atunci când este exprimatã nu doar
prin cuvinte, ci ºi prin ceea ce facem în ascultare de Domnul.

Dacã spunem cã-L iubim ºi nu confirmãm aceasta prin ascultare,
deoarece în noi este dezinteres pentru voia Lui, suntem doar fii
risipitori care au în faþã un viitor de nedorit. Când dorim o verificare în aceastã direcþie, Scriptura ne îndreaptã atenþia spre felul în
care ne pasã de semenii noºtri. Omul flãmând se gândeºte ºi
vorbeºte despre mâncare, cel setos vorbeºte despre apã, cel doritor
de slavã deºartã vorbeºte despre cine este mai mare, dar fiul risipitor care s-a împãcat cu Tatãl, cel care-L iubeºte, se dedicã ºi are
dorinþã sã facã voia Tatãlui. Astfel de suflete nu evitã situaþii dezavantajoase, în ceea ce priveºte dorinþele lor pãmânteºti, ci în folosul sufletului fac posibilã înaintarea Evangheliei. Aceste suflete
prind drag de adevãrul Scripturii ºi de cunoaºterea lui Dumnezeu.
Ele duc lupta cea bunã a credinþei, în aºa fel încât lumina
conºtiinþei sã nu se stingã, iar cugetul sã nu le fie pãtat, ºtiind cã
dragostea este importantã în orice vreme a anului ºi a vieþii.
Privind la prima erã creºtinã vedem cã a fi un creºtin radical
era normalul zilei, pentru cã ei aveau înlãuntrul lor un foc care
nu-i mistuia, ci îi fãcea sã se consacre fãrã limite, fãcând cunoscut fiilor risipitori cã Tatãl îi iubeºte ºi îi aºteaptã sã se întoarcã.
Dacã, oarecum, te numeri printre cei care odatã au urmat calea
Domnului cu mult zel, dar acum ai obosit ºi te-ai sustras de la
lucrul Lui, nu uita de nevasta lui Lot care a fost aproape scãpatã
pe deplin de nenorocirea ce a venit peste Sodoma, când, spre
pierzarea ei, s-a uitat înapoi. Vrei sã înceapã o deºteptare în sufletul tãu pentru a nu fi numãrat în rândul risipitorilor? Dacã vrei
aceasta, nu spune cã ar fi bine sã înceapã cu cutare, cu vecinul sau
chiar cu pãstorul, ci spune: "Începe cu mine, Doamne!" Fã ca
aceastã zi sã fie o zi de hotar în care, dupã ce L-ai primit pe
Domnul Isus ca Domn ºi Stãpân, sã-þi dai toatã silinþa sã nu
risipeºti nimic din ce þi-a pus El la dispoziþie. Domnul poate
mai mult, este mai mult, vrea sã facã mai mult pentru tine, ºtie
mai mult ºi te iubeºte mai mult decât crezi tu. Dacã faci parte
din categoria oamenilor care sunt tributari unui anume fel de
gândire ori religie moºtenitã, ce nu poate fi doveditã adevãratã
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cu Scripturile, cautã sã te smulgi din acea prinsoare, chiar dacã ar
fi sã rãmâi doar tu ºi Isus, deoarece acolo unde este El se aflã
majoritatea puterii.
Fii bun în felul lui Dumnezeu de a fi bun, ca viaþa ta sã declare
Împãrãþia lui Dumnezeu chiar ºi fãrã cuvinte. Fii neprihãnit în
alegerile tale, cinstit ºi moral, ºi atunci, în loc sã risipeºti, ai sã
aduni împreunã cu El, ca la sfârºit de drum sã primeºti cununa
care nu se poate veºteji. Fã aceasta ºi într-o zi vei fi chemat sã te
înfãþiºezi înaintea Lui ca rob bun ºi credincios; ca un ispravnic
conºtiincios care, de dragul Lui, a trãit în ascultare de El. "Iatã-ne,
venim la Tine, cãci Tu eºti Domnul, Dumnezeul nostru" (Ieremia
3:22). Prin sângele iertãrii Mielului lui Dumnezeu, din fiu risipitor eºti chemat sã devii, în trupul tãu, un chivot Sfânt în care, prin
Duhul Sfânt, existã o picãturã din Slava Sa. Spre bucuria Tatãlui,
a Cerului ºi a celor mântuiþi, întoarce-te la Dumnezeu cu pocãinþã
ºi o veºnicie vei fi bucuros cã ai fãcut aceasta.
Amin
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34
UN ALT T}RQM
"De atunci încolo, Isus a început sã spunã ucenicilor
Sãi cã El trebuie sã meargã la Ierusalim, sã
pãtimeascã mult din partea bãtrânilor, din partea
preoþilor celor mai de seamã ºi din partea cãrturarilor; cã are sã fie omorât, ºi cã a treia zi are sã
învieze." Matei 16:21

V

ersetul citat mai sus face parte din textul în care
Domnul Isus le-a revelat ucenicilor Sãi detalii cu
privire la scopul cu care a venit pe pãmânt. Era ºi un
adevãr pe care ucenicii nu erau gata sã-l primeascã ºi se poate
observa cã, dupã mai bine de trei ani de umblare cu Domnul, tot
nu înþelegeau cu claritate scopul venirii Sale pe pãmânt, dupã cum
nu înþelegeau nici lucrurile cu privire la unde ºi cum este
Împãrãþia lui Dumnezeu. Este un text care necesitã citirea versetelor ce urmeazã, pentru cã ele ne dau mai multe detalii cu
privire la planul lui Dumnezeu, cu privire la felul în care omul
poate ajunge sã-ºi petreacã veºnicia cu El. Afirmaþiile Domnului
Isus scot la ivealã realitatea unei alte lumi, un alt tãrâm, un alt fel
de Împãrat ºi Împãrãþie, lucruri pe care mulþi dintre cei din zilele
de astãzi, care se numesc atei, le contestã ºi chiar le batjocoresc.
Ateii, care spun cã nu cred cã omul a fost creat de Dumnezeu,
aleg sã creadã cã sunt creaþi de Univers prin accidente ºi mutaþii
la întâmplare ºi preferã, mai degrabã, ideea cã sunt niºte animale
inteligente, cã sunt maimuþe îmbrãcate, decât sã accepte adevãrul
291

TEMNI|A RELIGIEI

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

Scripturii. Aceºti oameni care tãgãduiesc existenþa lui Dumnezeu
au o problemã mai mare pentru cã nu pot explica cine a fãcut
Universul în care se vede ordine ºi precizie. Una dintre întrebãrile
lor favorite este: "Cine L-a creat pe Dumnezeu?" care este o întrebare ilogicã, deoarece ei de fapt spun: "Cine L-a creat pe Acela
care nu a fost creat?" Ateii vãd o inteligenþã în spatele unui produs tehnologic sofisticat, în spatele unei mari bãtãlii câºtigate prin
strategie. Ei neagã însã prezenþa unei inteligenþe de Creator în
activitatea ºi existenþa astrelor din Univers ori în spatele celor
peste trei miliarde de bucãþi de informaþie care formeazã ADN-ul
omului. Ei nu înþeleg, ºi unii nu vor sã înþeleagã, cã în tot ce vãd
nu este "Dumnezeu ori ºtiinþa", ci este "Dumnezeu ºi ºtiinþa".
Mulþi aleg aceastã negare a prezenþei lui Dumnezeu ca sã nu
trebuiascã sã meargã mai departe, sã se gândeascã la o lume în
care existã îngerii lui Dumnezeu ºi îngerii cãzuþi, cã existã un
dumnezeu întunecat al acestui veac, având activitate în lumea
spiritualã, afectând-o chiar ºi pe cea materialã. Nu vor sã accepte
cã existã o Împãrãþie a unui Dumnezeu care a creat totul dupã
placul Lui, care coordoneazã totul ºi în faþa Cãruia fiecare suflet
va da socotealã pentru ce i s-a spus sau arãtat vreodatã despre
Dumnezeu ºi voia Lui. Domnul Isus ºtia cã în inimile ucenicilor
se zbat tot felul de stãri de neliniºte ºi nedumerire, de aceea a
început sã le dea câteva detalii cu privire la lumea cealaltã care nu
þine de domeniul material, ci de domeniul spiritual. Când Domnul
Isus a spus cã urma sã fie omorât, ucenicii ºi, în mod deosebit,
Petru s-au simþit ruinaþi ºi poate chiar trãdaþi într-un fel, pentru cã
îºi spuneau cã au investit trei ani umblând cu Cineva care poate
face minuni, dar care spune cã acum urmeazã sã moarã.
Din frustrarea lui Petru ºi din gândurile acestuia, asupra cãrora, în acele momente, nu a vegheat ca sã nu accepte influenþe
strãine, a izbucnit un argument ºi o mustrare cu care i S-a adresat
Domnului Isus, crezând cã era necesar sã-L mustre. În versetul 25
din acelaºi capitol, Domnul Isus le-a spus cã cei care-ºi pierd
viaþa pentru El, ºi-o vor câºtiga. "Câºtigã ce?", cred cã îºi spuneau

ei, "dacã Tu mori?" Apoi le-a spus (v. 26) cã nu le-ar folosi sã
câºtige toatã lumea dacã-ºi pierd sufletul. "Dar ce mai rãmâne dacã
nu câºtig nimic?", probabil cã se întrebau ei. Apoi Domnul le-a
spus despre o zi a rãsplãtirii, dar în minþile ucenicilor era tot furtunã, deoarece probabil cã îºi spuneau: "Dacã nu aici, unde
ne-am pierdut rostul vieþii?", "Dacã nu pentru Tine, pentru ce?" Ei
încã nu înþelegeau ceea ce Domnul Isus i-a spus lui Pilat ºi anume
cã Împãrãþia Lui nu era din aceastã lume, de aceea El a pregãtit o
demonstraþie cu privire la existenþa celeilalte lumi ºi le-a spus cã
unii dintre ei vor vedea pe Fiul Omul venind în acea slavã.
Dupã ºase zile Domnul Isus i-a luat cu El pe Petru, Iacov ºi
Ioan (Matei 17:1-9) pe un munte ºi acolo S-a schimbat la faþã
înaintea lor. Ei L-au vãzut cu o faþã mai strãlucitoare decât a
soarelui, cu haine de o albeaþã pe care niciun înãlbitor nu o poate
da ºi înaintea Lui au apãrut Moise ºi Ilie cu care Domnul Isus a
vorbit despre patimile Sale. De asemenea, au auzit vocea Tatãlui
care a spus: "...Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi gãsesc
plãcerea Mea: de El sã ascultaþi!" (Matei 17:5). Pe moment,
ucenicii se pare cã au fost ºocaþi ºi dezechilibraþi la vederea slavei
Domnului, slavã cu care Fiul Omului va veni în ziua marilor rãsplãtiri. Ucenicii s-au înspãimântat ºi au cãzut cu faþa la pãmânt
neºtiind ce trebuie sã facã ori sã spunã, aºa cum reiese din cuvintele lui Petru. Petru a fost afectat profund ºi chiar la bãtrâneþe
aminteºte acel incident care i-a marcat viaþa (2 Petru 1:17-18). În
acele momente, ucenicii au avut în faþa lor o dovadã clarã cã
lumea de dincolo existã. Este un tãrâm, este o þarã care are un
Împãrat. Este o þarã care, prin minunea naºterii din nou, oferã
celor de pe pãmânt cetãþenia. "Dar cetãþenia noastrã este în
ceruri, de unde ºi aºteptãm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos"
(Filipeni 3:20).
Ce este extraordinar e faptul cã Domnul Isus îmi promite mie
ºi oricãrui suflet, care crezând în El a primit darul mântuirii, cã nu
vom muri, ci acest eveniment numit de oameni "moarte biologicã" va fi doar o trecere în acea Împãrãþie unde domneºte Domnul
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pãcii. "Isus i-a zis: «Eu sunt învierea ºi viaþa. Cine crede în Mine,
chiar dacã ar fi murit, va trãi. ªi oricine trãieºte, ºi crede în Mine,
nu va muri niciodatã. Crezi lucrul acesta?»" (Ioan 11:25-26).
Promisiunea Domnului Isus nu este cã acest trup nu va muri biologic, deºi aceasta va fi adevãratã în cazul celor care vor fi gãsiþi
în viaþã la venirea Lui, ci promisiunea Lui este cã, la plecarea din
acest trup nu vom vedea o moarte hidoasã ºi nici îngerii întunericului, ci odatã ce avem viaþã din El vom fi suflete care, la trecerea din aceastã viaþã, vom vedea lumina, îngerii Domnului ºi pe
Domnul Isus. Pentru cei care sunt credincioºi ºi nu se joacã de-a
pocãinþa ºi de-a mersul la bisericã nu mai existã fricã de moarte,
pentru cã în momentul trecerii din viaþã intrãm într-o altã viaþã
care este de domeniul spiritual ºi care este mult mai realã decât
aceastã viaþã. Va fi o viaþã în care auzi, vezi, mergi, ai simþuri
chiar mai dezvoltate decât aici. Cei care vor merge în chinuri
veºnice, pentru cã au refuzat împãcarea cu Dumnezeu, îºi vor
aduce aminte de oportunitãþile pe care le-au nesocotit cât erau în
viaþã, aºa cum gãsim cã este cazul bogatului nemilostiv, ajuns
sãrac ºi nenorocit pe vecie.
Cum pot sã ajung ºi eu pe acel tãrâm al fericirii unde este
Dumnezeu?, se întreabã poate cineva. Iubeºte pe Domnul mai
întâi prin a asculta de El ºi Cuvântul Lui din Scripturã. Fugi de
orice þi se pare pãcat ºi care þi-ar putea întina haina sufletului.
Cautã pacea ºi sfinþirea ºi iartã chiar ºi pe acela care nu-þi cere
iertare pentru cã þi-a greºit. Iubeºte semenii spunându-le despre
aceastã viaþã ºi acest tãrâm ceresc unde poate sã ajungã oricine se
pocãieºte cu adevãrat. Ca sã faci aceste lucruri ai nevoie de putere, iar omul firesc, cu toatã bunãvoinþa lui de aºa-zis om bun, nu
poate face aceasta. Omul firesc are inteligenþã sã construiascã
aparate complexe, sã cãlãtoreascã în spaþiu, sã creeze industrii,
dar nu are putere, de multe ori, sã-ºi controleze limba sau sã spunã
"nu" pãcatului. Nu are putere sã ierte, sã sacrifice, fãrã sã aºtepte
ceva înapoi. Numai cei care au nãdejdea Þãrii de sus pot face
acest fel de lucruri odatã ce, prin pocãinþã, au devenit fãpturi noi

în Hristos Isus ºi au fost îmbrãcaþi cu puterea Duhului Sfânt.
Odatã ce ai primit putere trebuie sã o pãzeºti hrãnindu-te din
Cuvânt ºi petrecând timp cu Domnul în rugãciune atât singur, cât
ºi în pãrtãºia celor care se îndreaptã spre acest tãrâm numit Cer
sau Rai. Mulþi tineri merg la ºcoalã ºi cad victime profesorilor
liberali ºi atei ori cad în lanþul poftelor, dar aceasta de obicei se
întâmplã în timp.
În aceastã vreme, ateismul este o teorie în crizã care cautã sã
seducã sufletele prin minciunã, prin prezentarea acestui pãmânt
ca fiind un loc unde nu ai limite în ceea ce þine de satisfacerea
poftelor ºi neagã existenþa unei alte lumi. Scapã de aceastã cursã
cei care, în vreme ce cheltuiesc energie ºi fac efort sã acumuleze
cunoºtinþe, aleg sã continue sã facã acelaºi efort cheltuind timp cu
Dumnezeu, având ochii credinþei la Þara de sus. Educaþia, ºi un
bogat bagaj de cunoºtinþe, poate fi un tovarãº foarte bun de viaþã,
dar numai atâta timp cât pãstrezi la orizont Þara de sus cu dorinþa
de a ajunge acolo. "Frumoasã þarã ne dã Domnul", a spus un
israelit când a vãzut roadele care creºteau în Canaan, iar astãzi
credinþa este aceea care poate sã vadã dincolo de ce poate vedea
ºi percepe raþiunea, ca astfel sufletul credincios sã se bucure de
Þara cea bunã de sus, unde în final va fi acasã.
Cred cã majoritatea care ajung acolo spun cã le pare rãu de un
singur lucru: cã nu au investit mai mult în Împãraþia lui
Dumnezeu chiar ºi cu ajutorul bogãþiilor nedrepte, adicã cu ce
le-a trecut prin mâini aici pe pãmânt. Un adevãrat creºtin are deja
inima acolo sus, pentru cã Domnul Isus a spus cã acolo unde ne
este comoara, ne este ºi inima (Luca 12:34). Adevãrata credinþã
creºtinã este aceea care te obligã sã ai de-a face cu pãcatul tãu
recunoscându-l, numindu-l rãu, cãindu-te de el ºi pãrãsindu-l ca
astfel sã ai parte de îndurarea lui Dumnezeu, care, în momentul
pocãinþei, face din om o fãpturã nouã. Aceste fãpturi noi, din acea
clipã, încep o viaþã care este trãitã în douã lumi sau douã tãrâmuri
foarte diferite. Acestea sunt: lumea fizicã de pe pãmânt ºi lumea
spiritualã care, pe mãsurã ce trece timpul ºi experimenteazã
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umblarea sub cãlãuzirea Duhului Sfânt, creºte ºi devine tot mai
realã. Un astfel de suflet se gândeºte la lucrurile de sus ºi le
socoteºte mai importante decât lucrurile de jos. Un astfel de suflet
care trãieºte în Cer îºi adunã comori acolo sus.
Ucenicii, cãrora Domnul Isus le-a spus cã avea sã fie omorât
dar va învia în cea de-a treia zi, au înþeles lucrarea cu privire la
Împãrãþia lui Dumnezeu doar dupã ce Duhul Sfânt s-a revãrsat
peste ei. Au crezut cu aºa tãrie întrucât mulþi ºi-au dat viaþa pentru credinþa lor într-un Isus care are o Împãrãþie care va veni, aºa
cum de fapt a crezut ºi unul dintre tâlhari. Dupã ce Domnul Isus
ºi-a încheiat lucrarea pe pãmânt, au înþeles cât de necesar a fost ca
El sã fie rãstignit ºi sã moarã în locul celor vinovaþi. Noi suntem
vinovaþi de un pãcat Adamic, care are o fire ce, imediat cum
poate, acþioneazã în om, de aceea Domnul a venit sã moarã, ca sã
ne poatã da din nou nevinovãþia. Un anume cliºeu din viaþa lui
David ilustreazã felul în care noi am fost furaþi de ºarpele viclean
de tot ce aveam de valoare (1 Samuel 30:18-20).
Când David s-a întors la Þiclag cu cei 600 de oameni, dupã ce
"s-a îmbãrbãtat în Domnul", a luat-o cu oamenii lui dupã amaleciþii care le-au furat familiile ºi tot ce aveau de valoare. I-au ajuns,
i-au bãtut în luptã ºi au adus înapoi tot ce li se furase ºi chiar mult
mai multã pradã de rãzboi. Pãrinþii noºtri, în Eden, au fost furaþi
de ºarpele cel viclean de nevinovãþie ºi de oportunitatea unei vieþi
veºnice în pãrtãºie cu Dumnezeu, dar Domnul Isus a luptat pentru noi ºi a recâºtigat ceea ce ºarpele a furat, ba chiar mai mult.
Celui care vine la Domnul Isus prin pocãinþã ºi este nãscut din
nou, îi dã din nou nevinovãþia, promisiunea vieþii veºnice, îi dã
cãlãuzirea Duhului Sfânt ºi oportunitatea de a lucra împreunã cu
Dumnezeu pentru lucruri care rãmân veºnic (Romani 3:28). Vrãjmaºul nu a rãmas spectator la toate acestea, ci acum el atacã
Biserica, atacând în mod individual fiecare familie ºi suflet credincios pentru a le fura din nou ce au de valoare, deoarece, aºa
cum a spus Domnul Isus, vrãjmaºul este un hoþ. "Hoþul nu vine
decât sã fure, sã junghie ºi sã prãpãdeascã..." (Ioan 10:10).

Hoþul acesta vrea sã fure ceea ce Domnul Isus a vãzut valoros
la oameni atunci când a umblat printre ei, ºi anume, vrea sã fure
credinþa. Ca sã reuºeascã aceasta, cautã sã ne facã tot felul de
necazuri, ca noi sã slãbim ºi chiar sã ne pierdem credinþa. Dar de
câte ori citim Scriptura cu dorinþa de a fi învãþaþi, de câte ori
mergem la casa de rugãciune ºi în pãrtãºia sufletelor mântuite ne
rugãm ºi cântãm, credinþa noastrã se întãreºte ºi creºte. Hoþul
acesta vrea sã ne fure dragostea pentru Dumnezeu ºi pentru
semeni, vrea sã ne fure chemarea lui Dumnezeu pentru viaþa
noastrã ºi doreºte sã ne ia pacea, bucuria, copiii, ºi astfel sã ne
despartã de moºtenirea care ne aºteaptã în Cer. Dacã oarecum,
când îþi faci un inventar spiritual vezi cã îþi lipseºte ceva din
lucrurile amintite, pe care le furã "hoþul", e bine sã ºtii cã atâta
timp cât mai eºti în viaþã ºi Îi ceri, Domnul Isus poate recupera ce
þi-a furat hoþul cel viclean.
Dupã ce Domnul Isus ne restaureazã în familia Marelui Împãrat,
dupã ce trãim o viaþã în care ne dovedim loialitatea faþã de El,
urmeazã sã plecãm acasã la Domnul pentru a intra în moºtenirea pe
care El ne-a pregãtit-o. Exodul celor ce cred în Isus are loc sub
ochii noºtri ori de câte ori un copil al Domnului trece la cele
veºnice, ºi într-o zi va fi finalizat când Domnul îi va lua pe toþi care
sunt nãscuþi de sus ºi, care luptând lupta cea bunã a credinþei, ºi-au
pãzit credinþa. Trupul acesta este asemãnat cu o casã, dar când
aceastã casã se stricã, avem la Dumnezeu o casã pe un tãrâm al
neprihãnirii ºi al bucuriei în Duhul Sfânt. Lumea se schimbã spre
mai rãu chiar sub ochii noºtri, rata de creºtere a tehnologiei se
mãreºte exponenþial, însã felul în care omul poate primi darul mântuirii ºi intrarea liberã în Împãrãþia lui Dumnezeu a rãmas ºi va
rãmâne la fel pânã la venirea Domnului: se numeºte: pocãinþã.
Este sufletul tãu îndreptat spre tãrâmul fericirii sau spre locul
de chin veºnic? Dumnezeu, prin jertfa Fiului Sãu, a fãcut tot ce
avem nevoie ca sã fim iertaþi ºi primiþi în familia Lui, însã El ne
lasã pe noi sã alegem cu care dintre cei doi "stãpâni" vrem sã ne
petrecem veºnicia. Ce valoare are sufletul tãu pentru tine? Cât
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vrei sã investeºti ca el sã fie în siguranþã? În cartea Genesei, care
descrie iniþierea vieþii pe pãmânt, ne este descris cel mai înalt
nivel de viaþã posibil omului ºi anume, starea de prietenie dintre
om ºi Dumnezeu ºi, prin jertfa Domnului Isus, aceastã stare, care
odatã ne-a fost furatã de cel viclean, este posibil a fi atinsã din
nou. Ca fiinþe care am fost fãcute dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, odatã ce am înþeles cã existã o altã lume ce vine,
urmãrim un ideal foarte înalt. Odatã ce pricepem cã am fost înzestraþi cu capacitatea de a acþiona împotriva voinþei noastre fireºti în
folosul nostru spiritual, primim împãcarea cu Dumnezeu prin
iertarea pe care El o oferã prin jertfa Domnului Isus. Aceste stãri
înalte nu sunt poveºti ºi nicio utopie care nu se poate realiza, ci
sunt stãri posibile oricãrui suflet care, în smerenie, cere îndurarea
lui Dumnezeu. Dacã Legea datã prin Moise spunea: "Fã aºa ºi ai
sã trãieºti! Fã aºa ºi ai sã meriþi acceptare!", legea Duhului de
viaþã care ne schimbã ca sã ne potrivim în Þara de sus ne spune:
"Fii ceea ce Dumnezeu a dorit sã fii!" Fii o unealtã în mâna Lui,
un vas curat de care El se foloseºte! Adevãrul Scripturii ne învaþã
cã omul, în urma pocãinþei, poate cere ºi primi intrarea în
Legãmânt cu Dumnezeu.
Legãmântul sau înþelegerea stã în aceea cã noi ne predãm viaþa
cu toate aspectele ei Domnului, iar când trecem din aceastã viaþã,
El ne va primi în Împãrãþia Lui cea veºnicã. Ai fãcut ºi tu acest
legãmânt pe care Scriptura îl numeºte botezul în apã atunci când ai
crezut? Poate se dã un rãzboi în inima ta de care crezi cã nu ºtie
nimeni, însã trebuie sã ºtii cã Dumnezeu cunoaºte toate detaliile
acestei stãri ce poate fi o sursã de frustrare ºi frãmântare în viaþa ta.
El vrea sã-þi dea iertare deplinã ca sã te poþi bucura de pace.
Domnul Isus vrea sã lucrezi împreunã cu El în folosul Împãrãþiei
Sale. Domnul vrea sã-þi dea intrare în Împãrãþia Sa ca sã fii pentru
totdeauna cu El. Vrei ºi tu aceste lucruri? Dacã le vrei destul de
tare, predã-þi viaþa Domnului Isus ºi slujeºte-L numai pe El dupã
Scripturi ºi nu dupã obiceiuri ºi tradiþii scornite de oameni. Atunci
vei cunoaºte ce înseamnã sã ai pace, sã simþi împlinire ºi fericire.
Amin
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"Drept rãspuns, Isus le-a zis: «Bãgaþi de seamã sã nu
vã înºele cineva»." Matei 24:4

Î

n modul cel mai simplu spus, Biblia este un document care
vorbeºte despre Dumnezeu ºi despre sufletele oamenilor.
Este o carte care a fost scrisã de 40 de oameni aleºi de
Dumnezeu, sub supravegherea ºi prin inspiraþia Duhului Sfânt. Pe
lângã creºterea de care am avut parte, de locul unde am crescut
sau de tradiþiile care ni s-au transmis, ºi prin imaginaþia noastrã cu
privire la lucrurile acestea, Scriptura este cea care face mai clarã,
pentru noi, concepþia pe care o avem despre cine este Dumnezeu.
Ca ºi creºtini, în aceastã vreme, noi nu-L cunoaºtem pe
Dumnezeu, prin Domnul Isus, într-un mod fizic, aºa cum L-au
cunoscut ucenicii pe care I-a ales atunci când era pe pãmânt, ci Îl
cunoaºtem prin descoperirea fãcutã de Duhul Sfânt, în lumina
Sfintei Scripturi. Când citim Biblia vedem, prin imaginaþia
noastrã, poze, secvenþe de viaþã care s-au consumat în trecutul
îndepãrtat ºi, de asemenea, primim informaþii, sfaturi ºi avertizãri
fãcute de experienþele unor oameni ascultãtori sau neascultãtori
de Dumnezeu. Deoarece aceastã carte ne face de cunoscut felul în
care omul poate ajunge la starea de suflet mântuit, adicã iertat ºi
îndreptãþit sã treacã din aceastã viaþã într-o viaþã veºnic fericitã, a
fost ºi este þinta atacurilor vrãjmaºului sufletului nostru.
În timp de prigoanã, diavolul a fãcut aproape imposibil, pentru
unii, sã aibã o copie a lor a acestei cãrþi, iar în vreme de libertate
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religioasã a încercat ºi cu mult succes continuã sã încerce sã strecoare erezii care sã anuleze efectul binefãcãtor al Scripturii, aºa
cum a fãcut cu pãrinþii noºtri din Eden, pe care i-a dus într-o stare
de neascultare faþã de El. Pentru cã este un Dumnezeu gelos, ºi nu
doar sfânt ºi iubitor, ca sã-i previnã de pagubele ºi pedepsele pe
care le-ar putea suferi, El a cerut chiar de la început poporului Sãu
Israel sã nu aibã alþi dumnezei ºi sã nu-ºi facã niciun fel de
reprezentare a divinitãþii Lui: "Sã nu ai alþi dumnezei afarã de
Mine" (Exodul 20:3). Scriptura ne avertizeazã cu privire la ceea
ce va caracteriza vremea sfârºitului ºi atât Domnul Isus, cât ºi
ceilalþi scriitori ai cãrþilor profeþiilor sfinte fac foarte clarã ideea
cã acele vremuri vor fi vremuri de înºelãciune ºi depãrtare de la
adevãrul Scripturii. A înºela înseamnã a amãgi, a duce în eroare
pe cineva, prin a-i abuza buna credinþã; înseamnã a triºa, a ademeni prin minciunã, înseamnã a pãcãli ori a înºela.
Oamenii au devenit experþi în a falsifica, în a reprezenta ceva
sau pe cineva într-un mod neadevãrat ºi, de asemenea, au devenit
foarte pricepuþi în a contraface lucruri, începând de la cele ieftine
ºi pânã la cele foarte scumpe. Începând de la flori ºi fructe de
plastic, pânã la bancnotele de bani, la acte cum ar fi un paºaport
sau picturi renumite, aceste lucruri contrafãcute, mai mult sau mai
puþin reuºite, au fost ºi sunt copiate cu scopul de a avea un câºtig
de bani. Cel mai periculos domeniu al falsificãrilor este atunci
când acestea au de-a face cu sufletul omului, care poate fi înºelat,
aºa cum ºtim cã s-a întâmplat în Eden, unde, prin neatenþie,
s-a dovedit cã poate fi amãgit: "Dar mã tem ca, dupã cum ºarpele
a amãgit pe Eva cu ºiretlicul lui, tot aºa ºi gândurile voastre
sã nu se strice de la curãþia ºi credincioºia care este faþã de
Hristos" (2 Corinteni 11:3).
Textul citat la început ne prezintã o avertizare rostitã de
Domnul Isus, cu privire la cei care aveau sã vinã în numele Lui,
fãrã sã fi fost trimiºi de El, cu învãþãturi false, care sã depãrteze
sufletele de la adevãrul Scripturii ºi, în acest fel, sã-i despartã de
Hristos, de promisiunile fãcute de El fãcându-le zadarnicã aler-

garea: "Cãci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; ºi, prin vorbiri dulci ºi amãgitoare, ei înºalã
inimile celor lesne crezãtori" (Romani 16:18). Planul acestor
învãþãtori, ºi chiar proroci falºi, este sã caute îmbogãþirea lor, sã
caute faima unor oameni folosiþi de Dumnezeu, ºi agenda lor care
duce în rãtãcire pe mulþi este dictatã chiar de tatãl minciunii, care
de la început a fost un înºelãtor, pretinzându-se în Eden cã vrea
binele omului. De astfel de oameni, care sunt intoxicaþi pânã în
mãduva oaselor de doctrine false, trebuie sã ne ferim: "Pãziþi-vã
de proroci mincinoºi. Ei vin la voi îmbrãcaþi în haine de oi, dar pe
dinlãuntru sunt niºte lupi rãpitori. Îi veþi cunoaºte dupã roadele
lor..." (Matei 7:15-16).
Pericolul din partea acestor oameni, pentru copiii Domnului,
este real ºi, de aceea, ei depind de paza puterii lui Dumnezeu,
care-i ocroteºte ºi înºtiinþeazã de pericol, atunci când ei aleg sã
trãiascã în ascultare de Cuvânt: "Voi sunteþi pãziþi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinþã, pentru mântuirea gata sã fie descoperitã în vremurile de apoi!" (1 Petru 1:5). Chemarea noastrã, ºi mai
ales a lucrãtorilor, este nu sã înghiþim toate învãþãturile aduse de
orice musafir în casa noastrã sau în casa de rugãciune, ci trebuie
sã punem întrebãri ºi pe cât posibil sã aflãm ceva despre umblãrile
ºi trãirea celui care vine sã aducã învãþãturã sau care pretinde a
vorbi în Numele Domnului. Cu alte cuvinte, sã facem ce a spus
Domnul Isus, adicã sã ne uitãm la roadele lor. Din interpretarea
greºitã a Scripturii sau a unui text scos din aceasta, poate ieºi o
înºelãciune ce produce mari pagube ºi, astfel, se pierd suflete, iar
Evanghelia este vorbitã de rãu. Înºelãciunile diavolului, care are
adepþii lui, au intenþia de a irosi timpul omului pe pãmânt cu dumnezei falºi, cu neadevãruri amestecate cu puþin adevãr, pentru cã
jumãtate de adevãr este de multe ori o mare minciunã, care
urmãreºte un singur scop: sã rãtãceascã sufletele, aºa încât sã nu
ajungã la sfârºitul acestei vieþi sus în cer. Firescul nestãpânit, carnalitatea, ambiþiile personale în bisericã, oamenii care cautã cãi
mai largi, fac dezbinare între creºtini, de aceea, cel înþelept
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primeºte avertizãrile ºi chiar mustrarea, ca astfel sã-ºi fereascã
sufletul de erezii ºi chiar de moarte.
Religiile false, contrafãcute ca sã placã firii sau sã aducã avantaje conducãtorilor, au trimis multe gloate de oameni spre iad,
pentru cã, în timp ce Scripturii i s-a luat tãiºul, a avut loc o
depãrtare de la rãdãcini, de temelia pusã de Domnul Isus, prin
apostoli. Din nefericire, întocmai cum Domnul Isus ne-a avertizat, existã ºi astãzi oameni care, pentru un oarecare avantaj, sunt
gata sã înºele sufletele celorlalþi. Aºa s-a ajuns cã aceºti oameni
erudiþi au pierdut duelul cu conºtiinþa lor, au ales calea compromisului. Unii dintre ei au devenit ucigaºi de suflete îmbrãcaþi în
straie de oameni ai lui Dumnezeu, aºa cã, în loc sã hrãneascã oi,
distreazã capre: "În norod s-au ridicat ºi proroci mincinoºi, cum
ºi între voi vor fi învãþãtori mincinoºi, care vor strecura pe furiº
erezii nimicitoare, se vor lepãda de Stãpânul, care i-a rãscumpãrat, ºi vor face sã cadã asupra lor o pierzare nãpraznicã"
(2 Petru 2:1). Astfel de oameni, care s-au abãtut de la har, se
poartã ca vrãjmaºi ai Evangheliei ºi sunt ca niºte oameni care
încearcã sã punã o hainã curatã pe un trup murdar ºi infect
(2 Petru 2:12-22). Dumnezeu a avut ºi are cuvinte aspre faþã de
astfel de oameni, ºi un astfel de popor ajunge aºa cum a ajuns
Israelul, atunci când umbla dupã idoli: "Domnul zice: «Când se
apropie de Mine poporul acesta, Mã cinsteºte cu gura ºi cu buzele,
dar inima lui este departe de Mine, ºi frica pe care o are de Mine,
nu este decât o învãþãturã de datinã omeneascã»" (Isaia 29:13).
Într-un mod mai specific, aº spune cã una dintre cele mai periculoase lucruri contrafãcute de vrãjmaºul nostru, împotriva sufletului, este lucrarea prin care el încearcã sã imite lucrãrile pe care
le face Duhul Sfânt. Prin a cãuta sã imite ºi sã falsifice astfel
darurile Duhului Sfânt, vrãjmaºul poate câºtiga de douã ori. În
primul rând îi duce în eroare pe cei care cred lucrãrile false, ºi
apoi cauza Evangheliei ajunge sã fie vorbitã de rãu. Faptul cã
darurile Duhului Sfânt au fost ºi sunt imitate, trebuie sã spunã
tuturor cã acestea existã ºi cã au o mare valoare. Ca sã ne ferim

sufletul de a nu fi otrãvit, avem nevoie, ca în sfinþire, sã avem o
viaþã de rugãciune ºi o continuã creºtere în cunoaºterea
Cuvântului, care hrãneºte ºi creºte credinþa noastrã. Am auzit
mãrturisirea unui om al lui Dumnezeu, care misiona în India, prin
care se întorceau mii de suflete la mântuire. Acest lucrãtor al Lui
a spus cã a avut o vizitã nedoritã din partea vrãjmaºului, care s-a
prezentat la el în chip de înger de luminã. Spre deosebire de
prezenþa îngerilor lui Dumnezeu, acel credincios a spus cã, în
acele clipe, nu simþea pace, ci o apãsare demonicã. Ca sã-ºi limiteze pierderile fãcute de acest slujitor al lui Dumnezeu, care era
împuternicit cu darurile Duhului Sfânt, vrãjmaºul, în schimbul
slujirii lui, i-a fãcut oferta de a-l face bogat, de a-i da putere ºi
slavã între oameni, ºi a mai spus cã-i va da puterea sã le prezicã
oamenilor viitorul, aºa încât toþi vor fi uimiþi. Acel om al lui
Dumnezeu a refuzat, spunându-i cã, orice i-ar oferi, el nu-i poate
da pace în suflet, ºi nici viaþã veºnic fericitã. Dupã acest rãspuns
vrãjmaºul a dispãrut.
Chiar dacã cineva se prezintã cu masca inocenþei, având o faþã
de neprihãnire, dacã nu are acoperire în felul în care-ºi trãieºte
viaþa, acel învãþãtor sau proroc este un înºelãtor. Istoria prezentatã
de oameni este o idee arãtatã prin diferite forme de exprimare,
cum ar fi scrieri ori artã, într-un fel mai mult sau mai puþin deformat de la adevãr, mai complicatã ori mai simplificatã, pentru cã,
aºa cum a spus cineva, istoria este scrisã în favoarea celui care o
scrie. Ca ºi credincioºi, avem o istorie biblicã necompromisã, care
aratã frumosul ºi nu ascunde urâtul din aceste revelãri, care ne pot
influenþa prezentul ºi viitorul. Prin idei extremiste ºi prejudecãþi
personale, de-a lungul celor douã mii de ani ai creºtinismului,
omul a cãutat sã facã modificãri, chiar ºi asupra felului în care
credinþa a fost datã primilor sfinþi, odatã pentru totdeauna, cu
scopul de a lãrgi sau îngusta calea Domnului. Ca sã nu ne abatem
de la harul lui Dumnezeu, suntem avertizaþi, destul de des, uneori
pânã în punctul în care parcã urechea nu mai aude, sã nu mutãm
hotarul ºi sã nu stricãm Cuvântul, aºa încât sã placã firii vechi,
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pentru cã aceasta ne pune sufletul în pericol. Vom fi binecuvântaþi dacã, fãrã sã cârtim, dãm voie ca, prin Cuvânt Duhul Sfânt sã
ne expunã dorinþele ascunse în inimã, pentru a fi gata sã smulgem
orice vlãstar de amãrãciune: "Luaþi seama bine ca nimeni sã nu se
abatã de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva sã dea lãstari
vreo rãdãcinã de amãrãciune, sã vã aducã tulburare, ºi mulþi sã fie
întinaþi de ea" (Evrei 12:15). Planul vrãjmaºului este sã prezinte
lucrurile contrafãcute ºi învãþãturile false, în aºa fel încât omul sã
vadã în ofertele lui un avantaj maxim ºi un pericol minim. Aºa
s-a întâmplat în timpul împãratului Roboam, când Israelul s-a
împãrþit în douã, în partea de nord având ca împãrat pe Ieroboam.
Acesta ºtia cã obiceiul, porunca ºi dorinþa fiecãrui om era sã
meargã la Templu, în Ierusalim, ca sã se închine lui Dumnezeu,
însã Templul era în Iudeea, unde domnea rivalul lui, Roboam.
Cu gândul cã poporul s-ar putea rãzgândi ºi reuni cu cei din
Iudeea, ieroboam a fãcut douã statui de viþei de aur, iar pe unul
l-a pus în Betel ºi pe celãlalt în Dan, cu scopul ca poporul sã nu
mai meargã la Templu, ci sã se închine acelor statui, care erau
dumnezei falºi. Apoi a vestit învãþãtura falsã, care a fost un prilej
de a pãcãtui pentru popor; învãþãturã care i-a atras pierzarea casei
lui: "...Destul v-aþi suit la Ierusalim; Israele! Iatã Dumnezeul tãu
care te-a scos din þara Egiptului" (1 Împãraþi 12:28). Nu a trecut
foarte mult timp, ºi Dumnezeu, prin prorocul Ahia, i-a vestit lui
Ieroboam pedeapsa: "Tu ai fãcut mai rãu decât toþi cei ce au fost
înaintea ta: te-ai dus sã-þi faci alþi dumnezeu ºi chipuri turnate ca
sã Mã mânii, ºi M-ai lepãdat înapoia ta! De aceea, voi trimite
nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al
lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, ºi voi mãtura casa lui
Ieroboam, cum se mãturã murdãriile, pânã va perii" (1 Împãraþi
14:9-10). Dupã cum reiese din acest text, Dumnezeu a avut, ºi are
ºi astãzi, proroci adevãraþi care beau dintr-un izvor curat apa de
sus, prin care El avertizeazã ºi vorbeºte sufletelor care Îl cautã.
Dupã cum vedem din sfârºitul lui Ieroboam, care a introdus o
credinþã falsã ºi idolatrã, nu este de joacã cu lucrurile sfinte ale lui
Dumnezeu. Nu ai cum sã le schimbi sau sã le interpretezi,

înlocuindu-le dupã plãcere, ºi sã scapi nepedepsit: "Grozav lucru
este sã cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!" (Evrei 10:31).
Nu doar în trecut, ci ºi pe învãþãtorii falºi ºi pe prorocii mincinoºi din zilele noastre, îi paºte un pericol iminent; acela de a
cãdea în mâinile lui Dumnezeu, spre a fi pedepsiþi. Atunci când
Domnul Isus era pe pãmânt, arãta ºi îndrepta atenþia, mulþumirea
ºi slava cãtre Dumnezeu Tatãl. Noi cãtre cine? Orice credincios,
învãþãtor sau slujitor al altarului, care nu îndreaptã oamenii cu
recunoºtinþã spre Dumnezeu, ci spre alte persoane, este un lucrãtor ori un proroc fals. Prorocii mincinoºi ºi învãþãtorii falºi au
fost, ºi sunt, unelte de decepþie ale vrãjmaºului, împotriva unui
suflet sau chiar ºi împotriva maselor de oameni, care nu Îl cautã
pe Dumnezeu dupã Scripturi. În general, în lumea civilizatã,
oamenii nu se închinã dumnezeilor de piatrã sau metalelor
preþioase turnate, dar totuºi se închinã dumnezeilor falºi, ºi chiar
cred lucruri eronate despre Dumnezeu ºi pretenþiile Lui de la om.
Ca apoi, într-o zi, când trec în veºnicie, sã fie ca ºi un om care a
ajuns la un punct de frontierã, cu un paºaport fals, care este cu
uºurinþã descoperit de autoritãþi. Atunci când înþelegi cã odatã ce
prin pocãinþã eºti nãscut de sus nu mai eºti al acestei lumi,
înþelegi cã lucrurile sau situaþiile prospere nu-þi aparþin prea mult
timp. Poþi sã te bucuri de un serviciu bun ºi de lucrurile pe care le
ai, dar dacã, pe scara valorilor, acestea sunt pe un loc greºit, ele
pot deveni un idol, un dumnezeu fals.
Soþul sau soþia ºi chiar copiii, fãrã sã ne dãm seama uneori, sunt
ridicaþi la rang de dumnezeu, la punctul în care poþi sã-l neglijezi
pe adevãratul Dumnezeu, ºi este felul în care omul face dintr-un
lucru bun un lucru rãu. Ca sã rãmânã în siguranþã, cu ochii minþii
luminaþi, sufletul mântuit, ferindu-se, ºi chiar fiind suspicios, de
ofertele ºi gândurile care l-ar putea înºela, se lipeºte de bine, adicã
de Dumnezeu ºi Biserica Lui. Un serviciu bun, influenþã, confort,
bani, frumuseþe sau putere fizicã, pot sã fie toate lucruri bune, dar
puse ca ºi prioritãþi greºite, acestea pot deveni un dumnezeu fals,
la care omul se închinã, dându-le o atenþie excesivã. Celebritãþile,
care se desfatã cu atenþia pe care o primesc de la alþi oameni, se au
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pe ele însele ca dumnezeu, dar unele dintre ele, când îºi descoperã
ºi îºi simt sufletul gol, vor sã se omoare. Dumnezeii falºi, contrafãcuþi, te dezamãgesc pânã la urmã. Ca sã ne facem o analizã
sufleteascã, ne pot fi de folos unele întrebãri, cum ar fi: "Pentru ce
trãiesc?", "Privind la timpul ºi banii cheltuiþi, care este prioritatea
mea?", "De ce îmi este fricã?".
Este tendinþa omului sã slujeascã, mai degrabã, lucrãrii create
decât Creatorului. De aceea, dacã ai gãsit în tine rãspunsuri neavantajoase sufletului tãu sau dacã, din instinct, firea a sãrit sã
apere anumite prioritãþi greºite, care te fac suspect de a fi un închinãtor la lucruri ºi dumnezei falºi, astãzi poþi sã schimbi aceastã
stare periculoasã, prin hotãrârea de a-þi preda viaþa Domnului
Isus, în aºa fel încât sã scoþi din viaþa ta tot ce e rãu, iar ce este
bun sã fie pus la poziþia potrivitã, adicã în supunere ºi dependenþã
de Dumnezeu. Când faci din neprihãnirea produsã de tine un idol,
ajungi sã te mândreºti cu ea, dar neprihãnirea pe care o dã
Dumnezeu, prin credinþa în Domnul Isus, te face sã-I mulþumeºti
fãrã încetare. Avem un Creator ºi Dumnezeu pe care-L caracterizeazã dragostea, dar oricât te iubeºte El nu forþeazã, între tine ºi
El, o relaþie de iubire ºi prietenie, ci te lasã sã alegi dacã vrei sã-I
slujeºti Lui ori dumnezeilor falºi. Dacã Îl refuzi prin alegerile din
viaþa ta, El va fi îndurerat, mai întâi nu pentru El, ci pentru noi,
deoarece ºtie cât de mult avem de pierdut.
Dacã ai dorinþa sã ºtii cã Dumnezeu te-a auzit, ºi þi-a vorbit,
trebuie sã foloseºti parola care-þi dã acces la El, ºi prin care spui:
"Mã predau azi Þie, Doamne Isuse! Nu îþi dau doar o contribuþie
de timp sau altceva, ci de astãzi vreau sã fii în control a tot ce am
ºi a tot ce sunt. De astãzi nu mai sunt un manager al pãcatului ºi
al dumnezeilor falºi în viaþa mea, ci, scoþându-i afarã, de astãzi
sunt cu totul al Tãu!" Mântuirea nu se dã la grãmadã, ci o primeºti
în mod personal, atunci când o ceri cu pocãinþã adevãratã. Dacã Îl
primeºti ºi-L slujeºti ca pe singurul Dumnezeu adevãrat din viaþa
ta, El se bucurã ºi te vei bucura ºi tu o veºnicie împreunã cu cei
care au ales sã-I slujeascã adevãratului Dumnezeu.
Amin
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SFATUL MAMEI
"Cuvintele împãratului Lemuel. Învãþãtura pe care
i-o dãdea mama sa." Proverbele 31:1

C

hiar dacã existã o sumedenie de denominaþii creºtine,
marea majoritate au în comun faptul cã toþi pleacã de
la premisa cã Sfânta Scripturã este Cuvântul lui
Dumnezeu, scris într-un mod de exprimare omenesc. Dumnezeu,
pe care nimeni nu-L poate reda sau descrie cu desãvârºire, le-a
inspirat scriitorilor Bibliei gânduri desãvârºite ºi oamenii, în
funcþie de culturã ºi împrejurãri, au comunicat aceste gânduri prin
cuvintele lor, printr-un mod personal de a scrie. Un alt lucru pe
care majoritatea creºtinilor îl au în comun este cã ei recunosc
importanþa unei mame într-un cãmin ºi în mod mai specific
recunosc cã sfaturile mamei au un efect de lungã duratã în viaþa
unui copil. În simplitate sau profunzime, de obicei mama credincioasã este prima care seamãnã în mintea copilului sãmânþa credinþei în Dumnezeu. Primite sau respinse, sfaturile mamei rãmân
fuzionate în memoria copilului ºi ele pot influenþa viaþa acelei
persoane chiar ºi atunci când mama este plecatã la cele veºnice.
În aceastã vreme, când tinerii sunt încurajaþi sã sorbeascã puternic din învãþãturile lumii oferite în ºcolile care-L tãgãduiesc pe
Dumnezeu, sfatul mamei credincioase, ca un gardian conºtiincios, are un rol important în conºtiinþa copilului.
Cuvântul "mamã" provoacã în noi gânduri pline de tandreþe ºi
este imediat asociat în mintea noastrã cu bunãtate, cinste, sacrifi307
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ciu ºi rãspundere. Dumnezeu este cel care a creat frumosul ºi
ochiul omului este atras de el aºa cum ochiul copilului este atras
de faþa mamei, care ºtie cã îl iubeºte. În termeni spirituali, frumosul înseamnã sfinþenie ºi o mamã frumoasã la suflet ºtie sã dea
sfaturi bune copilului ei. Dacã am crescut cu sfaturile unei mame
credincioase, majoritatea dintre noi am dezvoltat sentimente
deosebite de iubire pentru aceastã fiinþã scumpã, care este parte
din viaþa noastrã atât pe pãmânt, cât ºi în veºnicie, dacã rãmânem
credincioºi.
Chiar dacã duhul lumii cautã în vremea aceasta sã diminueze
rolul femeii în familie, cei care au ca ghid Sfânta Scripturã ºtiu cã
rolul ei este ca, împreunã cu soþul ei, într-un cãmin fericit, sã-i
creascã pe copii în fricã de Domnul, ºtiind cã orice am ajunge sã
fim, pânã la urmã nu are nicio valoare dacã nu suntem ce vrea
Dumnezeu sã fim. Majoritatea dintre noi care am crescut într-o
casã de creºtini, recunoaºtem cã am fost binecuvântaþi prin
purtarea de grijã ºi sfaturile mamei noastre credincioase. Un
pãrinte credincios nu are pace deplinã pe pãmânt pânã când nu
ºtie cã toþi copiii ei Îl urmeazã pe Domnul. Pentru multã vreme
femeia a avut ºi în unele þãri încã mai are un statut controversat în
ceea ce priveºte valoarea care i se dã. Din nefericire, atât pentru
femeie cât ºi pentru bãrbat, în unele locuri, femeia este tratatã ca
un obiect cuvântãtor; pentru alþii, femeia este un soare cu dinþi, iar
pentru alþii este un ajutor potrivit ºi o binecuvântare de la
Dumnezeu. Dumnezeu a pus multe calitãþi în femeia credincioasã
ºi puþini sunt cei care înþeleg ºi preþuiesc asta.
Pentru unii ideea cã suntem egali dar diferiþi, este un subiect
scandalos, dar trebuie sã ºtim cã Scriptura pune femeia la loc de
cinste, lângã bãrbat. "Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai
este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bãrbãteascã, nici
parte femeiascã, fiindcã toþi sunteþi una în Hristos Isus" (Galateni
3:28). Învãþãtura pe care un copil o primeºte crescând într-o casã
de creºtini adevãraþi este datã atât prin exemplul trãirii de fiecare
zi cât ºi prin sfaturile ºi chiar poruncile verbale. Textul din care

face parte versetul citat la început ne face cunoscute sfaturile pe
care o mamã i le-a dat fiului ei. Pentru mult timp, ca ºi copil, am
crezut cã sfaturile din ultimul capitol din cartea proverbelor
aparþin unui bãrbat, dar o lecturate atentã a textului ne relevã faptul cã aceste cuvinte sunt de fapt cuvintele unei femei - cuvintele
ºi sfaturile mamei lui Lemuel, pe care Lemuel vrea sã le transmitã
mai departe fiului sãu. Aceastã femeie ºtia cã orice ogor produce
un rod, dar pentru cã nu a vrut buruieni ºi nu s-a mulþumit cu
iarbã, ci a vrut o roadã folositoare, a insistat sã planteze în ogorul
minþii fiului ei o învãþãturã sãnãtoasã. Ea a ºtiut cã darurile ºi o
viaþã privilegiatã de prinþ nu pot sã înlocuiascã sfaturile ei, care
aveau menirea sã fereascã acel suflet de rãu.
Aceastã mamã ºi-a învãþat fiul sã trãiascã la un standard moral
înalt ºi, în mod specific, a abordat subiectul alcoolului, care
slãbeºte un om din punct de vedere moral ºi-l face sã neglijeze
legea lui Dumnezeu. Acest sfat bun, demn de urmat ºi astãzi, era
o poruncã veche adresatã celor care fãceau slujbe înaintea
Domnului. "Tu ºi fii tãi împreunã cu tine sã nu beþi vin, nici
bãuturã ameþitoare, când veþi intra în Cortul întâlnirii, ca sã nu
muriþi: aceasta va fi o lege veºnicã printre urmaºii voºtri, ca sã
puteþi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de
ce este curat" (Leviticul 10:9, 10). Ca suflete nãscute din nou ºi
în calitate de copii ai lui Dumnezeu, în calitate de preoþi ai
Domnului (1 Petru 2:5, 9), noi ºtim cã aceastã lege nu este doar
pentru slujitorii altarului din vremea marelui preot Aaron, ci ni
se potriveºte ºi nouã în zilele de astãzi: "Nu vã îmbãtaþi de vin,
aceasta este destrãbãlare. Dimpotrivã, fiþi plini de Duh"
(Efeseni 5:18). Bãuturile alcoolice au ruinat ºi ruineazã milioane
de vieþi ºi alungã fericirea din cãmine. Dacã eºti al lui Hristos
îndrãzneºte sã fi diferit spunând "Eu nu consum bãuturi alcoolice"
sau "Eu nu-mi permit sã fac cutare lucru pe care Scriptura îl
numeºte pãcat".
Pentru cã viaþa are ºi perioade mai grele, uneori este dificil sã
luãm decizii cu mintea clarã; dacã ne-am tulbura-o cu alcool, ar fi
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ºi mai greu ºi poate chiar dezastruos. A face dreptate celui nãpãstuit pe nedrept a fost ºi este una dintre pretenþiile lui Dumnezeu
de la om. "Þi s-a arãtat, omule, ce este bine ºi ce alta cere
Domnul de la tine decât sã faci dreptate, sã iubeºti mila ºi sã
umbli smerit cu Dumnezeul tãu?" (Mica 6:8). Dacã acþionãm cu
milã în favoarea celui nãpãstuit, demonstrãm cã în noi este o
trãsãturã din Dumnezeu, Tatãl nostru ceresc, pentru cã El a intervenit cu oferta mântuiri în viaþa pãcãtoºilor care au fost furaþi ºi
nãpãstuiþi de cel viclean. Aceastã intervenþie a lui Dumnezeu în
favoarea omenirii cãzute în pãcat L-a cost enorm ºi s-ar putea ca
ºi intervenþia noastrã în favoarea celui nãpãstuit sã ne coste. Sfatul pe care tânãrul prinþ îl primeºte cu privire la moralitatea
sexualã este foarte direct, pentru cã atunci când ai de-a face cu
lucruri deosebit de periculoase nu este bine sã eviþi adevãrul,
oricât de neplãcut ar fi. Ca el sã recunoascã ºi sã evite laþul
curviei, care este o întinare moralã, trupeascã ºi spiritualã, prinþului îi este descrisã experienþa unui tânãr care este momit de o
femeie de moravuri uºoare, ca sã pãcãtuiascã cu ea. "Sã nu
preacurveºti" (Exodul 20:14) este una dintre cele zece porunci
date poporului Israel ºi cãlcarea acestei porunci putea însemna
condamnarea la moarte.
În Noul Testament, chiar dacã observãm cã aceastã pedeapsã
nu este practicatã, ni se dovedeºte cã acest pãcat duce la moarte
spiritualã ºi atrage dupã sine pedeapsa lui Dumnezeu. Dacã Legea
condamna actul curviei, Domnul Isus a ridicat standardul,
spunând cã acela care priveºte la o femeie ºi o pofteºte este la fel
de vinovat ca cel care face fapta respectivã. Este un standard înalt,
pe care îl poate atinge doar sufletul nãscut din nou, care are în el
gândul lui Hristos ºi care cautã sfinþirea ferindu-se de tot ce i se
pare rãu. "Dar Eu vã spun cã oricine se uitã la o femeie ca s-o
pofteascã, a ºi preacurvit cu ea în inima lui" (Matei 5:28). Din
pofta inimii omului se stârnesc, în cel care se lasã atacat ºi purtat
de gânduri pãcãtoase, patimi care distrug viaþa ºi omoarã sufletul.
Acceptarea pãcatului ºi lupta împotriva pãcatului începe la

nivelul gândurilor; de aceea trebuie sã avem gãrzi tari ºi severe la
poarta gândurilor, a auzului ºi a vãzului. Degeaba are o cetate
ziduri tari, dacã porþile sunt slabe.
Sfatul mamei lui Lemuel s-a adresat celor mai des întâlnite
slãbiciuni ale omului, întocmai cum ºi Dumnezeu a avertizat
poporul Sãu cu privire la aceste lucruri care distrug viaþa oamenilor: "Curvia, vinul ºi mustul iau minþile omului" (Osea 4:11).
Pãcatele comise sunt ca niºte greutãþi pe care un om le culege ºi
le duce cu el oriunde merge; sunt o insultã la adresa lui
Dumnezeu. Singurul loc unde pãcãtosul poate scãpa de aceste
poveri este la crucea Domnului Isus, unde, prin pocãinþã, scapã de
povarã ºi devine un suflet slobod de vinã ºi de patimi. Sfaturile
mamei lui Lemuel, gãsite în acest ultim capitol al cãrþii Proverbe
l-a învãþat pe Lemuel sã cunoascã femeia care ar fi o soþie idealã
ºi o mamã bunã pentru copiii lor. Ea menþioneazã calitãþi ideale
ale unei femei desãvârºite din acea vreme în toate domeniile
vieþii, dar, chiar dacã din diferite motive astãzi cele mai multe
femei nu ajung sã atingã acest standard înalt, fiecare soþie poate
cãuta sã-L slujeascã pe Dumnezeu ºi familia pe care i-a dat-o El.
Dacã eºti o mamã care creºti copii, fii sigurã cã sfaturile tale ºi
trãirea ta îi face cunoscut copilului ce înseamnã sã fii creºtin.
Mama lui Moise l-a îngrijit ºi l-a crescut cu sfaturile ei, care i-au
fãcut cunoscutã credinþa în adevãratul Dumnezeu, apoi, într-o zi,
Moise a ajuns sã stea de vorbã cu Hristos ºi cu Ilie pe munte, la
schimbarea la faþã. Dacã dai sfaturi bune ºi insiºti în ele, nu ºtii
cum, dar te poþi aºtepta ca Dumnezeu sã Se foloseascã ºi de
copilul tãu. Crescând un copil credincios, care apoi devine un om
credincios Domnului, fiecare pãrinte contribuie la creºterea
Împãrãþiei lui Dumnezeu. A fi pãrinte ºi a creºte copii pentru cer
înseamnã a avea cu ei o relaþie specialã care are la bazã dragostea;
înseamnã a avea un parteneriat, înseamnã ucenicie ºi isprãvnicie.
Ca mamã, dã-i copilului sfaturi bune, sãdind astfel un caracter
ales, chiar dacã asta nu te face popularã pe moment; într-o zi, acel
copil vã va aduce, þie ºi lui Dumnezeu, cinste, ºi nu ruºine. Dã sfa-
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turi bune copilului tãu învãþându-l nu întotdeauna cum vrei tu, ci
cum vrea Dumnezeu ºi cum îi place Lui.
Când dedicãm copiii noºtri Domnului, chemând numele Lui
peste ei, avem dreptul sã cerem peste ei ocrotirea pe care o dã
Dumnezeu. Sfaturile bune ale mamei credincioase leagã, într-un
mod invizibil, destinul copilului de planurile ºi dorinþele lui
Dumnezeu. Pãrinþii au o rãspundere enormã faþã de copilul pe
care îl aduc pe lume, dar se pare cã mama este cea care poartã cel
mai mult povara emoþionalã a relaþiei cu copilul ei ºi are cea mai
mare influenþã asupra lui în vremea în care îl creºte. "ªi voi,
pãrinþilor, nu întãrâtaþi la mânie pe copiii voºtri, ci creºteþi-i în
mustrarea ºi învãþãtura Domnului" (Efeseni 6:4). Este o mare
binecuvântare sã fii crescut de o mamã credincioasã Domnului,
dar, din nefericire, nu ºtim sã o preþuim îndeajuns decât dupã ce
nu o mai avem cu noi. Cu privire la mame, preºedintele Avraam
Licoln a spus: "Niciun om nu este sãrac dacã are o mamã credincioasã". Mama credincioasã Domnului Isus este, de obicei, prima
care detecteazã în copilul ei slãbiciunile pe care le moºtenim prin
pãcatul adamic, cum este minciuna sau înclinaþiile copilului spre
egoism; ea poate ºi trebuie, în mod ferm, dar cu bunãtate, sã
abordeze aceste probleme.
Sfatul mamei introduce în viaþa copilului ei persoana
Domnului Isus ºi importanþa de a merge la casa de rugãciune care este un mijloc prin care avem experienþe cu Dumnezeu în
pãrtãºia fraþilor în credinþã. De regulã, o mamã credincioasã este
o bunã educatoare pentru cã, trãind cu fricã de Dumnezeu, va
inspira copilului respect, iar apoi, când copilul ajunge la vârsta
alegerilor, va alege sã fie un ucenic al Domnului Isus. Mamele
credincioase îºi sfãtuiesc copiii sã preþuiascã familia, sã ia decizii
dupã ce se gândesc la posibilitãþi ºi la urmãri, sã nu îºi iroseascã
viaþa cu persoane lipsite de caracter sau cu situaþii care duc la
încãlcarea regulilor morale ºi sã încerce sã fie în jurul persoanelor
ºi în situaþiile care îi fac sã creascã spiritual. În acest fel, copilul,
ajuns adolescent ºi apoi în prag de maturitate îºi va putea valori-

fica viaþa la maxim, împlinind misiunea ºi planul lui Dumnezeu
în viaþa lui. Înclinaþia copilului este sã ne imite pe noi, pãrinþii;
dacã mama este o persoanã pozitivã, de încredere, având o personalitate puternicã, copilul are multe ºanse sã îi semene
mamei. Înarmat cu astfel de sfaturi, tânãrul sau tânãra porneºte pe
drumul vieþii independente fiind gata sã facã faþã situaþiilor
dorite ºi nedorite, fãrã a se compromite moral ºi spiritual. Prin
sfaturile bune ale unei mame cu caracter - lucru care înseamnã ºi
educaþie - fiecare mamã credincioasã are ocazia sã clãdeascã,
dupã planul divin, un caracter nobil, ºtiind cã toate acestea au la
bazã ascultarea.
O mamã care creºte copii este o fiinþã care trãieºte pentru
altcineva ºi sfaturile ei bune de mamã, asemãnãtoare cu ale unui
antrenor care vrea ca elevii sã ajungã sã se bucure de succes,
câºtigã încrederea copilului în care se dezvoltã un caracter unic.
Dacã în viaþa unui copil nu este ascultare de pãrinþi, probabil nu
va fi nici ascultare de Dumnezeu. Studiind Scriptura putem vedea
felul în care sfaturile date de diferite mame au dus la fapte bune,
dar, din pãcate, ºi la fapte rele. Uneori ne mirãm când citim de
cazuri ca cel al mamei lui Mica. Ea a tolerat pãcatul ºi ºi-a încurajat fiul la idolatrie (Judecãtori 18).
Poate ne-ar plãcea sã ºtim ce sfaturi le-a dat Eva copiilor ei sau
ce sfaturi i-a dat Izabela fetei ei, Atalia. Din Scripturã ºtim ceva
despre sfaturile Irodiadei pentru fiica ei; sfaturi care au dus la
destrãbãlare ºi pânã la urmã la moartea lui Ioan botezãtorul. Am
dori sã ºtim ce fel de sfaturi a primit David de la mama lui când
a crescut, dar, chiar dacã nu ºtim care au fost aceste sfaturi, putem
vedea ce caracter a modelat ºi, de asemenea, putem vedea la ce fel
de trãire a dus. În cartea Genesa gãsim informaþii despre familia
lui Isaac ºi putem învãþa cã este greºit ca pãrinþii sã aibã fiecare
copilul favorit, ale cãrui interese sã le urmãreascã înaintea altui
copil. Sfatul Rebecãi pentru Iacov, de a-ºi înºela tatãl ca sã
primeascã binecuvântarea, l-a dus pe Iacov departe de familia lui
ºi l-a fãcut sã treacã prin lucruri ºi evenimente grele.
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Dacã ai avut binecuvântarea sã creºti cu sfaturile bune ale unei
mame credincioase, preþuieºte-le, mulþumindu-I lui Dumnezeu ºi
mamei tale, dacã mai este în viaþã. Dacã nu ai avut parte de acest
fel de sfaturi, Dumnezeu, ca o mamã bunã, are toate aceste sfaturi
bune pentru tine ºi pentru mine în Sfânta Scripturã. O mamã credincioasã, folosind arma puternicã a adevãrului, are ca þintã prioritarã a-l învãþa pe copil calea Domnului ºi a-l face pe copil sã
umble, în fricã de Domnul, dupã cea mai înaltã cinste - ºi anume
dupã cinstea de a se asemãna tot mai mult cu Domnul Isus.
Dumnezeu sã binecuvânteze toate mamele credincioase ºi, cu
ochii la rãsplatã, fiind motivate de dragoste pentru copil, sã continue sã se sacrifice, sã mustre, sã înveþe ºi sã dea sfaturile care
duc copilul spre o viaþã trãitã cu Dumnezeu.
Amin

37
NOI AM G}SIT PE M ESIA
"Unul din cei doi, care auziserã cuvintele lui Ioan ºi
merseserã dupã Isus, era Andrei, fratele lui Simon
Petru. El, cel dintâi, a gãsit pe fratele sãu Simon, ºi
i-a zis: «Noi am gãsit pe Mesia»" (care tãlmãcit
înseamnã Hristos). Ioan 1:40-41

P

entru unii, studiul Bibliei, numitã ºi Cartea Cãrþilor, cât
ºi ascultarea mesajelor din ea, constituie una dintre
bucuriile vieþii, pentru cã le hrãneºte sufletul cu o nãdejde care nu înºalã. Mereu nouã ºi proaspãtã, prin lumina datã de
Duhul Sfânt celui care o citeºte cu sincerã dorinþã de a face voia
lui Dumnezeu, aceastã Carte provoacã la a urca o treaptã mai sus
în cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a planului Sãu pentru noi
oamenii. Dacã o citeºti ca pe o oricare altã carte, probabil cã o vei
pune în rând cu alte cãrþi, dar dacã o citeºti dorind sã afli ce vrea
Dumnezeu cu privire la tine ºi la ce vrea El sã-þi ofere, aceastã
Carte înceteazã a mai fi doar teologie, dogmã sau carte de istorie
ºi devine o Carte care îþi va vorbi. Dintr-o multitudine de subiecte
dintre care am putea alege sã aducem în discuþie despre Domnul
Isus, în acest mesaj, am ales sã privim la persoana Lui ca fiind
Mesia, Unsul, Trimisul Tatãlui pe pãmânt ca sã rezolve problema
dezastruoasã a pãcatului omenirii.
El este Acela pe care-L aºtepta, ºi încã-L mai aºteaptã, poporul
Israel ca ºi cum ar fi fost lovit de orbire spiritualã. El a venit, dar
ei, în marea majoritate, nu L-au acceptat ca fiind Mesia, pentru cã
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nu a venit pe pãmânt dupã aºteptãrile lor, cu mesajul imaginat de
ei. Aceastã împietrire ºi acest refuz al Israelului au lucrat, ºi încã
mai lucreazã, spre binele neamurilor, adicã a celor care nu se trag
direct din sãmânþa lui Avraam. "A venit la ai Sãi, ºi ai Sãi nu
L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu"
(Ioan 1:11-12). "ªi acolo unde li se zicea: «Voi nu sunteþi poporul
Meu», vor fi numiþi fii ai Dumnezeului celui viu" (Romani 9:26).
O familie de români credincioºi, care a emigrat într-o þarã din
Europa, stãtea într-un apartament ºi fiind obiºnuitã cu rugãciuni
rostite tare ºi cântãri de tot felul, ºi-a continuat acest fel de
închinare împreunã cu alþii care-o vizitau. Aceastã gãlãgie i-a deranjat pe vecini ºi au semnat o petiþie prin care cereau scoaterea
afarã a acelei familii din apartamentul respectiv. Însã unul dintre
vecini, care era evreu, nu a vrut sã semneze. Indignaþi, oamenii
l-au întrebat de ce nu vrea acest lucru, mai ales cã el este evreu.
Omul a rãspuns cã el îi înþelege pe acei oameni care cântau cu
atâta foc, încât îi deranja pe cei care nu le înþelegea motivul acestei comportãri, deoarece, ºi el, dacã L-ar gãsi pe Mesia, ar face
exact la fel. Acea familie gãsise pe Mesia, pe Isus Hristos Fiul lui
Dumnezeu ºi una din dovezi era cã ei aveau dorinþa sã cânte
Domnului. Chiar dacã Domnul Isus nu este deocamdatã acceptat
de acei în poporul cãrora a rânduit sã se întrupeze ca sã vinã
pe pãmânt, El este Cel despre a cãrui venire au vorbit, cu multã
precizie, prorocii în vechime. El este Fiul Tatãlui Ceresc, este
Dumnezeu, El este desãvârºit ºi veºnic, este Împãrat ºi are o
Împãrãþie.
În vremea când Domnul Isus S-a nãscut în Betleemul din
Iudea, în Ierusalim locuia un om bãtrân cu numele de Simion,
despre care Cuvântul Domnului spune cã, aºa dupã cum
Dumnezeu i-a promis, a vãzut în mod fizic în pruncul Isus adus la
Templu pe Acela care este "Hristosul", "mângâierea lui Israel"
(Luca 2:25-35). Aºa cum spune textul citat la început, începând
din prima erã creºtinã cu ucenicii Domnului ºi apoi continuând cu

milioane de suflete, ei au gãsit pe Mesia, Hristosul, care dã iertare
ºi viaþã veºnicã. Cine a gãsit cu adevãrat pe Mesia din cei de
astãzi? Mulþi spun cã L-au gãsit, dar doar unii au dovada asupra
acestui fapt. Acest lucru se dovedeºte a fi adevãrat când viaþa lor
este schimbatã ºi seamãnã tot mai mult cu a Lui, dorind nu doar
sã-L gãseascã sau chiar sã-L accepte, ci dorind, odatã iertaþi, sã
rãmânã în El ºi sã fie pe deplin ai Lui. Din nefericire, mulþi cautã
o cale mai largã sau cad pradã unei erezii religioase nãscocite
de-a lungul vremii de oameni care se gândesc doar la folosul lor
ºi îºi pun astfel sufletul la un adãpost fals crezând cã au gãsit pe
Mesia, dar fãrã sã-L caute ºi fãrã sã-L urmeze dupã Scripturi.
Prin învãþãturi false de la altare ºi amvoane se vesteºte, în multele aºa-zise "case de rugãciune", o exegezã pãrtinitoare firii
pãmânteºti, ca apoi acestea sã ducã mulþimi de suflete spre
pierzare. Ereziile apar, de multe ori, în urma efortului omenesc de
a explica lucrurile mai dificil de înþeles, atunci când se neglijeazã
faptul cã tainele Scripturii sunt ascunse de Dumnezeu ºi El le
dezvãluie cui vrea, prin Duhul Sfânt. Majoritatea dintre noi, care
ne numim creºtini ºi copii ai Domnului, gãsim liniºte pentru
sufletul nostru în cunoaºterea adevãrului, faptul cã suntem
socotiþi neprihãniþi prin credinþã, dar aceastã condiþie este adevãratã numai cât suntem în El, în Hristos, care a luat vina noastrã
ºi ne-a dat neprihãnirea Lui. "ªi sã fiu gãsit în El, nu având o
neprihãnire a mea, pe care mi-o dã Legea, ci aceea care se capãtã
prin credinþa în Hristos, neprihãnirea, pe care o dã Dumnezeu,
prin credinþã" (Filipeni 3:9). "Acum dar nu este nici o osândire
pentru cei ce sunt în Hristos Isus..." (Romani 8:1).
Apostolul Pavel argumenteazã faptul cã Levi, care a trãit mulþi
ani dupã Avraam, a plãtit zeciuialã lui Melhisedec, din timpul lui
Avraam, prin aceea cã Levi, fiul lui Iacov era în coapsele lui
Avraam (Evrei 7:9). Fiecare dintre noi am pãcãtuit în Adam
deoarece, aºa cum spune expresia biblicã, eram în coapsele strãmoºului nostru Adam. Dupã acelaºi fel de gândire, cei care L-au
gãsit pe Mesia, pe Hristos, fiul lui Dumnezeu, au fost pedepsiþi
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pentru vina pãcatului lor în trupul Domnului Isus Hristos la
Golgota. Am fost îngropaþi cu El ºi am înviat cu El la o viaþã nouã
când, prin pocãinþã, Duhul Sfânt ne-a nãscut din nou. "ªi voi, prin
El, sunteþi în Hristos Isus..." (1 Corinteni 1:30). Mai mult chiar,
am fost deja ºi proslãviþi în El, dar atunci când nu suntem în
Hristos, nu suntem socotiþi desãvârºiþi ºi nici nu ne putem bucura
de promisiunile fãcute celor ce trãiesc ºi vor fi gãsiþi a fi în
Hristos Isus. "ªi pe aceia pe care i-a hotãrât mai dinainte, i-a ºi
chemat; ºi pe aceia pe care i-a chemat, i-a ºi socotit neprihãniþi;
iar pe aceia pe care i-a socotit neprihãniþi, i-a ºi proslãvit"
(Romani 8:30). Numai în Hristos Isus poate spune un suflet credincios: "Pot totul în Hristos, care mã întãreºte" (Filipeni 4:13),
iar când nu este în El, nu poate face decât sã pãcãtuiascã ºi eventual sã facã roade care, deºi ni s-ar pãrea bune, nu fac faþã pretenþiilor lui Dumnezeu. El ni L-a oferit pe Mesia, pe Fiul Sãu, ca
jertfã înlocuitoare ºi, prin El, ne-a chemat la slava Sa, dar numai
prin El. "Dumnezeul oricãrui har, care v-a chemat în Hristos Isus
la slava Sa veºnicã..." (1 Petru 5:10).
Când gãseºti pe Mesia, Acela despre care Dumnezeu a spus cã
avea sã zdrobeascã capul ºarpelui, ºi primeºti mântuirea fãcutã
posibilã prin jertfa de la Golgota, are loc o contopire prin aceea cã
El este în noi ºi noi, prin omul cel nou, suntem în El. "Eu în ei, ºi
Tu în Mine; - pentru ca ei sã fie în chip desãvârºit una, ca sã
cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis, ºi cã i-ai iubit, cum M-ai iubit
pe Mine" (Ioan 17:23). Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, a venit sã
salveze ce era pierdut, dar, din cauza faptului cã ne-a lãsat voinþa
liberã, El nu îi salveazã decât pe cei care se vãd pierduþi ºi în
nevoie de Salvator. "Pentru cã Fiul omului a venit sã caute ºi sã
mântuiascã ce era pierdut" (Luca 19:10). Povestea unui om
înþelept poate fi de ajutor unora care s-au apropiat, dar fãrã succes, de lucrurile ºi activitãþile care au de-a face cu pacea sufletului. Acum trei mii de ani trãia un om care era recunoscut de
semenii lui ca fiind foarte înþelept, care îi ajuta cu sfaturile lui
bune pe cei care mergeau la el. La acest bãrbat a venit odatã un

rãzboinic care s-a recomandat ca fiind un om de mari isprãvi, o
persoanã care a biruit mulþi oameni tari ºi care, de asemenea, era
foarte bogat. Cu scepticism, cã acel om recunoscut ca fiind
înþelept i-ar putea da un sfat bun, s-a dus totuºi la el. Acesta era
cãutat de mulþi care se gãseau, la un moment dat, la o rãscruce a
drumului vieþii. Cu toate cã avea tot ce-i trebuia, acel rãzboinic nu
avea pace, ºi când nu ai pace nu poþi fi fericit. Omul ºi-a invitat
musafirul la o canã cu ceai ºi când a început sã toarne ceaiul, a
turnat aºa de mult încât ceaºca s-a umplut, iar ceaiul a curs pe
masã, udând hainele musafirului care, enervat, a strigat: "Destul!
Nu vezi cã dai pe jos ºi mã uzi?"
Omul înþelept, care fãcuse aceasta cu intenþie, i-a spus cã el
este de fapt reprezentat de ceaºca aceea de ceai. Din cauzã cã este
aºa plin de el încât nu are unde sã mai punã ceai, i-a recomandat
acestuia sã se goleascã ºi apoi sã meargã sã primeascã un sfat bun.
Mulþi sunt aºa plini de ei, sunt mistuiþi de dorinþele ºi planurile
lor, sunt orbiþi de realizãrile lor, încât nu mai au loc pentru
Hristos în viaþa lor. Astfel de oameni trebuie sã-ºi punã sufletul pe
primul loc, sã se elibereze de aceste gânduri care le spun cã sunt
foarte importanþi deoarece, dacã ei nu o fac de bunã voie, va veni
o zi când vor lãsa în urmã, neputând a se împotrivi, oriºice au
fãcut ºi au strâns, ca apoi sã se înfãþiºeze înaintea lui Dumnezeu
ca sã dea socotealã cu privire la ce au fãcut cu oportunitatea de
a-L cunoaºte, primi ºi sluji pe Domnul Isus. Orice este bun acum
sau în viitorul veºnic al sufletului nostru, se întâmplã numai în ºi
prin Hristos, iar înafara Lui nu se întâmplã nimic bun, pentru cã
nu se poate. Când gãseºti pe Hristos cu adevãrat, El îþi dã valoare
ºi, de asemenea, Hristos dã valoare la tot ce faci împreunã cu El.
În Evanghelia dupã Luca 5:1-6 este descris momentul în care
Petru se afla cu corabia pe mare, împreunã cu cei ce-l ajutau, ºi cu
multã ostenealã au încercat sã prindã peºte. Pentru folosul nostru
spiritual, de data aceasta, putem asemãna întreaga viaþã a unui om
cu acea încercare a lui Petru de a prinde peºte. Dupã ce, fãrã succes, toatã noaptea au încercat sã prindã peºte, s-au întors cu barca
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la mal unde L-au întâlnit pe Domnul Isus care, în pofida plângerii
lui Petru cum cã n-au prins nimic, le-a spus sã meargã din nou cu
barca la apã mare. ªtiind cã are de-a face cu un om deosebit,
Petru, pânã la urmã, a acceptat, ca apoi sã prindã aºa de mult
peºte, încât a fost nevoie sã solicite ajutorul altor pescari pentru a
putea sã aducã peºtii la mal. Petru a avut o barcã de pescuit, care
era o investiþie destul de serioasã în acea vreme. A avut mreji, ajutoare ºi deºi în lac era mult peºte, deoarece nu a prins nimic, toatã
investiþia lui de echipament, de efort fizic ºi de timp s-au contabilizat financiar cu zero, adicã nimic. Atunci când pui numãrul
unu înaintea acestor zerouri, ele au valoare. Când au pescuit la
Cuvântul Domnului Isus, toate acestea s-au dovedit a fi valoroase.
Viaþa omului fãrã Hristos, indiferent cât de bogat ar fi, indiferent
de frumuseþea exterioarã sau de frumoasa familie pe care ar
avea-o ºi de cât succes s-ar bucura între oameni, la sfârºitul ei,
când se desparte de toate acele lucruri, valoarea spiritualã cu care
se alege este zero.
Când un suflet, prin pocãinþã, îºi predã viaþa Domnului Isus, ºi
El este în controlul vieþii, toate lucrurile pe care le are ºi tot ce
face bun devin valoroase, iar pentru cã sunt fãcute în ascultare de
El, devin calificate pentru o rãsplatã din partea Lui. "Eu sunt Viþa,
voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne în Mine, ºi în cine rãmân Eu,
aduce multã roadã; cãci, despãrþiþi de Mine, nu puteþi face nimic"
(Ioan 15:5). Rãmânem în El dacã ne separãm de pãcat, adicã
umblãm dupã sfinþire ºi ne alipim de acele lucruri, obiceiuri ºi
persoane care plac Lui. O religie fãrã sfinþire este o scârbã înaintea Lui. Sfinþirea, adicã separarea de ceea ce nu place Domnului,
este standardul la care suntem chemaþi ºi felul în care facem
aceasta ne recomandã cine suntem de fapt, nu numai aici pe
pãmânt, ci ºi în Cer. Cei care au gãsit pe Mesia Hristosul
dovedesc aceasta ºi prin aceea cã se gândesc ºi pun mai mult preþ
pe lumea care vine, promovând în viaþa lor acele lucruri ºi situaþii
care le avantajeazã viaþa viitoare a sufletului. Ei privesc la
lucrurile aºa-zise bune, pãmânteºti, ca la o oportunitate tempo-

rarã. Ei devin experþii care ºtiu sã foloseascã ce este vremelnic în
folosul sufletului ºi a veºniciei cu Dumnezeu. Poporul Israel credea, ºi probabil cã mai crede, cã pe Mesia îl poate recunoaºte ºi
þine doar pentru el, poate în Sfânta Sfintelor, dar Domnul, dupã ce
a fost înãlþat, era ºi este în întreaga lume, atrãgând la El sufletele
oamenilor pentru a le da mântuirea. Tot ce facem fãrã El
echivaleazã cu nimic din punct de vedere spiritual, dar El poate
lua nimicul nostru ºi poate face ceva atât de valoros încât sã fie
potrivit pentru a fi în Cer. "...Noi am gãsit pe Mesia (care, tãlmãcit înseamnã Hristos)" (Ioan 1:41), au spus pe rând ucenicii.
Cum este cu sufletul tãu? L-ai gãsit pe Mesia, care se numeºte
Isus Hristos? Dacã spui cã L-ai gãsit, ce ai fãcut apoi? Ce se
întâmplã în viaþa ta, dupã felul de rod pe care-l dai, dacã spui cã
L-ai gãsit ºi primit ca Stãpân? Rodul este dovada dacã, în adevãr,
L-ai gãsit sau nu. Dacã nu ai avut o zi de pocãinþã în viaþa ta, ºi
nu faci parte din Biserica Lui, Dumnezeu aºteaptã în dreptul tãu,
la fel cum spune cã, un grãdinar aºteaptã an dupã an ca pomul pe
care l-a îngrijit sã dea rod. "Atunci a zis vierului: «Iatã cã sunt trei
ani, de când vin ºi caut rod în smochinul acesta, ºi nu gãsesc.
Taie-l. La ce sã mai cuprindã ºi pãmântul degeaba?»" (Luca
13:7). Când vii la mântuire, ajungi sã faci parte nu numai din
categoria celor iubiþi de Dumnezeu, ci, prin valoarea pe care ne-o
dã El, faci parte din categoria care reprezintã ceva extrem de valoros pentru Dumnezeu. Devii aºa de valoros încât Dumnezeu
socoteºte cã eºti potrivit a fi pentru totdeauna în Cer cu El; devii
parte din Biserica Lui.
Biserica lui Dumnezeu nu este o clãdire anume ºi nici nu este
formatã din suflete care s-au înscris în catalogul unei biserici sau
spun cã aparþin unei anumite denominaþiuni, ci Biserica lui
Hristos Isus este formatã din suflete care au fost nãscute din nou
prin pocãinþã, care sunt în Hristos ºi în care este ºi se vede El.
Dacã L-ai gãsit pe Mesia, pe Isus, Fiul Mariei, zãmislit de la
Duhul Sfânt, pe Hristosul Tatãlui, ai gãsit Adevãrul care este
Adevãrul absolut. La Golgota, acum 2000 de ani, s-au întâlnit
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patru absoluturi în folosul sufletului omenesc, ºi anume, s-au
întâlnit rãul ori pãcatul, dreptatea, dragostea ºi iertarea, iar rezultatul a fost oferta de graþiere pentru oricine care, prin pocãinþã,
vine la El.
Dumnezeu se lasã gãsit ºi chiar El te cautã acolo unde eºti, în
orice stare ai fi. Poate eºti în punctul în care spui: "Îl intereseazã
pe Dumnezeu de mine?" sau "Oare chiar mã iubeºte?", "Este
vreun rost al vieþii?", "Existã vreo menire pentru viaþa mea?"
Rãspunsul la aceste întrebãri este "DA", iar dovada este la
Golgota, unde a plãtit pentru vina ta ºi a mea. Cel care se
pocãieºte sincer primeºte în dar iertarea Lui, care are o valoare
aºa de mare încât nu poate fi cumpãratã cu bani ºi nici cântãritã
în aur. "Pocãiþi-vã dar, ºi întoarceþi-vã la Dumnezeu, pentru ca sã
vi se ºteargã pãcatele..." (Fapte 3:19). Cel care se pocãieºte, mãrturisindu-ºi pãcatul ºi pãrãsindu-l, este pe deplin curãþat de rãnile
putrezite ale acestuia ºi fiind slobozit de vinã, ajunge sã fie liber
în Hristos. Sclavia de oameni þine tot mai mult de domeniul trecutului, dar sclavia în robia pãcatului este, astãzi, ceva la culme ºi
cel care vrea libertate trebuie sã vinã la Hristos.
Sufletul care Îl gãseºte pe Mesia are de obicei, ca prim-semn,
faptul cã este plin de bucurie, iar cei care L-au urmat fãrã rezerve
sau resentimente, având aceastã bucurie, nu au regretat niciodatã
decizia lor. Timpul prielnic pocãinþei este astãzi, dar pentru mulþi
este urmat de un "prea târziu" (Evrei 4:1). De aceea, dacã între
tine ºi Dumnezeu nu este pace ºi eºti neliniºtit cu privire la
viitorul veºnic al sufletului tãu, astãzi, prin rugãciune, Îl poþi gãsi
pe Mesia, care este Isus Hristos, Mântuitorul. "Cãutaþi pe Domnul
câtã vreme se poate gãsi; chemaþi-L, câtã vreme este aproape"
(Isaia 55:6). Cheamã-L în viaþa ta ca Stãpân, ascultã de El ºi vei
avea un viitor veºnic fericit.
Amin
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38
N U DIN ÎNTQMPLARE
"Cãci dacã vei tãcea acum, ajutorul ºi izbãvirea vor
veni din altã parte pentru Iudei, ºi tu ºi casa tatãlui
tãu veþi pieri. ªi cine ºtie dacã nu pentru o vreme ca
aceasta ai ajuns la împãrãþie?" Estera 4:14

P

rin acest mesaj avem ocazia sã facem, din nou, un popas
în Cuvântul lui Dumnezeu, cu scopul de a primi învãþãturã din El; cu scopul de a fi cercetaþi de El, ca apoi sã
putem observa o schimbare înspre mai bine în viaþa sufletului
nostru. Cuvintele rostite sau scrise despre Dumnezeu au scopul
dorit de a ni-L face cunoscut, când ele sunt un ecou al adevãrurilor rostite de El în Scripturã. Când oamenii ascultã cuvântul
vestit, unii au ca preferinþe povestioarele, alþii se mulþumesc cu o
repetare a textului, dar unii vor ceva mai adânc, ºi cautã o învãþãturã practicã, precum ºi cunoºtinþe mai multe despre Dumnezeu,
despre Împãrãþia Lui ºi despre felul în care El rânduieºte lucrurile
din viaþa noastrã. Când deschidem Scriptura, având sufletul
flãmând dupã Dumnezeu, parcã ni se deschide în faþã un culoar
care aratã lucrurile în luminã, pentru a putea înþelege voia Lui
pentru viaþa noastrã.
Prin credinþã, care este ca un organ al sufletului, putem, în
lumina Scripturii, concepe realitatea lumii de dincolo de lumea
aceasta în care trãim ºi, deºi este invizibilã ochilor de carne, ea ne
poate deveni realã. Prin Cuvânt ni se deschide mai tare uºa posibilului, ca apoi sã trãim o viaþã plinã de experienþe frumoase cu
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Dumnezeu. Cartea "Estera" trateazã un episod important din viaþa
Israelului dus în robia babiloneanã de Nebucadneþar. Cartea este
diferitã prin însuºi faptul cã poartã numele unei femei ºi suprinde
vremea când Israelul era acolo, în timpul împãratului persan
Ahaºveroº, care, de asemenea, a fost cunoscut cu numele de
Xerxes. Cartea are ca personaj principal o fatã evreicã cu
numele Estera, care era de o rarã frumuseþe, ºi care, nu din întâmplare, ci prin evenimente orchestrate de Dumnezeu, a ajuns
reginã. Prin aceastã cãsãtorie putem vedea purtarea de grijã a lui
Dumnezeu, care nu a îngãduit ca Israelul sã fie nimicit, ca astfel,
la vremea hotãrâtã de El, Mesia sã poatã veni pe pãmânt, ca prin
preþul vieþii Lui, plãtit la Golgota, sã poatã fi Rãscumpãrãtorul
oricãrui suflet care se întoarce la El cu pocãinþã. Cartea ne descrie
felul în care Dumnezeu, nu la întâmplare, ci cu un scop bine
definit, a folosit-o pe Estera, ajunsã reginã, sã scape poporul Lui
de la anihilare totalã.
Un om cu numele Haman, care avea un cuvânt greu la curtea
împãratului, a cerut masacrarea iudeilor de pe teritoriul persan,
într-o anumitã zi, dar lucrul acesta a ajuns sã fie cunoscut de
Mardoheu, unchiul Esterei. Mardoheu a vorbit cu Estera cu scopul ca ea sã mijloceascã pentru cauza iudeilor, ºi i-a spus acesteia
cuvintele care se gãsesc scrise în textul motto: "Cine ºtie dacã nu
pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împãrãþie?" (Estera 4:14).
Cu riscul vieþii ei, dupã ce au postit ºi s-au rugat, Estera a mers
înaintea împãratului ºi a obþinut o lege favorabilã pentru popor,
acesta putându-se apãra de vrãjmaºii lui, iar Haman, vrãjmaºul
iudeilor, a ajuns sã fie omorât pe spânzurãtoarea pe care el o
pregãtise pentru Mardoheu. S-a dovedit, în acest fel, cã Estera a
ajuns reginã, nu din întâmplare, ci cu scopul de a fi în poziþia
potrivitã pentru a-ºi scãpa neamul de la pierzare. Dumnezeu a ales
sã presare vieþile oamenilor cu evenimente ºi situaþii care, pentru
unii, par a fi la întâmplare, dar în special, în cazul copiilor lui
Dumnezeu, aceste evenimente, de multe ori, ascund un plan al
Lui: "Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare, ºi a lovit pe

împãratul lui Israel între închieturile armãturii. Împãratul a zis
celui ce-i mâna carul: «Întoarce, ºi scoate-mã din câmpul de
bãtaie, cãci sunt rãnit»" (2 Cronici 18:33).
Cuvântul Domnului, prin prorocul Mica, a fost cã acest
împãrat, care s-a dedat la idolatrie, cu numele de Ahab, nu se va
mai întoarce viu de la luptã, iar împlinirea acelei prorocii a avut
loc prin acea sãgeatã care pãrea a fi trasã la întâmplare, dar care,
în mod tainic, îl avea ca þintã pe Ahab. La prima vedere, se pare
cã acesta a fost lovit ºi rãnit de moarte din întâmplare, dar, de fapt,
acea loviturã a fost îngãduitã de Dumnezeu. În pilda samariteanului milostiv, rostitã de Domnul Isus, avem din nou acest aspect,
care pare a fi ceva din întâmplare: "Din întâmplare, se cobora pe
acelaºi drum un preot; ºi când a vãzut pe omul acesta, a trecut
înainte pe alãturi" (Luca 10:31). Pilda descrie felul în care un om
a fost atacat, prãdat ºi bãtut de tâlhari, ca apoi sã fie lãsat sã moarã
pe drumul pe care cãlãtorea. Din întâmplare a trecut pe acolo un
preot, iar apoi un levit, care au evitat sã aibã de-a face cu acel om,
care cãzuse victimã tâlharilor. A mai trecut pe acolo un
samaritean, cãruia i s-a fãcut milã de cel lãsat în drum sã moarã.
Samariteanul milostiv faþã de aproapele lui i-a dat celui rãnit un
prim ajutor, l-a pus pe mãgar ºi l-a dus la un han, plãtind pentru
îngrijirea acestuia.
În drumurile noastre, când vom intra în contact cu oamenii cu
care ne vom întâlni, se vor ivi situaþii ca acestea, ce par a fi "din
întâmplare", dar uneori prin aceste situaþii, care ne pot costa ceva,
ni se cere, parcã, dinlãuntrul nostru, ºi se aºteaptã de la noi, sã ne
implicãm ºi sã ajutãm. Nu din întâmplare eºti unde eºti în viaþã,
ci Dumnezeu a hotãrât sã te naºti într-un loc, ºi timp prielnic, ca
sã auzi despre mântuire, ºi sã fii astfel, scãpat de vina pãcatului,
care trimite în iad, pe oricine nu scapã de vinovãþie, înainte de a
pleca de pe pãmânt. Nu la întâmplare, ci dupã un plan fãcut de
Dumnezeu, El are ºi pentru tine, ca ºi pentru toþi copiii Lui, ceva
de lucru. Prin a face lucrul Lui, specific ales pentru tine, gãseºti
împlinire, ºi aceasta poate pune pe faþa sufletului tãu, iar uneori
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chiar ºi pe faþa trupului, un zâmbet de satisfacþie, mai ales atunci
când te gândeºti la viitor, la veºnicie ºi la rãsplãtirile Lui. Fiul lui
Dumnezeu a venit pe pãmânt sã mântuiascã omenirea, prin preþul
jertfei Lui, ca apoi sã poatã spune: "Eu Te-am proslãvit pe pãmânt, am sfârºit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac" (Ioan 17:4).
Atunci când înþelegem cã nu din coincidenþã suntem aici ºi cã
nu s-a întâmplat sã avem anumite ocazii pentru a face voia Lui,
vom avea ºi noi bucuria ºi satisfacþia de a fi sfârºit lucrarea, pe
care Dumnezeu ne-a dat-o sã o facem; vom avea ºansa sã spunem
cã talantul pe care ni L-a încredinþat a mai adus un talant; vom
avea o bucurie comunã cu Dumnezeu, atunci când vom privi la
faptul cã jertfa Domnului Isus, în dreptul nostru, ºi-a atins scopul
dorit de El. Unii încep cu un iureº de zel când pãºesc pe calea
Domnului, dar când apare oboseala, când preþul ascultãrii li se
pare prea ridicat uneori sau când pleacã urechea la chemãrile
lumii, ei cred cã este timpul sã se mai odihneascã, deºi, pentru
credincios, timpul intrãrii în odihna Domnului, unde nu va mai
avea nevoie de armele spirituale de apãrare, va fi doar atunci când
va ajunge în casa Tatãlui de sus.
Eºti ºi tu un copil al Domnului? În cazul în care încã nu eºti,
Dumnezeu este gata sã te primeascã în familia Sa ºi sã te facã
ispravnic al Lui, dacã alegi sã-I asculþi chemarea la mântuire, prin
pocãinþã. Dacã nu accepþi oferta Lui, pentru cã ai voie sã alegi, nu
o sã trãieºti bine, nici aici pe pãmânt, pentru cã lucrurile acestei
lumi nu dau pace ºi nici siguranþã, ºi nici nu o sã mori bine, adicã
mântuit. Viaþa trece oricum, dar felul în care trece poate
conta pentru veºnicie, pentru binele nostru ºi al Împãrãþiei lui
Dumnezeu, ori poate fi o risipã, dacã alegem sã tot adunãm
materie ºi nu înþelegem cã nu din întâmplare suntem în locul ºi
timpul acesta; cã nu la întâmplare auzim chemarea Lui la
pocãinþã. Chemarea pe care o face El prin Cuvântul scris sau rostit, în casa de rugãciune, prin radio sau chiar printr-un mesaj scurt,
ca ºi acesta, are ca þintã sufletul tãu, care este mult iubit de El.
Oricum o sã îmbãtrâneºti ºi o sã osteneºti, dar pentru cel care

trage la jugul lui Hristos, îmbãtrânirea este o apropiere de odihnã
ºi rãsplatã, pe când, pentru ceilalþi, este o ataºare de pedeapsã ºi
pierzare veºnicã. Nu din întâmplare locuieºti unde locuieºti,
vorbeºti limba pe care o vorbeºti, eºti între oamenii între care
trãieºti, deoarece, înainte de a te naºte, Dumnezeu þi-a pregãtit
mântuirea, pe care trebuie doar sã o accepþi ºi sã o ceri.
Înainte de a te naºte, El þi-a pregãtit fapte în care sã umbli, ca
ºi copil al Lui. Cine iubeºte mult pe Domnul, cautã sã facã multe
pentru Împãrãþia Lui. Îl iubeºti tu pe Domnul Isus? Ce spun
umblãrile ºi cheltuielile tale din ultimul an? Astãzi, lumea care
trãieºte la întâmplare este într-o stare ce dovedeºte, aºa cum spune
Scriptura, cã zace în cel rãu, dar de fapt, acest mod de viaþã "la
întâmplare", "în voia sorþii" cum spun unii, neglijent faþã de
suflet, cautã sã stoarcã orice plãcere din lumea pãcatului, urmând
planul vrãjmaºului, care o va duce la o destinaþie veºnicã de
nedorit. La început nu era aºa, pentru cã Dumnezeu a fãcut
toate lucrurile bine ºi bune. La început era Dumnezeu, cuvântul
Sãu ºi familia nevinovatã, pe care El a întemeiat-o în Eden, dar
a intervenit ceea ce numim "cãderea omului în pãcat" ºi, prin
viclenia ºarpelui, printr-un singur om a intrat pãcatul în lume
(Romani 5:12).
Înainte de "cãdere", omul a putut sã aleagã sã nu pãcãtuiascã,
dar dupã aceasta se dovedeºte cã, datoritã virusului pãcatului, nu
a putut sã nu greºeascã. Domnul Isus, prin jertfa Sa, vrea sã ne
restaureze dupã asemãnarea cu El, ºi a fãcut aceasta în multe
suflete prin Duhul Sfânt care ne-a nãscut din nou, aºa cã, omul
nou, care a avut parte de aceastã experienþã minunatã, poate alege
sã nu pãcãtuiascã. Chiar ºi dupã ce a venit la Hristos, cu riscul de
a pierde premiul chemãrii, omului îi este lãsatã opþiunea de a
pãcãtui, pentru cã dragostea omului faþã de Dumnezeu nu are valoare, decât atunci când, prin ascultare de El, este oferitã de bunã
voie. Când trãim ferindu-ne de pãcat, dovedim cã nu trãim la
întâmplare; dovedim cã preþuim darul mântuirii, care ne-a fost dat
cu un preþ enorm de cãtre Dumnezeu. Dupã Scripturã înþelegem
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cã noi suntem de sus ºi suntem de jos, adicã suntem din pãmânt ºi
suntem de sus prin aceea cã avem în noi duh de viaþã dat de
Dumnezeu. Primul om a cãzut în cursa celui viclean pentru cã a
fost curios, pentru cã a fost neatent ºi încântat de minciunile
ºarpelui, iar la momentul provocãrii nu s-a încrezut în Dumnezeu
ºi în voia Lui bunã pentru el. Nimic nu este la întâmplare în viaþa
credinciosului, ci toate secvenþele vieþii noastre se desfãºoarã
înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor buni ºi rãi, aºa cã, de El
nu poþi ascunde nimic: "Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost
zidiþi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregãtit
Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm în ele" (Efeseni 2:10).
Dacã pentru unii, evenimentele au loc la întâmplare, într-un
mod neprevãzut, noi ºtim cã aceste situaþii ºi stãri nu i se
potrivesc lui Dumnezeu, întrucât El cunoaºte nu numai trecutul
ºi prezentul, ci ºi viitorul. Atunci când Domnul Isus Îºi trimite
ucenicii ca sã pregãteascã locul unde aveau sã sãrbãtoreascã
Paºtele, aceºtia au întâlnit un om care le-a spus unde este acea
casã, dar aceasta nu a avut loc la întâmplare, ci dupã cuvântul profetic rostit de Domnul Isus (Marcu 14:13). Când El i-a spus lui
Petru cã va îmbãtrâni, nu a fost la întâmplare, ci a spus ºtiind
exact evenimentele care urmau sã aibã loc de-a lungul vieþii lui
Petru (Ioan 21:18). La Moria, când Avraam a fost oprit de îngerul
Domnului sã aducã pe Isaac ca jertfã, nu din întâmplare a gãsit în
apropiere un berbec încurcat cu coarnele în tufiº, ca apoi sã îl
aducã ca jertfã pe altar (Genesa 22:13). Nu din întâmplare a întâlnit-o Iacov la fântânã, pentru prima datã, pe Rahela ºi a prins drag
de ea: "El le-a zis: «Cunoaºteþi pe Laban, fiul lui Nahor?» «Îl
cunoaºtem», i-au rãspuns ei. El le-a zis: «Este sãnãtos?» «Sãnãtos», au rãspuns ei. ªi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu
oile" (Genesa 29:5, 6).
Nu din întâmplare a lovit David pe Goliat drept în frunte, ci
râvna ºi încrederea lui David au fost înfãºurate în puterea lui
Dumnezeu, care, folosindu-se de dedicarea ºi sinceritatea lui
David, a dat în acea zi o mare biruinþã lui Israel: "ªi-a vârât mâna

în traistã, a luat o piatrã, ºi a aruncat-o cu praºtia; a lovit pe
filistean în frunte, ºi piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a
cãzut cu faþa la pãmânt" (1 Samuel 17:49). Nu din întâmplare au
trecut negustorii madianiþi pe lângã fraþii lui Iosif, care-l aruncaserã într-o groapã, ci a fost felul în care Dumnezeu l-a dus pe
Iosif într-o altã þarã, unde sã ajungã, cu timpul, la o poziþie de
mare putere: "La trecerea negustorilor madianiþi, au tras ºi au scos
pe Iosif afarã din groapã, ºi l-au vândut cu douãzeci de sicli de
argint Ismaieliþilor, care l-au dus în Egipt" (Genesa 37:28). Când,
la cererea lui, Iona a fost aruncat din corbie în valuri, nu din
întâmplare a venit un peºte mare, care l-a înghiþit de viu, ºi nu la
întâmplare i-a dat apoi drumul, sã iasã la uscat: "Domnul a trimis
un peºte mare sã înghitã pe Iona, ºi Iona a stat în pântecele
peºtelui trei zile ºi trei nopþi" (Iona 1:17). Nu din întâmplare s-a
nãscut Domnul Isus în Betleem, ºi a fost pus pe cruce între tâlhari.
Nu din întâmplare, dupã ce a murit, i-a fost pus trupul într-un
mormânt, la un loc cu cei bogaþi, ºi a înviat a treia zi, ci toate acestea au avut loc dupã planul divin, vestit prin prorociile date, cu
mult mai dinainte de Dumnezeu, prin robii sãi proroci.
Planurile nepãtrunse pe deplin de noi, ale lui Dumnezeu,
includ uneori, o vreme de încercare, ca sã creascã credinþa noastrã, ºi sã se dovedeascã intenþiile inimii noastre. Nu din întâmplare a pierdut Iov tot ce a avut, ci prin îngãduinþa lui Dumnezeu,
care ºi-a gãsit plãcerea în umblãrile lui. Nu din întâmplare au fost
omorâþi creºtinii, care au fost martirizaþi, ci ei au depus o mãrturie
a credinþei lor, ºi pe lângã mântuire, care este darul lui Dumnezeu,
s-au calificat pentru rangul ºi rãsplãtirea datã în cer martirilor.
Uneori ºi noi, nu din întâmplare, vom trece prin momente de
necaz, dar chiar dacã, uneori, ne este dat sã trecem prin valea
umbrei morþii nu trebuie sã rãmânem acolo. Ca sã ºtim care sunt
lucrurile pe care le întâlnim în viaþã, ºi par a fi la întâmplare, dar,
de fapt, necesitã o acþiune specificã din partea noastrã, avem
nevoie de cãlãuzirea Duhului Sfânt ºi avem nevoie de înþelepciunea pe care o dã Dumnezeu. Viaþa ne prezintã ocazia de a-L
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cunoºte pe Dumnezeu ca Tatã, ne dã ºansa sã dezvoltãm anumite
discipline, nu doar pãmânteºti, ci ºi spirituale, ne dã ocazia sã
folosim oportunitãþi, care apar în calea noastrã nu din întâmplare,
ci planificate de cer, dar pentru a alege bine avem nevoie de
înþelepciune.
Cuvântul Domnului ne sfãtuieºte sã-I cerem Lui înþelepciune,
dar de cele mai multe ori omul preferã sã-I cearã lui Dumnezeu
anumite lucruri ºi rezolvãri de situaþii. Înþelepciunea se primeºte
de la Dumnezeu, dar rãtãcirea minþii ºi nebunia, pot fi o pedeapsã de la El, pentru neascultarea omului (Deuteronom 28:28). Nu
din întâmplare unii credincioºi aduc multã roadã spiritualã, ºi nu
din întâmplare vin sufletele la mântuire. Nu întâmplarea a fãcut sã
auzi ºi tu chemarea la mântuire, ci aceasta a avut loc dupã voia ºi
planul lui Dumnezeu. Nu din întâmplare ajungi sã fii mântuit,
adicã iertat de pãcat ºi acceptat, pentru a ajunge acolo unde este
Dumnezeu; a fost nevoie de o intervenþie din partea Lui, iar
aceasta nu a decurs la întâmplare, ci s-a desfãºurat dupã un plan
precis, care a fost fãcut în ceruri. Ce ai fãcut ºi ce vei face cu faptul cã Dumnezeu þi-a ieºit în cale, nu la întâmplare, ci cu un scop
precis, ºi þi-a vorbit? Exercitã puterea voinþei tale ºi alege sã
slujeºti doar Domnului Isus ºi, într-o zi, vei primi, nu la întâmplare, cununa ce nu se poate veºteji, care a fost fãcutã pentru tine.
Amin
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SABIA DUHULUI SFÂNT
"Luaþi ºi coiful mântuirii ºi sabia Duhului, care este
Cuvântul lui Dumnezeu." Efeseni 6:17

C

ând te naºti ºi trãieºti într-o þarã care nu este în rãzboi
cu o altã þarã, este uºor sã uiþi cã noi, creºtinii, suntem
în plin rãzboi cu un inamic feroce care a avut multe
cuceriri - ºi anume suntem în plin rãzboi cu potrivnicul lui
Dumnezeu, cunoscut cu numele de Satana. A fi creºtin înseamnã
nu doar a crede în Hristos, ci înseamnã ºi a avea chemarea de a fi
un luptãtor, înseamnã a fi un rãzboinic care este toatã viaþa în plin
conflict cu inamicul. Ca sã avem ºansã de succes, avem nevoie sã
luptãm cu puterea care ne vine de la Domnul ºi sã folosim armele
pe care El ni le dã. Când nu apar conflicte în viaþa noastrã ni se
pare cã biruim, dar, de fapt, avem biruinþã spiritualã doar când
luptãm; la fel ca într-un rãzboi, nu existã victorie ºi nici nu se dau
medalii fãrã luptã. Niciunul dintre cei care s-au înscris la oastea
lui Hristos nu are scuze sã nu lupte ºi lupta va continua pânã când
vom pleca de pe pãmânt. "Îmbrãcaþi-vã cu toatã armãtura lui
Dumnezeu, ca sã puteþi þine piept împotriva uneltirilor diavolului"
(Efeseni 6:11).
Nu ducem o luptã fizicã sau una politicã, ci una spiritualã, deocamdatã nevãzutã de ochii oamenilor. Este o luptã împotriva
duhurilor necurate care sunt organizate sã lupte, dupã strategia lui
Satana, împotriva a tot ceea ce duce la mântuirea oamenilor. Toatã
puterea este a lui Dumnezeu, dar El a ales ca, pentru o vreme, ºi
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potrivnicul Lui sã aibã o putere considerabilã; de asemenea, a ales
ca cei care, prin pocãinþã ºi naºtere din nou, au ales sã devinã
copii ai Lui Dumnezeu, sã aibã puterea de a se împotrivi ºi chiar
de a birui uneltirile viclene ale vrãjmaºului.
Este trist, dar trebuie sã recunoaºtem cã majoritatea dintre noi
cunoaºtem persoane care s-au înscris în oastea sfântã, dar nu s-au
împotrivit vrãjmaºului, cum trebuia, ºi au fost doborâþi prin
neveghere ºi prin apoi cãdere în pãcat (Efeseni 4:27). Aºa cum
clarificã apostolul Pavel, a te înscrie în oastea Domnului, adicã a
deveni un creºtin care a avut experienþa naºterii din nou ºi a fãcut
legãmânt cu Dumnezeu, nu-þi garanteazã biruinþa finalã. Numai
cel care luptã pânã la sfârºit se va putea bucura de o cununã de
biruitor: "Ci mã port aspru cu trupul meu ºi-l þin în stãpânire, ca
nu cumva, dupã ce am propovãduit altora, eu însumi sã fiu lepãdat" (1 Corinteni 9:27). Pavel avea o fricã sfântã care-l ajuta sã se
pãstreze curat; ºi noi trebuie sã avem o astfel de fricã faþã de
Dumnezeu ºi faþã de orice Scriptura numeºte pãcat.
Atunci când ne cercetãm pornirile ascunse ale inimii, aflãm cã
uneori ea este gata sã ne trãdeze: "Ci fiecare este ispitit, când este
atras de pofta lui însuºi ºi momit. Apoi pofta, când a zãmislit, dã
naºtere pãcatului; ºi pãcatul, odatã înfãptuit, aduce moartea"
(Iacov 1:14, 15). Satana este ca un vânãtor iscusit, care are multã
experienþã ºi ºtie momi ºi pune capcane nu doar sufletelor care
umblã în întuneric, ci ºi celor care umblã în luminã. "Cuvântul tãu
este o candelã pentru picioarele mele ºi o luminã pe cãrarea mea"
(Psalmul 119:105).
Prin Scripturã credinciosului i s-a fãcut cunoscut adevãrul
despre cine este Dumnezeu ºi despre felul în care El a dovedit cã
ne iubeºte. Celui care s-a angajat în oastea lui Hristos i s-a dat sã
fie parte din Biserica Lui, i s-a dat Duhul Sfânt, i s-a dat harul,
mântuirea ºi promisiunile Lui. Vrãjmaºul nostru nu vrea sã
folosim ce ne dã Dumnezeu ca arme de luptã, aºa cum este sabia
Duhului, adicã Cuvântul lui Dumnezeu, ci ar vrea sã luptãm dupã
metodele lumeºti, precum rãzbunare sau ceartã. Când un

rãzboinic luptã cu sabia, el stã în picioare, ca sã aibã mobilitate în
a se apãra ºi a ataca. Spiritual, el stã pe un loc stabil, numit promisiunile lui Dumnezeu ºi, în cunoºtinþa adevãrului, se poate apãra
ºi chiar poate ataca porþile întunericului.
Credinciosul ºtie cã Satana este tatãl minciunii ºi nu face niciun compromis care i-ar putea slãbi disciplina de rãzboinic ºi
niciodatã nu vorbeºte despre pacea cu vrãjmaºul. Credinciosul
ºtie cã nu poate atinge o stare de sfinþire din întâmplare; ci, pentru a ajunge acolo, trebuie sã dea o luptã cu firea lui cea veche ºi
cu ofertele atrãgãtoare ale vrãjmaºului. Nu avem ordine sã
pãstrãm liniºtea, ci, dimpotrivã, avem datoria sã vestim Cuvântul
adevãrului în puterea Duhului Sfânt, pentru ca cei care dorm ºi
sunt în pericol de moarte ºi de iad sã se trezeascã, pânã nu este
prea târziu. Suntem chemaþi sã ne rugãm ºi sã veghem neîncetat,
pentru cã vrãjmaºul nostru cautã oportunitatea de a ne provoca,
atunci când i se pare cã suntem nepregãtiþi.
Din toatã armãtura pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziþie,
se pare cã cel mai des folosim sabia Duhului, care este Cuvântul
lui Dumnezeu, pentru cã este o armã de atac, dar ºi de apãrare.
"Luaþi... sabia Duhului" (Efeseni 6:17) este o poruncã ce nu se
discutã dacã vrei sã ai izbândã. Când spunem cuvântul "sabia" ne
imaginãm imediat o fâºie de metal ascuþitã, cu tãiº pe ambele
pãrþi, cu un vârf ascuþit ºi cu un mâner. Când apostolul Pavel a
asemãnat sabia cu cuvântul Scripturii, cred cã a avut în minte
sabia romanã, care era arma principalã a unui soldat roman.
Pavel, însã, nu vorbeºte de o sabie fizicã, ci de una spiritualã.
Scriptura este o carte inspiratã de Duhul lui Dumnezeu (Timotei
3:16, 17), deci este o carte spiritualã; cu adevãrul pe care-l
cuprinde aceastã carte, credinciosul, la fel cum a fãcut Domnul
Isus în pustie, când a fost ispitit, poate lupta ºi îl poate birui pe cel
viclean. "Supuneþi-vã, dar, lui Dumnezeu. Împotriviþi-vã diavolului, ºi el va fugi de la voi" (Iacov 4:7). Sabia Cuvântului ne ajutã
sã luptãm proclamând adevãrurile revelate de Dumnezeu în
Scripturã; ele sunt demne de încredere. Ea ne înarmeazã cu ade-
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vãruri despre cine suntem noi, cine este Dumnezeu, cine este vrãjmaºul nostru, ce planuri are pentru noi, cum putem fi mântuiþi,
dându-ne rãspunsuri la întrebãrile vieþii ºi fiind o sursã de întãrire
a credinþei noastre.
Ne poate fi de folos sã ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu
ca la un depozit de arme, în care sunt tot felul de arme pregãtite
pentru a fi folosite în luptã. Când cineva este atacat cu un cuþit, nu
se apãrã cu un tun, ci trebuie sã aibã o armã pentru lupta corp la
corp. Când un copil al Domnului este atacat de un gând care,
acceptat ºi întreþinut, i-ar pãta sufletul, nu repetã toatã Scriptura,
ci alege un text pentru a se împotrivi acelui gând. Recunoscând
sursa ºi intenþia acelui gând, el poate alege sã i se "împotriveascã
tare", sã cheme numele Domnului, socotind cã este "ziua necazului" ºi "ferindu-se de tot ce se pare rãu" sã se bucure de o biruinþã
ºi de un cuget rãmas nepãtat. "Fiþi treji ºi vegheaþi! Pentru cã
potrivnicul vostru, diavolul, dã târcoale ca un leu care rãcneºte ºi
cautã pe cine sã înghitã" (1 Petru 5:8). Domnul Isus a fost provocat de cel viclean ºi a ales din Scripturã adevãruri specifice, cu
care l-a biruit pe ispititor (Matei 4:1-10).
Ca sã ai succes luptând cu sabia Cuvântului, este absolut necesar sã cunoºti aceastã sabie, adicã sã cunoºti Scriptura. Mânuitã
de un bun cunoscãtor al ei, sabia Cuvântului este o armã de
nebiruit: "Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai
tãietor decât orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã
desparte sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã simþirile ºi gândurile inimii" (Evrei 4:12). Când Cuvântul Scripturii
este vestit prin puterea Duhului Sfânt, pãtrunde în inima ascultãtorilor, unde, când este acceptat, începe procesul de pocãinþã ºi de
mântuire. Când Cuvântul este vestit prin Duhul, pãtrunde în inimã
ºi produce o cercetare în care ochii inimii se deschid. Dupã
învierea Mântuitorului, cei doi ucenici care mergeau spre Emaus
au avut senzaþia cã cuvintele rostite de Domnul Isus îi fãceau sã
simtã un foc în inimã. "Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea
pe drum, ºi ne deschidea Scripturile?" (Luca 24:32).

Cuvântul sfânt invadeazã întunericul din inimã ºi schimbã
inima, asftel în cât sã doreascã ºi sã primeascã darul mântuirii
oferite de Dumnezeu în meritul jertfei înlocuitoare a Domnului
Isus. Când Cuvântul predicat este rostit prin Duhul Sfânt, aduce
credinþã, mângâiere ºi nãdejde în inima celui descurajat; aduce
bucurie ºi pace în viaþa celui greu încercat ºi, în timp, schimbã
starea sufletului de la imaturitate la maturitate, iar omul care
pierdea luptele cu firea lui cea veche devine unul biruitor, care
poate totul în Hristos.
Ca sã fii un bun luptãtor cu aceastã sabie a Cuvântului, nu
ajunge sã asculþi câte o predicã duminica, ci trebuie sã citeºti
Scriptura, sã o studiezi, sã o stãpâneºti, ca apoi ea sã te stãpâneascã pe tine. Pe mãsurã ce cunoºti mai bine ºi te deprinzi cu
mânuirea acestei sãbii spirituale, te vei pute ruga cu putere tot mai
mare; folosind cuvintele Scripturii în rugãciune, vei putea sã ceri,
sã mijloceºti ºi sã-I aduci jertfe de laudã ºi de mulþumire lui
Dumnezeu. A te ruga înseamnã a vorbi cu Dumnezeu ºi, în timpul
rugãciunii, poþi verifica meticulos dacã ai sau nu toatã armãtura
lui Dumnezeu (Efeseni 6:14-17), pentru a putea lupta împotriva
vrãjmaºului comun pe care îl au toþi copiii lui Dumnezeu. Când
avem sabia Duhului ºi mintea noastrã este saturatã cu Cuvântul
lui Dumnezeu, nu mai cerem aºa de mult schimbarea circumstanþelor din viaþa noastrã cât cerem ca Dumnezeu sã ne schimbe
pe noi, ºtiind cã încercãrile îngãduite peste viaþa noastrã sunt
oportunitãþi de a creºte spiritual, de a fi luminã ºi de a ne dovedi
loialitatea faþã de Acela care ne-a angajat în aceastã oaste spiritualã. Rugãciunea în care participã duhul - ºi nu doar mintea - oxigeneazã sufletul ºi, verificându-ne armãtura, ca oºteni ai marelui
Împãrat, putem cere din depozitul de arme ceea ce ne lipseºte.
Reformatorul Martin Luther a spus: "Sã fii creºtin ºi sã nu te
rogi nu este posibil, dupã cum nu este posibil sã ai viaþã în trup
fãrã sã ai suflare". Rugãciunea în duh este o recunoaºtere a slãbiciunii ºi a lipsei noastre de putere pentru a face faþã vrãjmaºului,
dar este ºi exprimarea dependenþei noastre de Dumnezeu ºi de
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armãtura pe care El o are pentru noi. Duhul Sfânt nu mânuieºte
decât sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura este cartea în
care avem cuvintele rostite de gura lui Dumnezeu, este arma pe
care Duhul Sfânt a ales sã o foloseascã împotriva întunericului.
Sabia aceasta nu este de oþel, sã facã rãni fizice ºi sã înrobeascã
oameni, dar totuºi este o armã mãreaþã, pentru cã este de la
Dumnezeu. Duhul Sfânt învaþã sufletul nostru, prin Cuvânt, cãile
Domnului ºi felul în care ne putem bucura de biruinþe. Pentru cã
a fost scris sub inspiraþie divinã, Duhul Sfânt este cel care
ni-L poate tãlmãci ºi ne poate învãþa cum sã-L mânuim. Sabia
Duhului, mânuitã prin puterea Duhului Sfânt, a lovit necredinþa în
mari mulþimi de suflete ºi a sfãrâmat lanþurile fricii care le þineau
legate de vina lor. Sabia Duhului a lovit ºi a dezlipit de patimi, de
dorinþe de îmbogãþire, de zgârcenie, de clevetire, de minciunã, de
invidie ºi de urã sufletele doritoare de mântuire.
Este o mare onoare faptul cã nouã, soldaþi ai crucii, sã ni se dea
aceastã sabie a Duhului pentru a ne apãra ºi pentru a ataca lumea
întunericului, cu scopul de a aduce, de acolo, suflete la Hristos.
Dacã un tânãr se înscria la oaste, nu i se dãdea sabia generalului,
dar în oastea Domnului Isus fiecare luptãtor poate ºi trebuie sã
poarte sabia Împãratului, adicã Cuvântul lui Dumnezeu. Din
prima erã creºtinã ºi pânã astãzi rãzboinicii Domnului au avut
multe biruinþe ºi s-au bucurat de multe cuceriri pentru Împãrãþia
lui Dumnezeu, iar acum, când aceastã sabie a ajuns în mâinile
noastre, este de datoria noastrã sã le urmãm exemplul.
Avem nevoie de aceastã sabie în fiecare zi ºi spunem ce a spus
David despre sabia lui Goliat: "Nu-i alta ca ea; dã-mi-o!"
(1 Samuel 21:9). Orice altã armã am folosi, în afarã de Cuvântul
lui Dumnezeu, se va dovedi a fi slabã înaintea puterii vrãjmaºului;
dar când ne împotrivim lui tare, stând pe Cuvânt, vrãjmaºul, chiar
dacã numai pentru un timp, este pus pe fugã.
În casele de rugãciune, la intervale regulate, credincioºii se
întâlnesc nu ca sã manifeste o religie, ci sã aibã o întâlnire a
sufletelor mântuite care se pun ºi stau sub autoritatea Cuvântului

lui Dumnezeu, care-i creºte în credinþã ºi îi instruieºte cum sã
lupte afarã ca sã aducã suflete la mântuire. De multe ori, a mânui
sabia Duhului înseamnã a evangheliza; a evangheliza înseamnã a
proclama cã Isus Hristos este Domnul, înseamnã a rãspândi
vestea bunã cã în meritul jertfei lui de la Golgota, orice om care
se recunoaºte pãcãtos poate fi iertat ºi mântuit. Pentru cã acest fel
de acþiune provoacã puterea întunericului, trebuie sã ne aºteptãm
sã fim atacaþi, dar având sabia adevãrului vom birui cu ajutorul
celui care ne întãreºte mâna la luptã. Cuvântul lui Dumnezeu
þine în veci, dar nicio altã armã nu dãinuieºte. Aceastã sabie a
Duhului se potriveºte oricãrui rãzboinic al Domnului, indiferent
de vârstã sau gen. La rãzboi, soldaþii nu-ºi aleg arma pe care o
doresc ei, ci trebuie sã se foloseascã de arma care li se dã. La fel
ºi nouã, celor care ducem o luptã spiritualã, ni s-a dat ºi ni s-a
spus sã folosim arma Cuvântului, dacã vrem sã avem izbândã:
"Luaþi ºi coiful mântuirii ºi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu" (Efeseni 6:17).
Scriptura nu are menirea a fi un ornament aºezat undeva în
casa noastrã, ci ea trebuie cititã, studiatã ºi aplicatã în fiecare zi.
În timp de rãzboi, un soldat nu-ºi agaþã sabia undeva, într-un cui,
ci o poartã tot timpul cu el, la cingãtoare, ºi, din reflex, la orice
zgomot diferit, duce mâna la mânerul ei. Dacã ai o Biblie, eºti în
posesia unei imense comori, dar ea nu-þi face bine pânã când nu
o deschizi ºi, cu dorinþa sincerã de a cunoaºte voia lui Dumnezeu
pentru viaþa ta, o citeºti ºi o studiezi, cãutând sã strângi acel
cuvânt în inima ta.
Când ºtii sã mânuieºti sabia Duhului, ºtii cum sã te porþi cu cel
slab ca sã nu-l dãrâmi, ci sã-l încurajezi sã creascã spiritual. Dupã
cum ºtii sã te porþi cu astfel de oameni care au nevoie sã li se lege
rãnile cu cuvântul Scripturii, care îi dã ºansã dupã ºansã celui
cãzut ºi, arãtând bunãtate, nu bruschezi, arãþi de fapt cine eºti.
Cuvântul lui Dumnezeu îþi poate da înþelepciune sã legi rana care
trebuie legatã ºi sã elimini infecþia care trebuie scoasã din trup ºi nu invers. Când Cuvântul lui Dumnezeu conduce viaþa ta, eºti
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interesat sã pãstrezi un cuget curat, pentru cã ºtii cã numai
pãstrându-te neîntinat - adicã sfânt - poþi sã ai o relaþie ºi sã umbli
cu un Dumnezeu sfânt. Cel care vrea ca în trupul lui sã locuiascã
Duhul Sfânt trebuie sã caute pacea ºi sfinþirea; fãrã aceste stãri,
Duhul Sfânt nu poate locui acolo. Dacã refuzi, dacã neglijezi sau
chiar desconsideri aceastã sabie, de fapt fugi de Dumnezeu ºi-L
desconsideri pe El, care doreºte binele sufletului tãu. Dacã fugi de
Dumnezeu, va fi greu sã-L gãseºti când vei avea nevoie de El.
Omul are în El legi morale, pentru cã a fost fãcut dupã asemãnarea lui Dumnezeu, dar când are în El, ca ghid pentru viaþa
lui, Cuvântul adevãrului, are o gândire spiritualã sãnãtoasã care,
atunci când omul înoatã împotriva curentului lumii, favorizeazã
binele sufletului.
Când un suflet vine la Hristos, în viaþa lui începe un adevãrat
ºantier spiritual, în care Duhul Sfânt, dupã planurile trasate în
Scripturã, creeazã o fãpturã nouã, care este gata sã se
împotriveascã ºi chiar sã lupte cu întunericul pãcatului. Când un
suflet primeºte "Cuvântul" i se schimbã optica spiritualã cu
privire la ce are valoare ºi ce nu are valoare din perspectiva
veºniciei, la fel cum apostolul Pavel a ajuns sã socoteascã gunoi
unele lucruri care, înainte de a-L cunoaºte pe Hristos, îi erau de
valoare. Omul crede în moarte, deoarece, din cauza numeroaselor
dovezi, nu are încotro, dar întreþine gândul cã nu va muri astãzi,
nu în noaptea aceasta, nu anul acesta, ci cândva, mai târziu; dar
de obicei moartea surprinde omul. Dacã sufletul tãu nu este gata
sã dea socotealã înaintea lui Dumnezeu, cheamã-L astãzi, cu
pocãinþã, în viaþa ta ºi apoi urmeazã-L, dupã Scripturi, ºi nu dupã
datini ºi obiceiuri nãscocite de oameni. Cuvântul Scripturii îþi va
creºte credinþa ºi puterea spiritualã, ca sã fii o unealtã de cinste în
mâna Stãpânului ºi, în ziua când vei sta înaintea Lui, sã te bucuri
de o rãsplatã. Fii sigur cã deþii ºi ºtii sã mânuieºti sabia Duhului
Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu!
Amin
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PLQNGE SAU SE BUCUR} DUMNEZEU
DE TINE?
"Domnul Dumnezeul tãu este în mijlocul tãu, ca un
viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare
bucurie, va tãcea în dragostea Lui ºi nu va mai putea
de veselie pentru tine." Þefania 3:17
"Iar dacã nu vreþi sã ascultaþi, voi plânge în ascuns
pentru mândria voastrã; mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru cã turma Domnului va fi dusã în robie."
Ieremia 13:17

U

nul dintre fiii lui Core, în Psalmul 42:2, ne ajutã sã
înþelegem care este starea sufletului care se bucurã de
Dumnezeu, atunci când scrie: "Sufletul meu înseteazã
dupã Dumnezeu, dupã Dumnezeul cel Viu; când mã voi duce ºi
mã voi arãta înaintea lui Dumnezeu?" Sufletul care înseteazã
dupã Domnul abia aºteaptã sã se arate, sã se înfãþiºeze înaintea
Lui, nu numai în ziua rãsplãtirilor, ci de câte ori intrã, prin rugãciune, în prezenþa Domnului. Un astfel de suflet, motivat de setea
dupã prezenþa Domnului, primeºte mângâierea, pacea, bucuria,
mustrarea, înþelegerea ºi sfatul de care are nevoie, pentru cã o astfel de închinare în duh (1 Corinteni 14:15; Ioan 4:24) Îi atrage
atenþia Domnului, care îi cunoaºte pe cei care Îl iubesc ºi, cu fricã
sfântã, dându-i cinstea de Tatã, Îi aduc închinare ºi laudã. Aceste
suflete ies biruitoare din prezenþa Domnului, întocmai ca Iacov
odinioarã (Osea 12:4), deoarece biruinþã pentru cel credincios
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înseamnã a se lãsa biruit de Dumnezeu, atunci când alege sã
renunþe la planurile, punctele de vedere ºi la modul sãu de a proceda ºi acceptã felul lui Dumnezeu de a lucra.
Majoritatea, dacã nu chiar toþi creºtinii ar fi gata sã spunã cã ei
doresc ca viaþa lor sã-L bucure pe Dumnezeu, dar puþini sunt cei
care vor sã fie biruitori lãsându-se biruiþi de Dumnezeu. Mulþi
frecventeazã o casã de închinare, dar puþini sunt motivaþi de o sete
dupã Dumnezeul cel viu, în faþa cãruia vor sã se arate cu lucrurile
bune ºi cele mai puþin bune din viaþa lor. Dacã în calitate de copil
al Domnului, nãscut din nou, te duci într-o casã de rugãciune cu
dorinþa ºi setea de a te arãta Lui, întocmai cum a scris psalmistul,
faci parte dintre cei de care Dumnezeu Se bucurã acum ºi Se va
bucura ºi în ziua când, împreunã cu toþi cei mântuiþi, vei face
parte din comoara lui Dumnezeu în ceruri: "«Ei vor fi ai Mei»,
zice Domnul oºtirilor, «Îmi vor fi o comoarã deosebitã, în ziua pe
care o pregãtesc Eu»" (Maleahi 3:17).
Mai mult decât se bucurã plugarul cã pãmântul îi dã un rod
binecuvântat, mai mult decât se bucurã vierul de o roadã de
struguri îmbelºugatã ºi înmiresmatã, mai mult decât se bucurã un
grãdinar de un pom care rodeºte în grãdina lui un fruct dulce ºi
aromat, Se bucurã Dumnezeu de cei al cãror scop suprem este sã
Îi placã Domnului ºi trãiesc rodind mult-dorita roadã a Duhului
Sfânt. Aceºti oameni, la rândul lor, au parte de bucuria mântuirii,
indiferent de circumstanþele vieþii (Habacuc 3:18) ºi Domnul se
bucurã sã le facã bine (Ieremia 32:41). Cu totul altfel stau
lucrurile în ceea ce priveºte priveºte starea sufletelor care resping
chemarea Domnului la pocãinþã sau a acelora care, odatã, au spus
cã sunt ai Domnului dar, prin neveghere, s-au jucat de-a pocãinþa.
Pentru om, plânsul este o formã obiºnuitã de manifestare a sentimentelor. Oamenii plâng de durere, de bucurie, de ciudã, de mila
cuiva ºi tot mai puþini sunt cei care plâng de mila sufletelor
nemântuite, care merg pe calea cea largã, spre pierzarea veºnicã a
sufletului. Dumnezeu a luat aceastã formã de exprimare a durerii
ºi ªi-a însuºit-o, cum vedem ºi în versetul citat la început, ca sã

ne ajute sã înþelegem cât de mult doreºte El mântuirea omului ºi
cât de mult doreºte sã-l scape pe om de iad. În repetate rânduri
gãsim în Scripturã durerea Domnului pentru cei care nu vin la El,
ca sã aibã viaþã, ci aleg sã-I nege existenþa sau sã-I nesocoteascã
drepturile de Creator, spunând cã se descurcã ei singuri, fãrã ajutorul Împãratului Isus. Domnul spune acestor suflete: "Nu vreþi sã
ascultaþi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastrã" (Ieremia
13:17). El plânge în dreptul acestor oameni pentru cã ei pierd,
prin refuzul de a se pocãi cu adevãrat, singura ºansã la mântuire.
Dumnezeu, care nu vrea moartea pãcãtosului (Ezechiel 18:23,
33:11), ci vrea întoarcerea lui pentru a-l ierta ºi mântui, plânge
chiar ºi pentru cei care Îi sunt vrãjmaºi, deoarece El ºtie cã, în
dreptatea Lui, va trebui sã-i condamne: "Îmi plânge inima pentru
Moab, ai cãrui fugari aleargã pânã la Þoar" (Isaia 15:5). Când
cauþi în Scripturã felul în care Dumnezeu vede pierderea unui
suflet, aºa cum vedem ºi în cazul fiului risipitor (Luca 15:25),
rãmâi uimit nu numai de dragostea Lui, ci ºi de vulnerabilitatea
Lui, pe care El a ales sã ne lase sã o vedem: "Cum sã te dau,
Efraime? Cum sã te predau, Israele? Cum sã-þi fac ca Admei?
Cum sã te fac ca Þeboimul? Mi se zbate inima în Mine ºi tot lãuntrul Mi se miºcã de milã!" (Osea 11:8). Dumnezeu, prin gura prorocului Osea, numeºte câteva cetãþi din jurul Sodomei care au fost
distruse datoritã nelegiuirii pe care o practicau. La fel ca o persoanã care are multã pasiune ºi milã, Dumnezeu, cu scopul de a fi
înþeles mai bine, se foloseºte de sentimente ºi stãri omeneºti ca sã
arate durerea pe care o simte pentru cei care refuzã ajutorul Lui.
"Tot lãuntrul Mi se miºcã de milã" (Osea 11:8b) este o expresie
profundã care exprimã o durere mai mare decât o întristare
obiºnuitã. El este un Dumnezeu cãruia îi pasã de tine în mod personal ºi Se implicã prin a-þi pune totul la dispoziþie ca sã fie bine
cu sufletul tãu, dar când este respins El simte o adâncã durere.
Uneori, pentru cã omul nu înþelege limba dragostei Lui, ci o
considerã o slãbiciune de care profitã, Dumnezeu alege sã vorbeascã o limbã pe care pãcãtosul o înþelege mai bine - foloseºte
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limba necazului ºi a durerii, pentru cã nu este indiferent la viitorul
sufletului nemântuit. Cea mai mare dovadã a dragostei Lui este
jertfa Domnului Isus, care a acceptat sã moarã ºi sã ia asupra Lui
vina tuturor pãcãtoºilor, ca oricine va crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã. Dacã încã nu-L cunoºti pe Domnul Isus ca
Domn ºi Stãpân al vieþii tale, privind la felul în care El este
vulnerabil la acceptarea sau la respingerea ta, se meritã sã-L
asculþi ºi sã laºi aceastã dragoste a Lui sã-þi despietreascã inima
cu realitatea dorinþei Lui ca tu sã fii, într-o zi, cu El în cer.
El ne-a iubit nu pentru cã eram curaþi ºi sfinþi, ci ne-a iubit
atunci când încã eram în pãcat ºi în rãzboi cu El - oricine iubeºte
pãcatul ºi trãieºte în el este în vrãjmãºie cu Dumnezeu. Vrãjmaºul
sufletului nostru vrea sã credem cã raiul este de domeniul trecutului, este ceva la care noi nu putem decât visa; dar Dumnezeu
vrea sã privim la rai sau la locul pe care El l-a pregãtit sufletelor
care fac legãmânt cu El ca fiind ceva din viitorul apropiat. Când
Dumnezeu oferã viaþã veºnicã, prin pocãinþã ºi naºtere din nou, ºi
este respins, El suferã. Suferã oare Domnul ºi din cauza ta sau eºti
o pricinã de bucurie pentru El? El nu vrea sã piardã niciun suflet,
dar lasã omul sã decidã care va fi stãpânul cu care vrea sã-ºi
petreacã veºnicia. Tristeþea Domnului pentru cei nemântuiþi ºi
neascultãtori este mare, pentru cã El ºtie cã urmeazã o zi când
grâul se va despãrþi de pleavã ºi va ajunge în hambarul cerului, pe
când neghina, mãrãcinii ºi spinii vor ajunge în foc. În rãtãcirea
lor, unii cred cã Dumnezeu este aºa de bun cã, pânã la urmã, va
mântui toþi oamenii. El doreºte mântuirea tuturor ºi a fãcut
posibilã mântuirea tuturor prin jertfa de la Golgota, dar dreptatea
lui Dumnezeu cere o platã pentru pãcat ºi cel care nu cautã, cât
timp este în viaþã, iertarea prin meritul sângelui Mielului lui
Dumnezeu, va ajunge sã plãteascã el însuºi pentru vina lui, prin
despãrþire veºnicã de faþa lui Dumnezeu.
Ne naºtem toþi cu condamnarea în buzunar, ºi pentru a scãpa
de ea trebuie sã Îi cerem ajutorul celui care este singurul care
poate sã ierte pãcatele, adicã Domnului Isus. Viaþa trupeascã a

omului poate fi un drum mai lung sau mai scurt, care începe la
concepþie ºi apoi continuã cu naºterea, la maternitate, ºi se
sfârºeºte în cimitir. În aceastã perioadã de timp, odatã ce omul ºtie
deosebi binele de rãu, are ocazia sã aleagã un nou stãpân, care-i îi
poate vindeca boala sufletului ºi îi poate da fericire veºnicã sufletului lui, care va continua sã trãiascã dupã aceastã viaþã, într-o altã
dimensiune. Dacã un doctor ar spune cã totul trebuie sã trãiascã
într-un organism, adicã organele sãnãtoase, precum ºi virusuri de
tot felul, cancerul sau o cangrenã, am spune cã un astfel de
doctor nu trebuie sã profeseze medicina. În mod asemãnãtor, nici
omul nu trebuie sã se aºtepte ca Dumnezeu sã tolereze în cerul
Sãu sufletele care nu s-au pocãit de pãcatul lor, întrucât
Dumnezeu nu va convieþui niciodatã cu pãcatul ºi între pãcat ºi
neprihãnire nu va fi niciodatã pace. În cer nu este nicio formã de
pãcat, de aceea, sufletul care vrea sã ajungã acolo trebuie sã scape
de pãcat ºi de vina lui cât timp este în viaþã. Odatã ce a închis
ochii pentru ultima oarã, veºnicia îi este sigilatã pe veci.
Dumnezeu va finaliza istoria omului despãrþindu-i pe pãcãtoºii
neiertaþi de pãcãtoºii iertaþi prin jertfa Domnului Isus, care au
fost, sunt ºi vor fi îndreptãþiþi, fiind copii ai Domnului. Dumnezeu
a mai fãcut o separare de acest fel atunci când nimicitorul a
umblat în Egipt, pe strãzile Gosenului, ºi a curmat viaþa întâilor
nãscuþi, cu excepþia celor care erau la adãpostul ºi sub protecþia
sângelui mielului înjunghiat cu ocazia sãrbãtorii Paºtelui în Egipt
- sânge care era pus ca semn de protecþie pe uºiorii caselor. Este
bine ºi încã mai are rost sã ne întrebãm dacã sufletul nostru Îi
aduce bucurie Domnului sau dacã Dumnezeu plânge pentru noi.
Dacã vei alege sã faci legãmânt cu Domnul Isus prin botez ºi viaþa
ta Îi va aduce bucurie, te vei bucura nu doar de veºnicia de dincolo de mormânt, ci ºi de umblarea cu Dumnezeu Duhul Sfânt în
fiecare zi, aici, pe pãmânt. Unii oameni sunt credincioºi, iar alþii
nu sunt credincioºi legãmintelor, contractelor ºi promisiunilor pe
care le fac; dar Dumnezeu este întotdeauna credincios promisiunilor Lui: "Credincios este Domnul: El vã va întãri ºi vã va pãzi
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de cel rãu" (2 Tesaloniceni 3:3). Dumnezeu este numit în acest
verset "credincios", dar noi, cei care ne numim "credincioºi", oare
Îi suntem credincioºi Lui? De felul în care Îi suntem credincioºi
sau nu, când suntem în casa de rugãciune, la lucru, la ºcoalã,
oriunde în societate sau când suntem singuri, va depinde dacã
Dumnezeu se va bucura de noi sau dacã va trebuie sã simtã
durerea refuzului sau a trãdãrii noastre.
Lasã credinþa ta în Domnul Isus sã prindã viaþã prin rugãciune
sincerã ºi prin studiul Cuvântului vieþii, având ca sursã de putere
ºi cãlãuzire lumina care vine de sus, ca astfel sã poþi trãi cu adevãrat ca un credincios, fãrã sã alegi ce îþi convine ºi ce nu îþi convine sã împlineºti din Scripturã. Credincioºia Lui s-a dovedit de
atâtea ori încât nu mai avem nevoie de dovezi, dar credincioºia
noastrã este încã sub evaluare ºi va fi aºa pânã când vom pleca spre
locul veºnic pe care ni l-am ales. Dumnezeu i-a promis lui Avraam
o þarã ºi un fiu moºtenitor ºi a fost credincios promisiunilor lui. El
a promis cã va trimite un Rãscumpãrãtor ºi a fãcut întocmai. A
promis cã va trimite Duhul Sfânt, care sã ne cãlãuzeascã spre cer
ºi, cu credincioºie, a îndeplinit ºi aceastã promisiune. Dumnezeu
promite cã pe cel care vine la El nu-l va scoate afarã, ci îi va da
mântuirea (Ioan 6:37). Crezi tu lucrul acesta?
Dacã nu te iartã El, nu te poate ierta nimeni. Dacã nu te spalã
El, dacã nu te învaþã El, dacã nu te pãzeºte El, dacã nu te
cãlãuzeºte El, nu vei sã ajunge în Împãrãþia Lui. Ai toate motivele
sã spui "Da" chemãrii Lui ºi sã-I faci o bucurie Lui ºi cerului
întreg, pentru cã încã un pãcãtos a fost primit ºi curãþit de vinã,
pentru a fi un copil al Domnului ºi moºtenitor al cerului: "Tot aºa,
vã spun cã este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un
singur pãcãtos care se pocãieºte" (Luca 15:10). Poate cã ºi tu,
odatã, ai umblat îndeaproape cu Dumnezeu, aºa încât Îi auzeai
vorba, dar, cu timpul, îngrijorãrile vieþii, zbuciumul pentru a
aduna lucruri materiale sau faptul cã ai acceptat pachete strãlucitoare, dar cu conþinut toxic pentru suflet, din partea vânãtorului de
suflete, te-au transformat în unul dintre sufletele pentru care

Dumnezeu plânge. Nu-L mai sfida pe Dumnezeu, pentru cã oferta harului va expira într-o zi. Vino la El, hotãrât sã te pocãieºti,
chiar dacã pãcatul þi-a urâþit sufletul. El te va primi, îþi va vindeca sufletul ºi vei fi o pricinã de bucurie pentru Dumnezeul cel viu.
Grãbeºte-te sã vii la El sã te cureþe, ca sã fii un pom care dã roadã
dulce. Dacã aºtepþi prea mult s-ar putea sã întâlneºti securea
Stãpânului. Reþeta de recuperare este aceeaºi ºi astãzi, ca întotdeauna, ºi se numeºte pocãinþã înaintea unui Dumnezeu care nu
oboseºte iertându-l pe cel care se cãieºte ºi se întoarce de la cãile
lui rele. Pocãinþa nu merge "dupã ureche" sau dupã pãrerile unor
oameni, ci merge dupã Scripturã. Pocãinþa nu este un eveniment
care are loc o datã în viaþa noastrã, ci se repetã mereu, cuprinzând
viaþa noastrã întreagã, prin cercetare continuã, sã vedem dacã
suntem în credinþã. Milioane de creºtini aºteaptã învierea ºi viaþa
veacului viitor; dar dacã Dumnezeu plânge în dreptul nostru, sã
nu ne aºteptãm la nimic bun în acea viaþã fãrã sfârºit. Dacã rãpirea
Bisericii nu a avut loc încã, în timpul când citeºti acest mesaj,
astãzi este o zi când porþile mântuirii îþi sunt încã deschise.
Nu poþi fi independent ºi nu eºti un accident genetic, cum ar
vrea ateii sã crezi, ci eºti un suflet creat de Dumnezeu, cu suflare
de viaþã din El. Foloseºte oportunitatea! Scapã-þi viaþa! Aproape
mântuit înseamnã exact pierdut, de aceea, fii sigur cã urmezi calea
Domnului, trasatã în Noul Testament, ºi nu cãile inventate de
oameni. Credinþa mântuitoare este aceea care crede în Domnul
Isus ºi-l primeºte ca Mântuitor. Credinþa mântuitoare nu doar
crede Cuvântul lui Dumnezeu, ci se ºi încrede în promisiunile
Lui, ca apoi sã se supunã faþã de Domnul, acceptând învãþãtura
sãnãtoasã, care duce la fapte bune, care dovedesc realitatea mântuirii sufletului.
În aceastã vreme de pe urmã, când asistãm, cu dezamãgire, la
schimbarea ºi redefinirea lucrurilor ºi a standardului moral de
cãtre lume ºi la apariþia unor noi tipare lumeºti de urmat pentru
tineri, poþi totuºi sã fii mântuit, pentru cã puterea Cuvântului lui
Dumnezeu este ºi astãzi aceeaºi ca ºi pe vremea întemeierii
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Bisericii lui Dumnezeu pe pãmânt. Prin mijloace moderne de tot
felul, vrãjmaºul face tinerii sã caute sã-ºi trãiascã viaþa dupã ceea
ce vãd în filme ºi urmând tot felul de fantezii bolnave, care le
risipesc timpul, vlaga ºi viaþa. Dar tinerii care vin la mântuire în
primãvara vieþii lor se bucurã de o viaþã trãitã din plin cu
Dumnezeu, care le dã oportunitatea sã-ºi adune mari comori în cer
ºi sã-I facã, astfel, bucurie Domnului. Pe cei a cãror viaþã Îl bucurã
pe Dumnezeu îi aºteaptã o nouã tinereþe, o nouã reºedinþã fãcutã
nu de mâini omeneºti ºi îi aºteaptã o viaþã în prezenþa unui
Dumnezeu bun, care creazã lumi noi ºi aºtri ºi nu este niciodatã
plictisitor. Cea mai mare pierdere ºi durere a acelora care-L fac pe
Dumnezeu sã plângã este cã prin refuzul lor, ei se condamnã singuri la un loc unde ei înºiºi vor plânge: "Va fi plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor, când veþi vedea pe Avraam, pe Isaac ºi pe Iacov ºi pe toþi
prorocii în Împãrãþia lui Dumnezeu, iar pe voi scoºi afarã"
(Luca 13:28). Omul, pentru care Dumnezeu a dat aºa de mult, Îl
preþuieºte pe Dumnezeu aºa de puþin. Nu lãsa sã fie aceasta un
adevãr în viaþa ta, ci fã primul pas al pocãinþei, conºtientizând cât
de grav este pãcatul ºi vina pe care o ai, iar apoi, prin credinþã, treci
pe la cruce ºi cere-I, în rugãciune, iertarea. Fã-i promisiunea
necondiþionatã cã vei trãi pentru El ºi El îþi va arãta calea cea bunã.
Într-o vreme ca aceasta, când Dumnezeu trebuie sã plângã
pentru mulþi, tu poþi alege, spre fericirea ta, sã-I faci bucurie lui
Dumnezeu, pocãindu-te, ca astfel sã fii gata sã-L întâlneºti pe
Dumnezeu. Venirea Domnului ºi întâlnirea noastrã cu El nu este
doar încã un lucru frumos amintit în Scripturã, ci este un adevãr
de care ne legãm viaþa ºi spre care privim cu bucurie. Trãieºte în
aºa fel încât Dumnezeu sã Se bucure de viaþa pe care þi-a dat-o ºi
când vei ajunge sus, în casa Tatãlui, te vei bucura împreunã cu
El ºi cu toþi cei care au ales sã trãiascã cu Dumnezeu ºi pentru
Dumnezeu.
Amin
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ORBUL BARTIMEU
"Orbul ºi-a aruncat haina; a sãrit, ºi a venit la Isus.
Isus a luat cuvântul, ºi i-a zis: «Ce vrei sã-þi fac?»
«Rabuni», I-a rãspuns orbul, «sã capãt vederea». ªi
Isus i-a zis: «Du-te, credinþa ta te-a mântuit». Îndatã
orbul ºi-a cãpãtat vederea, ºi a mers pe drum dupã
Isus." Marcu 10:50-52

S

tudiind Scriptura ai ocazia sã vezi caracterul Sfânt al
Domnului Isus, nu doar într-o singurã învãþãturã a Lui
sau minune fãcutã de El, ci fãrã sã aibã o parte "noroasã"
a vieþii, aºa cum avem noi oamenii; în tot ce a fãcut, a lãsat sã se
vadã, într-un mod desluºit, chipul unui om, Dumnezeu desãvârºit.
Într-un mod mai detaliat, în Scripturã, sunt consemnate 35 de
minuni pe care El le-a fãcut, dintre care 17 sunt vindecãri trupeºti,
9 sunt minuni asupra naturii, 6 eliberãri de demoni ºi 3 învieri din
morþi; toate acestea dovedind cã El este cine a spus cã este, adicã
Hristos Fiul lui Dumnezeu, pe deplin om ºi pe deplin Dumnezeu.
Murind pe cruce a dovedit cã este om, ºi înviind dintre cei morþi
a dovedit cã El este Dumnezeu. Miºcat de milã pentru poporul
care-L asculta, Domnul Isus a fãcut aceste minuni, ºi altele care
nu sunt specificate în scrierile evangheliºtilor, dar cea mai importantã misiune a Lui nu a fost sã facã minuni, ci a fost aceea ca,
dupã ce a trãit o viaþã fãrã pãcat, sã devinã Mântuitorul sufletelor,
prin moartea Sa înlocuitoare la Golgota. Cine se adânceºte în
tainele Scripturii ºi ajunge sã-i simtã gustul (1 Petru 2:3), care
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parcã aprinde un foc în inimã, pune capãt pãcatului în viaþa lui;
are rugãciunea mereu reîmprospãtatã, prin puterea Duhului Sfânt,
ºi devine un martor tot mai bun al Domnului Isus Hristos.
Printre alte efecte aducãtoare de binecuvântare, Cuvântul
Scripturii are ºi efectul de a te face sã cauþi pãrtãºia celor care îl
iubesc, ºi astfel, adâncindu-te în el, credinþa sã meargã mereu
crescând, ºi viaþa spiritualã sã poatã fi mereu înnoitã de Duhul
Sfânt. Biblia este cartea care, pe lângã faptul cã ne spune cum
putem fi mântuiþi prin credinþa în Domnul Isus, înlãturând iluzia
oricãrei alte cãi spre viaþa veºnicã, ne învaþã care este scopul nostru în aceastã lume. Ca acest Cuvânt al Scripturii sã poatã aduce
credinþã în sufletul nostru, ca apoi sã aparã roada doritã de
Dumnezeu, este nevoie sã avem o cunoaºtere a Domnului Isus,
care începe prin a auzi Cuvântul, ca apoi sã spunem un "DA" lui
Dumnezeu în fiecare zi, cu gura, cu mintea noastrã, cu afecþiunea
ºi cu felul în care ne trãim viaþa.
Cuvântul citat la început, îi aduce în prim plan, în faþa noastrã,
pe Domnul Isus ºi pe un om orb, pe care evanghelistul Marcu îl
prezintã cu numele de Bartimeu Timeu, care, în urma a ceea ce a
auzit despre învãþãtorul din Nazaret, cu numele Isus, a avut credinþã cã El îi poate da vederea. Acest Bartimeu stãtea jos, apelând
la mila trecãtorilor, nu departe de poarta cetãþii Ierihon, care era
atunci o cetate mai mare ca ºi Ierusalimul. Ochii acestui om
priveau într-un nesfârºit întuneric, ºi cu toate acestea, din cuvintele pe care le-a rostit, putem deduce cã el totuºi vedea ceva. Nu
vedea împrejurul lui, dar vedea posibil ca omul numit Isus din
Nazaret, sã-i poatã da vederea. Când l-a strigat "…Fiul lui
David..." (Marcu 10:48), acest orb ºi-a declarat credinþa, care
spune cã el ºtia cã Domnul Isus era mai mult decât un învãþãtor.
Parcã ºtia cã aceasta îi este prima ºi ultima ºansã sã primeascã
vindecarea, de aceea, îl gãsim cã striga, fãrã sã-i pese de cei care
îi cereau sã tacã.
Drumul principal care traversa cetatea Ierihon, mai ales în
preajma sãrbãtorilor, era strãbãtut de mari mulþimi de oameni,

care cãlãtoreau din nordul þãrii spre Ierusalim ºi, într-o astfel de
poziþie strategicã, cei care apelau la mila trecãtorilor, aveau o mai
bunã ºansã sã primeascã ceva de la ei. Evenimentul descris în
Evanghelia dupã Marcu a avut loc cu o sãptãmânã înainte de
patimile Domnului, înainte de Paºtele Iudeilor. În acele zile, drumul care strãbãtea þara, trecând prin Ierihon, era strãbãtut de
multe caravane de oameni, care mergeu sã prãznuiascã Paºtele în
Ierusalim. Noi, cei care ne-am obiºnuit cu confortul lumii moderne, nu ne dãm seama pe deplin cât de diferitã ºi grea era viaþa
de atunci, dar în mod deosebit era dificilã pentru un nevãzãtor ca
ºi Bartimeu. Acesta, fiul lui Timeu, era un om sãrac, ce nu se
putea bucura nici mãcar de lumina zilei, pentru cã era orb, ºi trãia
din mila trecãtorilor.
Boala fizicã nu este întotdeauna o urmare a pãcatului, ci uneori este o lucrare a lui Dumnezeu, prin care El vorbeºte altora. De
aceea, sã nu judecãm prea repede atunci când cineva este bolnav,
spunând cã este pedepsit de Dumnezeu, pentru cã poate fi o
lucrare neînþeleasã de noi. În acea vreme, un orb era privit de unii
ca ºi o oportunitate de a binecuvânta pe cineva, care este defavorizat de împrejurãrile vieþii, aºa cã cei care credeau aceasta, îi
dãdeau câte ceva ca sã fie ºi ei binecuvântaþi de Dumnezeu. Iudeii
ºtiau cã o cale de a ajunge binecuvântat este aceea de a arãta milã
ºi bunãtate faþã de un astfel de om. Cu excepþia leproºilor, un orb
sau un paralizat, cum a fost acela de la poarta frumoasã, nu erau
goniþi, fiind acceptaþi ca parte din societatea vremii de atunci.
Acest cerºetor profesionist, cu numele de Bartimeu, a fost gata sã
renunþe la avantajul de a avea altul grijã de nevoile lui, de dragul
de a vedea lumina soarelui ºi lumea pe care a creat-o Dumnezeu.
Ne întrebãm oare cum ºi-a dat el seama de oportunitatea ºi de
potenþialul Domnului Isus? Nu era un lucru obiºnuit sã ceri cuiva
sã-þi dea vederea, ºi sunt sigur cã n-a mai cerut niciodatã vreunui
posibil binefãcãtor aºa ceva. Vestea despre învãþãtorul din
Nazaret, care face minuni, ajunsese ºi la el, ºi s-a hotãrât sã facã
tot posibilul sã fructifice acea oportunitate, creatã de trecerea
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Domnului Isus pe acolo, în drum spre Ierusalim. Bartimeu a auzit
un convoi de oameni ºi zarva care s-a creat când trecea Isus pe
acolo, ºi a ºtiut cã, în acele momente, avea oportunitatea sã cearã
mila Aceluia care-I putea da vederea. Fãrã sã vadã, a început
sã strige: "...Fiul lui David, ai milã de mine!" (Marcu 10:48).
Cuvintele lui au o implicaþie profeticã ºi aratã credinþã, iar aceasta nu rãmâne neobservatã de Domnul Isus. Oamenilor din jurul
lui, care nu cunoºteau ce poate însemna îndurarea ºi puterea divinã, le-ar fi plãcut ca Bartimeu sã tacã, dar nu l-au putut opri,
insistenþa lui fiind rãsplãtitã. Domnul Isus i-a auzit strigãtul, ºi o
altã traducere spune cã i-a auzit plânsul, de aceea, Domnul l-a
chemat la El, întrebându-l ce vrea sã-i facã. Bartimeu ºi-a aruncat
haina urât mirositoare ºi, venind înaintea lui Isus, a rãspuns: "...Sã
capãt vederea..." (Marcu 10:51).
Domnul Isus nu a avut nevoie sã îl consulte, pentru a vedea
dacã ochii lui se pot sau nu opera, ci El, care este Creatorul, i-a
vindecat ochii, dându-i vederea, iar apoi omul acela a mers dupã
El. Domnul Isus a gãsit în Bartimeu unul dintre lucrurile care au
fãcut ºi fac bucurie Domnului: "credinþa". Credinþa a provocat, ºi
mai provoacã, minunea pe care Dumnezeu o face cu bucurie atunci
când este onorat în acest fel. Cum este cu sufletul tãu? Ai o rutinã
plictisitoare sau comodã cu privire la sãnãtatea sufletului tãu? Ai
vrea o trãire mai îndeaproape cu El pentru a vedea minunile Lui?
Sau vrei doar sã trãieºti spiritual cu un minim de putere, cerºind ºi
cârtind la nesfârºit? Eºti dispus sã lupþi ºi sã trãieºti prin riscurile
întâmpinate de cei care duc lupta cea bunã a credinþei, care fac
Evanghelia sã înainteze ori vrei doar sã supravieþuieºti?
Ca sã trãieºti viaþa din plin, trebuie sã ai ochii vindecaþi, ca sã
poþi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ºi sã faci acele
lucruri care vor avea valoare ºi peste o sutã ºi peste un milion de
ani. Poate spui cã oamenii sunt mulþumiþi cu tine aºa cum eºti, dar
Dumnezeu este mulþumit de cât de mult lucrezi pentru ca
Împãrãþia Lui sã vinã mai curând? În zilele acestea chiar ºi astãzi,
trece Isus pe lângã tine ºi-þi vorbeºte, prin diferite metode, ca sã

ieºi din mediocritate sau chiar din rãceala nepãsãrii, primind o
pasiune pentru mântuirea sufletelor ºi, lucrând astfel, sã-þi aduni
o comoarã în cer. Dacã spunem cã vedem bine, trebuie sã verificãm unde ne duc picioarele ºi ce fel de lucruri valoroase
adunãm. Ne duc spre locuri de destrãbãlare, ne duc la scaunul
batjocoritorului sau ne duc undeva unde doar sã stãm, în timp ce
alþii trag la jugul Evangheliei? Ori ne duc în via Domnului, unde
este de lucru pentru toþi? Ca o ironie elegantã, putem privi la
majoritatea creºtinilor, care, în timp ce aºteaptã vremea sfârºitului, se strãduiesc din rãsputeri sã construiascã lumea de acum.
Suntem tributari timpului, aºa cã nu trãim la nesfârºit, ci dimpotrivã, viaþa este imprevizibilã, ºi nu ºtim dacã mâine vom mai
fi aici, sau dacã vom fi dincolo de aceastã viaþã, de aceea, suntem
îndemnaþi sã preþuim vremea pe care o avem astãzi: "Rãscumpãraþi vremea, cãci zilele sunt rele" (Efeseni 5:16).
Domnul Isus a onorat credinþa lui Bartimeu, ºi a dat vedere
ochilor lui, iar acesta, fãrã sã mai aibã nevoie ca cineva sã-i spunã
unde sã calce, a mers dupã Isus. Sã nu ai vedere înseamnã sã
trãieºti încontinuu în întuneric, ºi cu toate cã este un teribil fel de
a-þi trãi viaþa, a nu avea vedere spiritualã este mult mai tragic,
pentru cã acest fel de orbire are urmãri veºnice. Privind la ce-l
înconjoarã în naturã, Iov pune întrebarea: "Cine nu vede...?"
(Iov 12:9). Cu toate cã viaþa lui Iov era ca într-un cuptor al necazurilor, are totuºi timp ºi luminã de sus ca sã vadã ce-i priveau
ochii în naturã, adicã pe Dumnezeu ca ºi Creator (Romani 1:20).
Mulþi oameni sunt orbi, ºi ei nu ºtiu, pentru cã boala lor este de
naturã spiritualã. În argumentul pe care fariseii l-au avut atunci
când Domnul Isus a vindecat orbul din naºtere, în Ierusalim de
data aceasta, au pus o întrebare care lor li se pãrea ridicolã:
"...Oare n-om fi ºi noi orbi?" (Ioan 9:40). Ei erau orbi, pentru cã
nu vedeau în Domnul Isus decât un rival, de care vroiau sã scape
cu orice preþ. Mai trist decât a nu vedea un apus de soare sau un
câmp plin de flori, este sã nu vezi cã ai un Creator, care este
Singurul ce îþi poate da mântuirea: "...Mântuirea vine de la

350

351

TEMNI|A RELIGIEI

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

Domnul" (Iona 2:9). Ai tu luminã? Ai vederea necesarã ca sã vezi
adevãrata ta stare înaintea lui Dumnezeu?
El a vindecat, ºi mai vindecã ºi astãzi, ochii inimii omului
(Efeseni 1:18-19), ca omul, vãzându-ºi haina sufletului pãtatã, sã
cearã ºi sã primeascã haina neprihãnirii lui Hristos: "ªi sunt
socotiþi neprihãniþi, fãrã platã, prin harul Sãu, prin rãscumpãrarea,
care este în Hristos Isus" (Romani 3:24). Bartimeu a primit vederea fizicã a ochilor, dar cred cã a primit ºi vindecarea pentru
suflet, de aceea, cred cã cei care vor ajunge în cer îl vor vedea ºi
pe Bartimeu, în a cãrui viaþã Dumnezeu a fost proslãvit. Este timpul sã ne verificãm vederea, punându-ne câteva întrebãri. Vezi
folos în a urma calea Domnului dupã Scripturi? Vezi câºtig în a
obosi în lucrul Domnului ºi a te investi cu tot ce ai în Împãrãþia
Lui? Este important sã îi ajuþi pe ceilalþi? Este bine sã îl ierþi pe
cel care þi-a greºit? Rãspunsul la aceste întrebãri trebuie sã-þi
spunã ceva despre sãnãtatea vederii tale spirituale. Pe vremuri,
când oamenii locuiau în cetãþi înconjurate de ziduri de apãrare, de
multe ori, când o astfel de cetate era împresuratã de o armatã
puternicã, gata de a începe asedierea ei, celor din cetate li se oferea ºansa de a se preda, prin a deschide porþile. Prin negociere ei
erau lãsaþi în viaþã, cu condiþia sã treacã de partea celor care erau
gata sã asedieze cetatea ºi, de asemenea, trebuiau, ca în continuare, sã sprijine ºi chiar sã lupte de partea cuceritorilor, împotriva altor cetãþi.
Când cel rãu asediazã cetatea inimii omului, face ceva
asemãnãtor atunci când, prin ispitele pãcãtoase pe care le oferã ca
ºi momealã, cere sã i se deschidã uºa. Vrãjmaºul minte un astfel
de suflet asediat, cum cã, dacã trece de partea lui, scapã, ca apoi,
odatã compromis, acel suflet sã se afle ºi el luptând împotriva
binelui. Ca sã poþi face faþã acestor atacuri trebuie sã ai ochii
spirituali deschiºi ºi sã ºtii promisiunile Scripturii, cu care te poþi
împotrivi vrãjmaºului, în aºa fel încât, pentru o vreme cel puþin,
el sã fugã, ºi astfel sã poþi birui. Oamenii care-L înconjurau pe
Domnul Isus au vrut ca El sã-i vindece, sã-i hrãneascã, ºi unii ar

fi vrut sã îi elibereze de sub dominaþia romanã. Ei se limitau la
acest fel de lucruri pãmânteºti. Domnul Isus a vrut ºi vrea mult
mai mult pentru cei care-L cautã. Vrea sã le fie prieten, învãþãtor
ºi chiar iubit al inimii lor, dar în acea vreme nu a fost înþeles. Cum
este cu sufletul tãu? Ce vrei de la El? Vrei vindecare, rezolvãri de
situaþii pãmânteºti, ori vrei, înainte de toate, sã-þi ierte pãcatul, sã
te numeascã copilul Sãu, ca astfel sã ai asiguratã viaþa veºnicã? El
nu iartã ºi nu mântuieºte pe nimeni cu forþa, ci îºi face lucrarea
mântuitoare doar în inimile celor care cred în El, ºi-L doresc în
viaþa lor. Când Domnul a vizitat Nazaretul cu ucenicii Lui,
Scriptura spune cã acolo, din cauza necredinþei oamenilor, de care
s-a mirat, "n-a putut sã facã nicio minune" (Marcu 6:6).
Vedem aici cã, Acela care poate totul nu vrea sã treacã peste
refuzul oamenilor. Crezi tu, în inima ta, cã El este Fiul lui
Dumnezeu, care a murit pentru tine? Dacã crezi ºi vrei mântuirea,
sã nu îþi pese de ce zic sau de ce vor zice oamenii, ci cheamã-L în
viaþa ta, nu doar ca sã-þi împlineascã o dorinþã pãmânteascã, ci
cheamã-L ca Domn ºi Mântuitor. Lui Bartimeu nu i-a pãsat cã,
strigând în lumea lui întunecatã, se va face de râs sau cã poate
cineva îl va împinge din drum. La fel trebuie sã fie ºi cel care vrea
sã primeascã de la Domnul vederea spiritualã. Aºa cum
Bartimeu ºi-a lãsat haina murdarã, lasã-þi faptele, obiceiurile
pãcãtoase la altarul mãrturisirii când, plecat înaintea Domnului, îi
ceri sã te ierte. Dacã pânã în acea zi, în amãrãciunea vieþii lui de
orb, se întreba de ce s-a mai nãscut pe pãmânt, din acea zi, când
Domnul i-a dat vederea, totul s-a schimbat în viaþa lui.
Poate te întrebi ºi tu ce rost are viaþa, mai ales când ai parte de
dezamãgiri? Trebuie sã ºtii cã viaþa ta nu va avea sens, pânã când
nu te împaci cu Dumnezeu, prin pocãinþã, ºi devii un vas de care
El sã se poatã folosi. Domnul Isus l-a vindecat pe Bartimeu, pentru cã acesta a recunoscut cã este orb, pentru cã a conºtientizat cã
are nevoie de mila Lui ºi pentru cã a avut credinþã cã Domnul îi
poate da vederea. Domnul Isus îi mântuieºte ºi astãzi pe cei care
recunosc cã sunt în nevoie de iertarea pe care El o oferã, în merit-
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ul jertfei din Golgota, ºi dacã nu simþi aceastã iertare, aducãtoare
de pace ºi fericire, El þi-o poate da astãzi. Poþi sã te alãturi unei biserici, sã cânþi în cor, sã participi la acþiuni de binefacere pentru cei
în nevoie, ºi, totuºi, sã rãmâi orb spiritual, dacã nu ai avut parte de
naºterea de sus. Însã nu poþi sã ai o întâlnire cu Isus Hristos, prin
pocãinþã, ºi sã rãmâi la fel. Pentru cã, odatã ce El îþi ºterge vina,
simþi nevoia ca mereu sã-I mulþumeºti ºi sã faci acele lucruri
care-I plac Lui. Cei a cãror notã de platã pentru pãcat este ºtearsã
devin experþi în lucruri ce pot fii ascunse, cum sunt rugãciunea,
postul ºi milostenia. Dacã sunt expuse înadins, cu scopul
de a primi atenþia ºi aprecierea oamenilor, acestea îºi pierd
valoarea înaintea cerului, dar dacã, fãrã intenþie în anumite împrejurãri, ajung sã fie cunoscute de oameni, ele pot fi o încurajare
pentru alþii.
Când vorbim de nevoile sufletului, vorbim de lucruri pe care le
poate da numai Domnul Isus. Numai El poate ierta pãcatul ºi
numai prin El cunoºti fericirea de a avea pace cu Dumnezeu.
Avem nevoie ca El, care este Lumina lumii, sã dea luminã ochilor
noºtri, ca apoi, ca purtãtori de luminã, sã umblãm în ea ºi sã
cãlãuzim ºi pe alþii spre Acela care le poate da vederea: "ªi avem
cuvântul prorociei fãcut ºi mai tare; la care bine faceþi cã luaþi
aminte, ca la o luminã care strãluceºte într-un loc întunecos, pânã
se va crãpa de ziuã ºi va rãsãri luceafãrul de dimineaþã în inimile
voastre" (2 Petru 1:19). Cere-I astãzi sã-þi dea din lumina Sa ºi,
când vei umbla în lumina pe care o dã El, vei primi ºi mai multã
luminã, ca într-o zi sã ajungi acolo unde nu existã întuneric, ci
pentru veci domneºte Lumina.
Amin
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CALEA PRIN MUN{I
"Munþii vor aduce pace poporului, ºi dealurile de
asemenea, ca urmare a dreptãþii Tale."
Psalmul 72:3

B

iblia este Cartea care îi dã omului nu numai speranþa de
mai bine, ci speranþa veºnicã de mai bine. Este o carte
plinã de povestiri de dragoste, de lupte dupã putere,
despre credinþã. Este cartea care are în ea mesajul harului, adicã
al milei nemeritate pentru orice pãcãtos care vine la Dumnezeu.
Este o carte care vorbeºte despre mântuirea omului, despre
dragostea lui Dumnezeu, despre pace ºi despre minuni. Este o
carte care prezintã situaþii imposibile care gãsesc rezolvare la
Dumnezeu.
În acest mesaj vom privi la patru munþi unde omul poate gãsi
pace pentru suflet, când trãieºte în ascultare de Dumnezeu.
Fiecare om începe viaþa aceasta cu nemulþumire ºi, datoritã
moºtenirii adamice, începe cu statutul de pãcãtos, care îl pune în
vrãjmãºie cu Dumnezeu. Suntem fiinþe spirituale într-un trup
fizic, create de Dumnezeu dupã chipul ºi asemãnarea Lui. Chiar
de la început, potrivnicul Satana a încercat ºi a reuºit, prin pãcatul în care a momit omul, sã fure chipul lui Dumnezeu din om ºi
rezultatul s-a vãzut imediat. Chiar de la început, "Domnul a vãzut
cã rãutatea omului era mare pe pãmânt ºi cã toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rãu"
(Genesa 6:5). Pãcatul nu este doar o încãlcare a legii date de
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Dumnezeu, ci este ruperea relaþiei cu El; este o sfidare a Lui ºi
duce la întreruperea unei relaþii de prietenie foarte avantajoase
pentru noi. În rugãciunea sa, Solomon recunoaºte cã omul este
depravat ºi fãrã speranþa de a trãi fãrã sã pãcãtuiascã: "Cãci vor
pãcãtui împotriva Ta - cãci nu este om care sã nu pãcãtuiascã - ºi
Te vei mânia împotriva lor ºi-i vei da în mâna vrãjmaºului, care-i
v-a duce robi într-o þarã vrãjmaºã, depãrtatã sau apropiatã"
(1 Împãraþi 8:46). Rând pe rând, scriitori autorizaþi ai Scripturii au
scris despre starea decãzutã a omului în pãcat, lipsit de pace ºi în
vrãjmãºie cu Dumnezeu (Psalmul 53:3; Isaia 53:6; Romani 3:3,
1 Ioan 1:8). Pãcatul este o boalã universalã ºi nimeni în afarã de
Domnul Isus nu a scãpat vreodatã necontaminat de el.
Cãlãtorind în viaþa noastrã prin aceastã lume, pe care o putem
asemãna cu un deºert al pãcatului unde are loc marea luptã dintre
bine ºi rãu, uneori ni se dã sã trecem ºi printre munþi, care pot fi
mari sau mici. Spiritual, aceºti munþi pot reprezenta încercãri,
bãtãlii ale conºtiinþei, momente grele de decizii, examene ºi probleme mici sau mari. Dupã alegerile pe care le facem, experienþa
pe care o avem în aceºti munþi ne poate schimba în bine sau în rãu
ºi nimeni dintre cei care îºi iubesc sufletul nu este scutit de trecerea prin aceºti munþi. Unii oameni trec prin aceºti munþi, adicã
prin probleme apelând la doctori de tot felul, la alcool sau la
droguri. Unii cautã pace muncind la nesfârºit, ca sã nu aibã timp
sã se gândeascã la suflet, iar alþii cautã scãpare destrãbãlându-se,
în pãcate sexuale. Cel mai trist mod de a trece prin aceºti munþi ai
dificultãþilor este când cineva îºi curmã singur viaþa, deoarece
asta înseamnã predare în mâna celui rãu. Este un pãcat pentru care
nu mai are ocazia sã îºi cearã iertare.
Vom privi, în acest mesaj, la patru munþi diferiþi, care, prin
îngãduinþa lui Dumnezeu apar în drumul nostru fãrã sã avem
posibilitatea de a-i muta (Matei 21:21). Indiferent cine ne-a pus
munþii necazurilor în cale, ºtim cã aceste necazuri sunt în faþa
noastrã pentru ca sã ne creascã credinþa, rãbdarea ºi cunoºtinþa
despre Dumnezeu (Romani 5:3-5), însã cei patru munþi la care

vom privi în mod specific sunt pe traseul nostru dupã planul lui
Dumnezeu. În drumul nostru, fãrã sã-i putem evita, apar munþi pe
care nu-i putem muta, oricâtã credinþã am avea, ci trebuie sã-i
trecem. Având o semnificaþie spiritualã, aceºtia sunt: Muntele
Mãslinilor, Muntele Calvarului, Muntele Sinai, sau Horeb, ºi
Muntele Moria. Muntele Mãslinilor este un munte nu prea înalt ºi
Ierusalimul este separat de el prin valea lui Iosafat, sau valea
Chedronului. În timpul vieþii Domnului Isus pe pãmânt, acest
munte a fost martor la patru evenimente deosebite: intrarea
Domnului în Ierusalim (Matei 21:2), prorocia împotriva cetãþii
Ierusalim (Matei 24:1; Marcu 13:1), pe acest munte Domnul
Isus S-a rugat înainte sã fie prins, legat ºi dus la Marele Preot
(Matei 26:30, 36; Marcu 13:1) ºi tot pe acest munte a avut loc
înãlþarea la cer a Domnului Isus (Faptele apostolilor 1:9).
Pe Muntele Mãslinilor se aflã grãdina Ghetsimani, locul
unde a fost testatã ascultarea Domnului Isus de Dumnezeu Tatãl
(Luca 22:42). Ascultarea Lui de Tatãl L-a dus spre cel de-al doilea
munte, care este Muntele Calvarului. Dacã luãm o decizie bunã pe
Muntele Mãslinilor, ºi noi vom strãbate Muntele Calvar - ºi acolo
ni se va da sã facem o alegere. În funcþie de felul în care alegem,
va urma sã mergem spre viaþã sau spre moarte: "Fiindcã plata
pãcatului este moartea, dar darul fãrã platã al lui Dumnezeu este
viaþa veºnicã în Isus Hristos, Domnul nostru" (Romani 6:23).
Uneori, prin compromis sau lepãdare, se pare cã ai rezolvat, pe
moment, problema; dar rezultatul trist este cã, alegând sã procedezi aºa, rãmâi singur, fãrã Dumnezeu ca apãrãtor. Dacã alegi
voia Tatãlui pentru viaþa ta, chiar dacã pare cã ai de pierdut, din
punct de vedere pãmântesc, mult sau puþin, îþi vei continua drumul cu Domnul pânã când vei întra în viaþa veºnicã. Muntele
Calvarului, care nu este foarte înalt, a avut înãlþat pe el, odatã, trei
cruci (Matei 27:37, 38). Muntele numit Calvar, în greceºte, ºi în
evreieºte Golgota, este, ºi el, foarte aproape de cetatea Ierusalim.
Este numit ºi dealul Cãpãþânii, deoarece culmea muntelui aratã ca
un craniu ºi este locul de execuþie a Domnului Isus. Era un loc
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lângã drum, ales special pentru ca trecãtorii sã vadã ºi sã nu aibã
gânduri de rãzvrãtire împotriva stãpânirii romane.
Unul dintre cei doi tâlhari rãstigniþi lângã Domnul Isus a
început sã-L batjocoreascã pe Domnul, dar celãlalt I-a luat
apãrarea, a recunoscut cã merita pedeapsa; a recunoscut în
Domnul Isus un nevinovat ºi ºi-a pus credinþa în Domnul, crezând
cã, dincolo de aceastã viaþã pãmânteascã, El are o Împãrãþie.
Crucea pe care a fost rãstignit Domnul Isus a fost o cruce unde
s-a adus jertfa de rãscumpãrare a omului din pãcat. Pe cruce a fost
chinuit ºi omorât Domnul Isus pentru pãcat - dar nu pentru al Lui,
deoarece El nu avea pãcat. Plãtind pentru pãcatul celui vinovat,
cel vinovat era ºi este justificat, socotit fãrã vinã, adicã neprihãnit.
Aceastã justificare înseamnã cã, odatã iertaþi, suntem priviþi ca ºi
cum nici nu am fi pãcãtuit. La stânga Domnului Isus a fost rãstignit un tâlhar care L-a batjocorit pe Domnul Isus, deºi era ºi el în
chinuri, deºi ºtia cã avea sã moarã, deºi era fãrã nãdejde pentru
viaþa de dincolo de moarte.
A blestema înseamnã a vorbi de rãu, a huli, a dori rãu cuiva,
înseamnã a defãima pe cineva. Milioane de oameni privesc la
Golgota ºi se fac cã nu aud ºi nu vãd grozãvia care a avut loc
acolo, unde un nevinovat a fost crucificat ºi omorât. Aceºti
oameni sunt duºi la Golgota, în gândurile lor, prin mesajele pe
care le aud de la anumite persoane, de la amvon, le aud la radio
sau la televiziune, dar totuºi aleg sã rãmânã cu inima rece, indiferentã în faþã demonstraþiei dragostei lui Dumnezeu. Pentru ei,
mesajul crucii este o nebunie, aºa cum spune apostolul Pavel:
"Fiindcã propovãduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe
calea pierzãrii; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este
puterea lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:18). Oamenii care refuzã
darul lui Dumnezeu, privesc la Golgota ºi, deºi vãd un neprihãnit
care a fost omorât pe nedrept, inima lor nu se înduioºeazã ºi nici
nu apreciazã oportunitatea creatã de moartea Domnului Isus.
Muntele Mãslinilor este un loc unde sufletul hotãrãºte sã asculte
sau sã nu asculte, sã se lase de pãcat sau sã continue în pãcat.

Când sufletele ajung la Muntele Golgota, în faþa crucii Domnului
Isus, trebuie sã decidã, ca cei doi tâlhari, dacã vor sã accepte cã
plata pentru pãcatul lor a fost plãtitã de Domnul Isus sau aleg sã
rãmânã indiferenþi, sã amâne deciziile bune sau sã încerce sã
plãteascã ei, cu faptele lor, pentru vina pe care o au. Muntele
Calvarului este un munte de unde pleci având pace sau pleci
împietrit, continuând sã porþi povara pãcatelor tale.
Ambii tâlhari erau vinovaþi, meritau pedeapsa, dar ce a fãcut ca
unul sã primeascã iertarea lui Dumnezeu ºi celãlalt sã nu o
primeascã a fost atitudinea lor faþã de Hristos. Ce spune sufletul
tãu în faþa jertfei Domnului Isus la Golgota? Inima celui de-al
doilea tâlhar, care ºi-a recunoscut vinovãþia, zdrobitã de sentimentul vinei. dar cu o credinþã mare, i-a adus o mare rãsplatã din
partea Domnului Isus: "Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care,
prin Duhul cel veºnic, S-a adus pe Sine însuºi jertfã fãrã patã lui
Dumnezeu, vã va curãþi cugetul vostru, de faptele moarte, ca sã
slujiþi Dumnezeului celui Viu!" (Evrei 9:14). La Calvar fiecare
suflet are de ales pentru el. L-ai primit sau L-ai refuzat? Ce a ales
inima ta? "Dar tuturor celor care L-au primit, adicã celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu"
(Ioan 1:12). Cel care L-a ales pe Domnul Isus ca Mântuitor ºi
Domn nu îºi continuã drumul singur când pleacã de pe acest
munte: "...cãci El însuºi a zis: «Nicidecum n-am sã te las, cu
nici un chip nu te voi pãrãsi»" (Evrei 13:5). De pe acest munte
credinciosul poate pleca având un partener de cursã lungã
care vrea sã-l însoþeascã pânã la sfârºitul cãlãtoriei - acesta este
Duhul Sfânt.
Mulþi dintre oamenii pe care-i întâlnim în drumul nostru, prin
pustia acestei lumi, nu au fost pe la Muntele Mãslinilor ºi nu au
avut o oprire binecuvântatã la Muntele Calvarului, unde în
lacrimile pocãinþei, sã fie nãscuþi din nou. La Calvar ni se dã
capacitatea sã ne împotrivim voinþei noastre fireºti în folosul
sufletului nostru, ca sã se producã o schimbare care este vãzutã de
cei din jur. Drumul nostru prin pustia pãcatului, unde cãutãm sã
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ne ferim de pãcat, refuzând ofertele atrãgãtoare, dar trecãtoare,
ale vrãjmaºului, dureazã o viaþã întreagã.
În drumul nostru spre canaanul ceresc, Dumnezeu a rânduit sã
mai trecem pe la Muntele Horeb, care este Muntele Sinai, sau
Muntele lui Dumnezeu. Pe acest munte, robul lui Dumnezeu
Moise a primit Legea ºi promisiunea purtãrii de grijã a lui
Dumnezeu cu condiþia cã ei sã asculte de Dumnezeu. Acolo,
poporului i s-a cerut sã se pregãteascã pentru un mesaj direct din
partea lui Iehova (Exodul 19:12). Era un loc în faþa unui munte de
care nu au avut voie sã se atingã. Spiritual vorbind, Muntele Horeb
este locul unde ajung cei care au trecut pe la muntele Calvarului ºi,
prin pocãinþã, au fost nãscuþi din nou, predându-ºi viaþa, cu toate
aspectele ei, Domnului Isus. Credincioºii trec pe la Horeb din
acelaºi motiv ca israeliþii - sã primeascã ºi sã înveþe legile ºi cãile
lui Dumnezeu. La Muntele Horeb credincioºii au ocazia, la fel
cum au avut ºi israeliþii, sã vadã puterea lui Dumnezeu la lucru, sã
observe mila Lui ºi sã se pregãteascã pentru drumul care le mai stã
înainte. Horebul nostru este Biserica lui Dumnezeu, adunarea
celor nãscuþi din nou, unde sufletele mântuite se adunã sã audã
Cuvântul lui Dumnezeu, sã cânte Domnului ºi sã aibã o pãrtãºie
sfântã unii cu alþii. În adunarea Domnului înveþi sã-þi parã rãu nu
dupã neîmpliniri pãmânteºti, ci dupã neîmpliniri spirituale, înveþi
cã în slujba Domnului nu este ºomaj, concediu sau pensionare,
înveþi sã cauþi ºi sã încurajezi în viaþa ta lucrurile care îþi cresc
puterea spiritualã.
Casa în care credincioºii se adunã este o casã de rugãciune ºi
în aceastã casã, prin rugãciuni ºi cântãri, credincioºii au oportunitatea de a-ºi arãta preþuirea faþã de Domnul Isus. În adunarea lui
Dumnezeu sufletele sunt hrãnite din Cuvânt, ca sã aibã puterea ºi
curajul de a merge mai departe: "Sã veghem unii asupra altora, ca
sã ne îndemnãm la dragoste ºi la fapte bune. Sã nu pãrãsim
adunarea noastrã, cum au unii obicei; ci sã ne îndemnãm unii pe
alþii ºi cu atât mai mult, cu cât vedeþi cã ziua se apropie" (Evrei
10:24, 25). Muntele Horeb, adunarea fraþilor în Domnul, este un

loc unde Duhul Sfânt reveleazã tainele Cuvântului ºi face chemãri
la diferite slujbe, spre folosul Bisericii (Faptele apostolilor 2:4247). În Adunarea lui Dumnezeu nu suntem chemaþi sã fim
conºtiinþa altuia, cum au fãcut prietenii lui Iov, ci suntem chemaþi
sã veghem în dreptul nostru, ca sã nu fim o pricinã de poticnire ºi
sã ne verificãm, pentru a fi siguri cã Stãpânul va gãsi în noi roadã.
În fiecare sãptãmânã, copiii Domnului cautã sã se adune împreunã pentru a lua parte la aceste slujbe sfinte, dar petrec restul sãptãmânii prin pustia acestei lumi, cãutând sã fie un semn, o
Evanghelie scrisã, care îndreaptã sufletele spre Dumnezeu. Prin
Cuvântul Scripturii ni s-a încredinþat un mare tezaur ºi, ca slujitori ai Marelui Împãrat, avem datoria sã ducem ºi sã împãrþim ºi
la alþii aceastã comoarã a Cuvântului: "ªi cum vor propovãdui
dacã nu sunt trimiºi?" (Romani 10:15).
Umblând prin pustia acestei lumi, când începem sã avem o
oarecare cunoºtinþã despre Dumnezeu ºi despre felul în care El
lucreazã, dupã hotãrârea lui Dumnezeu, va trebui ca mulþi dintre
noi sã trecem ºi pe la Muntele Moria. Muntele Moria este muntele
de sacrificiu unde Dumnezeu a testat credinþa lui Avraam, când
i-a cerut sã-l aducã pe Isaac ca jertfã. Moria este locul unde, trimiºi de Dumnezeu, se duc oameni simpli ºi, dacã trec examenul,
pleacã de acolo oameni mari în credinþã. Deºi nu era pe lista neagrã, Iov a trecut pe la Muntele Moria, spiritual vorbind, unde a
fost încercat grozav ºi unde a luat note mari, aducând astfel
bucurie ºi cinste lui Dumnezeu. În acea vreme, Iov nu avea
Biblie, ca noi, sã înveþe atâtea lucruri necesare care sunt scrise ºi
el ºi prietenii lui nu ºtiau cã Dumnezeu îngãduie uneori sã vinã
nenorocirea ºi peste cel neprihãnit. Noi, care avem cuvântul
Scripturii, ºtim asta; de aceea nu trebuie sã ne mirãm când ni se
cere sã trecem pe la Muntele Moria, unde sã fim testaþi (1 Petru
4:12). Muntele Moria este unul dintre dealurile Ierusalimului ºi
este locul unde David a zidit un altar ºi a adus o jertfã lui
Dumnezeu în aria lui Ornan (2 Cronici 3:1), este locul unde
Solomon a zidit Templul. Când drumul trasat de Dumnezeu pen-
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tru noi trece pe la Moria, El ne cheamã la sacrificiu, ne cheamã
uneori sã alegem sã dãm ce avem noi mai scump, ne cheamã sã
ne dovedim ascultarea ºi statornicia faþã de El. Aici Dumnezeu ne
cheamã sã ne rãstignim firea ºi dorinþele care ne-ar putea îndepãrta ºi chiar despãrþi de Dumnezeu.
Adevãrul cã noi slujim unui Dumnezeu real, în faþa cãruia vom
sta într-o zi, trebuie sã ne schimbe atitudinea faþã de viaþã ºi chiar
faþã de suferinþã ºi, dacã trecând pe la Muntele Moria, Dumnezeu
îngãduie sã gustãm durerea în trup sau în suflet, spre deosebire de
cei care au luat decizia greºitã la Muntele Calvarului, noi privim
dincolo de necaz, la o viaþã veºnicã, fãrã necazuri ºi acest gând ne
aduce pace. La Muntele Moria suntem chemaþi sã aducem
trupurile noastre ca o jertfã vie lui Dumnezeu (Romani 12:1-2);
suntem chemaþi sã dovedim cã am crescut ºi tindem spre o stare
de maturitate, în care Dumnezeu se poate folosi de noi ca de niºte
vase curate. Sã-I aduci Domnului ojertfã vie este mult mai greu
decât sã-I aduci Domnului o jertfã obiºnuitã. O jertfã adusã
Domnului moare, pe când jertfa vie nu moare pe deplin, pânã
când nu pãrãsim acest trup de lut. Sã-þi aduci trupul ca o jertfã vie
ºi sfântã înseamnã sã-L laºi pe Domnul Isus sã ia toate deciziile
în locul tãu în fiecare zi, punând duhul luminat de Duhul Sfânt la
rang de voievod ºi fãcând din trup o slugã.
Fiecare credincios nãscut din nou ajunge sã treacã pe la aceºti
munþi. Pe Muntele Mãslinilor îþi accepþi vina ºi decizi cum rezolvi
problema. Muntele Calvar este locul unde, privind la Hristos
rãstignit, alegi sã primeºti darul mântuirii ºi, prin lacrimi de
cãinþã, sã devii o fãpturã nouã în Hristos Isus (1 Corinteni 5:17).
Muntele Sinai este locul unde înveþi despre Dumnezeu ºi care este
voia Lui pentru tine; este locul unde te pregãteºti sã faci faþã cãlãtoriei care þi-a mai rãmas de parcurs. Muntele Moria este locul
unde eºti testat ca niciodatã ºi ai ocazia sã-þi dovedeºti credinþa ºi
ascultarea de Dumnezeu.
Trecerea prin munþi nu este uºoarã, dar dacã avem cu noi
cãlãuzirea Duhului Sfânt ºi este bine cu sufletul nostru, adicã sun-

tem nu numai robi din dragoste, ci ºi prieteni cu Dumnezeu, suntem fericiþi ºi avem pace în inima noastrã chiar ºi în furtunã.
Drumul nostru prin munþi care ne aduc pace se va sfârºi ºi vom
ajunge în casa Tatãlui de sus, unde vom fi în deplinã siguranþã,
dincolo de posibilitatea "cãderii"; dar pânã trecem pragul acelei
case, trebuie sã veghem.
Amin
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43
GADARA
"Au ajuns pe celãlalt þãrm al mãrii, în þinutul gadarenilor. Când a ieºit Isus din corabie, L-a întâmpinat
îndatã un om care ieºea din morminte, stãpânit de un
duh necurat." Marcu 5:1, 2

S

criptura este o carte inspiratã de Duhul lui Dumnezeu ºi,
pentru cã este "autorizatã" de El, ea are puterea de a
alunga rãul din viaþa celui care o trãieºte. Ea ne deschide
ferestre nu doar spre trecut, cum fac celelalte cãrþi, scrise de
oameni, ci ne deschide ºi o fereastrã spre viitor, fãcându-ne
cunoscut planul Creatorului cu privire la noi, oamenii. Scriptura
îmbrãþiºeazã câteva adevãruri fundamentale pe care copiii lui
Dumnezeu le preþuiesc - ºi anume cã omul a fost creat dupã chipul lui Dumnezeu ºi existã veºnic, cã fiecare suflet alege, prin ce
face ºi prin ce nu face, în care dintre cele douã locuri posibile îºi
va petrece veºnicia, cã în momentul plecãrii din acest trup de
carne, viitorul acelui suflet este decis, aºa cã nu se mai poate
schimba nimic ºi, printre multe altele, de asemenea, prezintã adevãrul cã Dumnezeu Se obligã, prin legile create de El, sã dea cu
dreptate fiecãrui om ce ºi-a ales când era în viaþã.
Atât cei care cred cuvântul Scripturii cât ºi cei care spun cã nu
îl cred, vor avea parte de continuitate, dupã ce mor din punct de
vedere biologic, trãind la nivelul sufletului, cu o conºtiinþã lucidã,
aºa cum vedem în pilda bogatului nemilostiv (Luca 16:19). Tot ce
Domnul Isus a fãcut pe pãmânt a fost în folosul omului. El a dat
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curs planurilor bune ale Tatãlui pentru om, pe când omul firesc nu
face ceva care cere efort sau care costã, dacã nu are el de câºtigat.
Prin acest mesaj facem, de data aceasta, un popas la un text care
ne aratã cât de jos poate ajunge un om pãcãtos ºi, de asemenea, ne
aratã cât de mare este puterea ºi bunãtatea Domnului Isus ºi dorinþa Lui a salva un astfel de suflet. Când citim acest text, avem
ocazia sã asistãm la o confruntare a Luminii, adicã a Domnului
Isus, cu lumea nevãzutã a demonilor; de asemenea, putem observa nivelele de autoritate dintre om, demoni ºi Dumnezeu. Existã
îngeri sfinþi, care sunt în slujba lui Dumnezeu ºi a copiilor Lui ºi
îngeri cãzuþi, numiþi ºi demoni sau draci, care sunt în slujba lui
Satana. Duhurile cãzute s-au alãturat lui Satana ºi au fost alungate
din cer, urmând ca la sfârºitul zilelor sã primeascã sentinþa finalã.
Nu numai astãzi, ci ºi în timpul apostolilor, se credea cã un om
poate fi posedat de duhuri necurate, care locuiesc în el ca într-o
casã. Practica de a porunci duhurilor necurate sã iasã dintr-o persoanã, numitã astãzi exorcizare, mai este folositã ºi astãzi, dar
foarte rar, pentru cã multe dintre manifestãrile acestor duhuri sunt
considerate normalitãþi.
Domnul Isus, vorbind cu autoritatea de Fiu al lui Dumnezeu, a
eliberat multe suflete chinuite de duhuri rele. Textul prezintã situaþia unui om din Gadara, unde trãia o populaþie mixtã de iudei ºi
neamuri; acest om, pentru pentru care, din punct de vedere omenesc, nu exista scãpare ºi nici mãcar speranþã de mai bine, a ieºit
înaintea Domnului Isus. Ucenicii se întorceau dintr-o furtunã pe
mare, unde crezuserã cã vor pieri (Marcu 4:38), dar Domnul Isus
le-a dovedit cã El are soluþii pentru furtunã ºi pentru orice situaþie
disperatã în care se aflã omul. Aceastã naraþiune Îl descrie pe
Domnul Isus fãcând ceea ce nimeni nu putea face ºi în ea putem
urmãri felul în care Domnul Isus a schimbat viaþa unui om. Putem
vedea felul în care El a fãcut ca un om robit ºi chinuit de Satana
sã fie liber, sãnãtos, redat familiei ºi societãþii. Îndrãcitul din
Gadara trãia în morminte, era gol, se tãia cu pietre, trupul îi era
acoperit cu sânge, era murdar, mirosea greu, le producea groazã
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celor care îl vedeau ºi scotea þipete de om turmentat. Un astfel de
om, în zilele de astãzi, ar trãi legat, într-o instituþie de boli
mintale, pânã la moarte. În ceea ce priveºte veºnicia, starea acelui
om din Gadara nu era diferitã de starea unui suflet nemântuit.
În acea vreme, de obicei, morþii erau puºi în gãuri sãpate în
stâncã ºi acest om locuia în astfel de morminte, în care erau oasele ºi trupurile intrate în putrefacþie ale celui care a fost îngropat
acolo. Oamenii au încercat sã-l lege cu lanþuri ºi sã-i punã cãtuºe
la picioare, dar, cu puterea supranaturalã a demonilor care-l
posedau, rupea lanþurile. Ca o asemãnare cu aceastã stare disperatã, putem vedea în jurul nostru oameni nemântuiþi pe care inima
îi face sã caute locurile ºi lucrurile pãcãtoase ale celor care sunt
la fel ca ei. Aceste suflete urãsc lumina Evangheliei; lor le
este groazã sã audã despre neprihãnire ºi despre judecata lui
Dumnezeu. Ca sã scape din aceastã stare, se cere o mânã mai tare
decât oricare altã mânã. Este nevoie de o putere supranaturalã mai
mare decât puterea supranaturalã a întunericului, care-i þine pe
oameni robi ai pãcatului. Niciun alt om nu l-ar fi putut ajuta pe cel
stãpânit de duhuri, cu o viaþã de izolare, de durere ºi de disperare.
Poseda puteri nemaipomenite, rupea lanþuri ºi singura lui companie erau morþii din morminte. Eliberându-l de duhuri pe acel
om, Domnul Isus le-a demonstrat oamenilor din Gadara existenþa
ºi puterea Tatãlui. Minunea eliberãrii acelui om, care era chinuit
de cel rãu, vorbea de la sine despre autoritatea Domnului Isus.
În timp ce observãm intervenþia salvatoare a Domnului Isus în
viaþa acelui om, sã nu uitãm cã El poate interveni ºi astãzi în viaþa
oriºicui, oricât de disperatã ar fi situaþia lui. El poate rupe lanþurile
celor robiþi de patimi ºi poate da pace sufletelor chinuite de vina
pãcatului. Ca sã stãpâneascã manifestãrile excesive ale duhurilor
rele care sunt în unii oameni, omul construieºte închisori, instituþii de boli mintale, spitale, creeazã medicamente ºi trateazã cu
sesiuni de psihologie, de terapie, dar toate acestea spun cã cel care
are nevoie de aceste lucruri este mort în lãuntrul lui (Efeseni 2:1).
Omul încearcã sã trateze simptome, neputând sã vindece boala;

vindecarea o poate da numai Dumnezeu. Sufletele nemântuite
care s-au înnãmolit în pãcate grele acþioneazã în astfel de moduri
ieºite din comun pentru cã sunt conduse de puterile nevãzute ale
întunericului ºi nu vor sã vinã la luminã (Ioan 3:19-21).
Fiecare dintre noi, chiar dacã ne numim creºtini, trebuie sã ne
examinãm ca sã vedem dacã nu suntem dintre cei care nu preferã
lumina, ci preferã întunericul, adicã lucrurile care duc la
destrãbãlare. Un suflet cãruia nu-i place lumina, care nu preferã
casa Domnului, ci preferã petreceri ºi distracþii la nesfârºit, este
suspect de o boalã gravã. Deºi ei nu ºtiu, mulþi oameni sunt astãzi
conduºi de astfel de duhuri necurate, pentru cã, trãind în pãcat,
oamenii deschid uºa acestor duhuri. Astfel de oameni preferã sã
se uite la evenimente sportive de zeci de ori mai mult decât sã
asculte o predicã despre sfinþenie ºi trãire cu fricã de Dumnezeu.
Le place sã vorbeascã despre subiecte ca ºtiinþã, sport, modã sau
politicã, dar se plictisesc imediat, sau chiar se enerveazã dacã
cineva deschide un subiect despre Dumnezeu ºi Cuvântul Sãu.
Chiar dacã mai demult a trãit pentru Dumnezeu, odatã ce, prin
neveghere, a ajuns sã trãiascã în pãcat, un suflet poate ajunge sfãtuit, însoþit ºi mai târziu locuit de astfel de duhuri rele; dar Duhul
lui Dumnezeu nu locuieºte împreunã cu duhurile întunericului.
Oamenii neglijenþi cu sufletul lor dezvoltã o sete de pãcat ºi
devin ca niºte drogaþi care trebuie sã aibã doza de drog la timp.
Nu este neobiºnuit ca ei sã-i vorbeascã de rãu pe cei care ar
îndrãzni sã-i trezeascã din somnul spiritual, apoi sã-i prigoneascã,
dacã pot, pe cei care sunt Biserica Domnului. Când cauþi cãi ºi
motive sã eviþi sã mergi la casa de rugãciune, când þi se pare cã
toate predicile îþi produc plictisealã, când preferi sã ai prieteni
necredincioºi, care-ºi petrec timpul liber altfel decât cei credincioºi, înseamnã cã ai o problemã spiritualã. Dacã celor din jur li
se pare cã duci o viaþã normalã, dar în lãuntrul tãu simþi cã ai
simptomele unei boli spirituale, înseamnã cã trãieºti o viaþã dublã,
încercând sã te împarþi între lucrurile sacre ºi cele profane. Dacã
eºti aºa, trebuie sã ºtii cã nu ai nevoie de pilule, nici de psihiatru,
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nici de preot, nici de programe de reabilitare, ci ai nevoie sã ai o
întâlnire cu Isus Hristos, în faþa cãruia, recunoscându-þi vina, sã-I
ceri sã te elibereze, iar "...dacã Fiul vã face slobozi, veþi fi cu
adevãrat slobozi" (Ioan 8:36).
Chiar dacã toþi oamenii din Gadara l-ar fi ocolit pe acel om
îndrãcit, Domnul Isus nu l-a ocolit, ci, cu autoritatea Lui, l-a eliberat de acele duhuri, permiþându-le sã intre într-o turmã de porci,
care, apoi, s-au aruncat în mare. În aceastã minune fãcutã de
Domnul Isus se poate vede puterea suveranã a Mântuitorului ºi se
poate vedea cum demonii au recunoscut autoritatea Fiului lui
Dumnezeu. Dacã toatã lumea te-ar ocoli sau ar prefera sã nu aibã
de-a face cu tine din cauzã felului tãu de viaþã, trebuie sã ºtii cã
Domnul Isus nu te ocoleºte ºi nu te respinge. În ciuda pãcatelor
tale, El te iubeºte ºi vrea sã-þi dea mântuirea, dacã vrei. Duhurile
necurate prosperã în uneltirile lor în caz de necurãþie spiritualã, de
imoralitate ºi de neascultare de Dumnezeu.
Astãzi existã milioane de suflete chinuite de cel rãu ºi mai
groaznic este cã acestea se îndreaptã spre o veºnicie de chin,
departe de faþa lui Dumnezeu. Oricine vine la Isus, recunoscând
cã este pãcãtos, dorind sã trãiascã liber de pãcat, este primit. Acest
text, care descrie o minune fãcutã de Domnul Isus, ne învaþã cã
toate duhurile sunt sub autoritatea Domnului Isus, chiar dacã
acum sunt libere, aºteptând cu groazã ziua marei judecãþi.
Textul ne învaþã cã omul poate ajunge cea mai depravatã fiinþã
de pe pãmânt, pentru cã un om a tolerat în el vreo ºase mii de
duhuri, dar porcii nu au putut tolera câteva duhuri necurate, ci
s-au omorât, aruncându-se în mare. Îndrãcitul vindecat s-a aºezat
la picioarele Domnului Isus - semn cã dorea sã fie ucenicul
Lui, dar Domnul nu l-a lãsat sã meargã cu El, ci i-a dar slujba
sã mãrturiseascã oamenilor din acea regiune cum a fost eliberat.
Oamenii din Gadara, în loc sã vadã cã prin acea minune sunt
cercetaþi de Dumnezeu, nu au vãzut decât paguba pierderii
porcilor care au murit înecaþi în mare ºi L-au rugat pe Domnul sã
plece de la ei.

Acest episod din viaþa Domnului Isus ne învaþã despre felul în
care bunãtatea Domnului Isus a lucrat spre eliberarea acelui
îndrãcit ºi despre felul de vrãjmaºi cu care avem de-a face cât suntem aici, pe pãmânt - duhuri necurate care sunt în slujba lui
Satana, trimise printre oameni pentru a-i împiedica sã ajungã la
cunoaºterea adevãrului despre mântuire. Sunt fiinþe nevãzute de
ochii noºtri, care nu au carne ºi sânge ºi nu pot fi detectate de
simþurile omeneºti, cu excepþia celor care au darul deosebirii
duhurilor (1 Corinteni 12:10). Aceste duhuri se folosesc de practici înºelãtoare, care se bazeazã pe influenþã ºi compromis ca
sã-ºi atingã scopul distructiv. Ele nu sunt interesate de lucrurile
materiale, cãci toate vor pieri, ci sunt interesate de ce dureazã
veºnic, precum ssufletele oamenilor.
Ca copii ai lui Dumnezeu trebuie sã învãþãm sã ascultãm revelaþia Duhului Sfânt prin darul de înþelepciune ºi descoperire, pentru cã Tatãl nostru cel ceresc nu vrea sã fim strãini de planurile
vrãjmaºului. Noi suntem angajaþi într-o luptã, dar nu o luptã cu
persoane, ci cu duhuri necurate, care uneori îi folosesc pe unii
oameni, care trãiesc în pãcat. Acest vrãjmaº este bine organizat în
domnii ºi stãpâniri ºi are multã experienþã; de aceea singura noastrã ºansã de a birui este sã stãm lângã Domnul Isus ºi sã ascultãm
de El. Lucifer, care înseamnã â "cel care aduce luminã" sau "cel
strãlucitor", a fost odatã un arhanghel frumos ºi puternic, dar,
împins de mândrie, a fãcut greºeala de a se rãzvrãti împotriva lui
Dumnezeu ºi, când a fost alungat din slujba Lui, a atras de partea
lui o parte din îngeri.
Scriptura vorbeºte despre existenþa celui de-al treilea cer, unde
este Dumnezeu (2 Corinteni 12:2); între noi ºi cerul unde este El
existã un alt cer, care este o zonã bântuitã de duhurile celui rãu,
condusã de prinþul vãzduhului. Duhul lui lucreazã în fiii neascultãrii, pe care îi controleazã, ca pe niºte marionete, sã facã
necaz ºi pagubã, dacã poate, Bisericii lui Dumnezeu de pe
pãmânt. Satana are ambiþia de a domina rasa umanã cu scopul de
a o face sã-i aducã închinare prin fapte rele ºi, în acelaºi timp, sã
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producã durere inimii lui Dumnezeu, care, într-o zi, nu va putea
decât sã trimitã în iad pe vecie aceste suflete, dacã nu se pocãiesc
înainte de a muri.
Satana vrea sã nimiceascã tot ce este bun ºi sfânt, pentru cã
într-o lume pervertitã el primeºte închinarea. Una dintre metodele
folosite de Satana este încurajarea omului sã practice vrãjitoria.
Oamenii curioºi sau flãmânzi de putere cad pradã acestei practici,
care le condamnã sufletul ºi îi face duºmani cu Dumnezeu. Toþi
care practicã sau aleg sã aibã de-a face cu vrãjitoria se rãzvrãtesc
împotriva lui Dumnezeu, la fel ca cei care pretind cã comunicã cu
morþii, cei care dau în cãrþi sã spunã viitorul, cei care citesc în
palmã sau în cafea. În vremea Vechiului Testament, practica vrãjitoriei ºi a ghicirii era pedepsitã cu moartea, pentru cã aceste practici se foloseau - ºi se folosesc ºi astãzi - de puterea întunericului.
Dumnezeul care a creat cerurile ºi pãmântul ºi L-a dat pe singurul Lui Fiu la moarte pentru noi, cei pãcãtoºi, este singurul care
meritã închinarea ºi ascultarea noastrã. Este adevãrat cã sunt
ocazii de întinare la tot pasul în calea credinciosului, dar tot adevãrat este cã copilul Domnului care doreºte, are la dispoziþia lui o
putere de la Dumnezeu, numitã puterea Duhului Sfânt, care îi dã
putere sã-ºi pãstreze viaþa sfântã. Sfinþirea noastrã se manifestã
prin felul în care ne împotrivim ºi ne ferim de orice ne slãbeºte
rezistenþa ºi judecata faþã de pãcat ºi ne ofileºte râvna pentru
lucrurile sfinte, care ne fac plãcuþi lui Dumnezeu. Sfinþenia
începe cu o curãþie interioarã, când, în dependenþã de Domnul,
care ne-a spãlat de vechile noastre pãcate, alegem sã ne ferim de
orice întinare în faptã, în vorbire sau în gând. Dumnezeu, care ne
cere sã fim sfinþi, este sfânt ºi sfinþenia Lui este o garanþie a mântuirii, pentru cã, fiind sfânt, este ºi drept ºi cinstit, aºa cã nu va
pedepsi de douã ori acelaºi pãcat ºi nici nu-ªi va retrage promisiunile pentru veºnicie.
În Gadara, Domnul Isus nu a fost îmbulzit de mulþimi ºi nici
nu a fost mare interes pentru ce avea El sã le ofere, întocmai ca în
zilele de astãzi. Eºti tu interesat de ce El are sã-þi dea? Simþi o

apãsare pentru cã nu te poþi lãsa de urã, de invidie, de
lãudãroºenie, de patimi pãcãtoase, de judecatã, de bârfã, de
încãpãþânare ºi de alte pãcate? Pãcate ca acestea pot sã obsedeze,
apoi sã posede viaþa unui om; scãparea este numai la cel care
porunceºte chiar ºi duhurilor necurate ºi ele trebuie sã-L asculte.
Domnul Isus te poate elibera de aceste manifestãri ale firii
pãmânteºti. Prin meritul jertfei Lui de la Calvar, El poate sã-þi dea
iertare, eliberare de orice patimã ºi putere strãinã, o viaþã nouã, în
care sã simþi împlinire ºi, dupã aceastã viaþã, o veºnicie împreunã
cu El, în locul pe care l-a pregãtit pentru cei care aleg sã devinã
copii ai Lui. Este sufletul tãu interesat de aceastã ofertã, care este
limitatã în timp? În loc sã trãieºti în întuneric, eºti chemat sã fii o
luminã (2 Petru 1:19). Vino astãzi la El, mãrturiseºte ºi pãrãseºte
pãcatul, iar El îþi va da mântuirea!
Amin
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44
IACOV
"Când a isprãvit Iacov de dat porunci fiilor sãi, ºi-a
tras picioarele în pat, ºi-a dat duhul, ºi a fost adãugat
la poporul sãu." Genesa 49:33

T

extul citat prezintã ultimele clipe de viaþã ale lui Iacov.
El este cunoscut ºi amintit ca fiind un patriarh pentru cã
din copiii lui s-a format acela care este cunoscut în
lumea întreagã ca fiind poporul Israel. Citind istoria vieþii acestui
om, care a trãit 147 de ani, vedem cã a avut o viaþã zbuciumatã în
care, însã, putem vedea intervenþia lui Dumnezeu. Unul dintre
evenimentele de seamã din viaþa lui a fost acela în care s-a luptat
cu un înger al Domnului, care, la despãrþire, aºa cum a cerut
Iacov, i-a dat binecuvântarea. "...«Cum îþi este numele?» «Iacov»,
a rãspuns el. Apoi a zis: «Numele tãu nu va mai fi Iacov, ci te vei
chema: Israel (Cel ce luptã cu Dumnezeu); cãci ai luptat cu
Dumnezeu ºi cu oameni, ºi ai fost biruitor»" (Genesa 32:27, 28).
"S-a luptat cu îngerul, ºi a fost biruitor, a plâns ºi s-a rugat de el..."
(Osea 12:4). Iacov a primit binecuvântarea ºi a acceptat noul
lui nume cum un om primeºte ºi se bucurã de o medalie.
"Strângeþi-vã, ºi ascultaþi, fii ai lui Iacov! Ascultaþi pe tatãl vostru
Israel!" (Genesa 49:2).
Aºa cum am amintit, din copiii acestui om a ieºit un popor
deosebit numit Israel. Din tot ce un copil aude de la pãrintele sãu,
parcã nimic nu rãmâne mai bine memorat ca ºi ultimele cuvinte
pe care pãrintele i le spune înainte de a pleca la cele veºnice.
372

Iacov, fiul lui Isac ºi al Rebecãi, redenumit de Dumnezeu cu
numele Israel, simþind cã plecarea lui de pe pãmânt este aproape,
ºi-a chemat copiii în jurul lui ca sã le dea binecuvântarea finalã.
Pentru fiii lui Iacov a fost o zi plinã de încãrcãturã emoþionalã,
deoarece ºtiau cã nu-l vor mai vedea pe tatãl lor viu ºi ºtiau cã el
avea sã li se adreseze în mod individual. Iacov era un om cu multã
experienþã nu numai cu oamenii ºi lucrurile pãmânteºti, dar avea
ºi experienþa umblãrii cu Dumnezeu, care i s-a fãcut de cunoscut
din tinereþe, la Betel. În acele momente de despãrþire, Iacov ºi
familia lui se aflau în Egipt unde locuiserã în ultimii 17 ani; loc
unde Dumnezeu, prin Iosif, le-a scãpat viaþa de la moarte prin
înfometare, pentru cã în Canaan venise o foamete mare. Deºi era
foarte bãtrân, judecata lui Iacov era pe deplin sãnãtoasã, ºi, în
acele ultime momente împreunã, nu numai cã avea sã rosteascã
niºte cuvinte înþelepte, dar cuvintele lui pentru cei pe care-i lãsa
în urmã erau cuvinte rostite sub influenþã profeticã. Acest om
deosebit care a umblat ºi a luptat cu Dumnezeu îºi iubea copiii,
dar aceasta nu l-a fãcut sã evite a rosti cuvinte aspre dictate de
Duhul Domnului, în dreptul unora dintre copiii lui.
Cuvintele rostite de Iacov înainte de a muri sunt atât de
adânci încât, probabil cã, ne vom gãsi ºi noi printre aceia strigaþi
pe nume pentru a auzi cuvintele profetice rostite de el. Dacã vom
da voie acestui cuvânt, vom fi surprinºi sã auzim în el vocea
Domnului atunci când vom vedea cã în cuvintele finale, înþelepte,
profetice, rostite de acest om, este descrisã ºi viaþã noastrã. Iacov
i-a chemat pe nume ca sã le spunã ce li se va întâmpla în vremurile care aveau sã vinã ºi nimeni nu poate face aceasta decât
prin descoperire dumnezeiascã. În spatele unuia dintre numele
celor care au primit un cuvânt de la tatãl lor, sau poate în spatele
a mai mulþi dintre ei, în lumina ºi sensibilitatea datã de Duhul
Sfânt, s-ar putea sã ne auzim chemate ºi numele noastre.
"...Strângeþi-vã, ºi vã voi vesti ce vi se va întâmpla în vremile care
vor veni" (Genesa 49:1). Iacov ºi-a chemat copiii ca sã le spunã
un cuvânt care le caracteriza viaþa; un cuvânt care, în unele cazuri,
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avea sã descopere rãul din viaþa lor ºi sã le vesteascã ce avea sã
se întâmple în viitor.
Fiii lui Iacov s-au strâns în jurul tatãlui lor ºi cred cã în inima
lor era furtunã pentru cã nu ºtiau la ce sã se aºtepte. Ruben era cel
mai mare dintre fraþii lui ºi cred cã, cu o oarecare emoþie, aºtepta
ca tata sã înceapã sã-i vorbeascã despre viaþa lui deschis, în faþa
celorlalþi fraþi ai lui. Pãcatele lui, împotriva lui Dumnezeu ºi a
tatãlui sãu Iacov, au prins glas în conºtiinþa lui ºi nu ºtia exact la
ce sã se aºtepte. Probabil cã spera ca trecerea timpului sã fi adus
uitarea sau iertarea pãcatelor lui din tinereþe, dar în cazul lui nu a
fost aºa. "Ruben, tu, întâiul meu nãscut, puterea mea ºi pârga
tãriei mele, întâiul în vrednicie, ºi întâiul în putere, nãvalnic ca
apele, - tu nu vei mai avea întâietatea! Cãci te-ai suit în patul
tatãlui tãu, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el" (Genesa 49:3, 4).
Vina lui Ruben era cã s-a culcat cu þiitoarea tatãlui sãu ºi acesta
nu numai cã era un pãcat, dar simbolic reprezenta faptul cã lua
autoritatea tatãlui sãu. Acest principiu poate fi observat în cazul
lui Ahitofel care a fost un sfetnic al împãratului David. Când
Absalom s-a rãsculat împotriva tatãlui sãu David, încercând sã ia
cu forþa conducerea împãrãþiei, Ahitofel l-a trãdat pe David ºi a
trecut de partea lui Absalom. Crezând cã îi va întãri poziþia
ºubredã de conducãtor a lui Absalom, Ahitofel l-a sfãtuit pe
Absalom sã intre la þiitoarele lui David procedând la fel ca Ruben,
care a intrat la þiitoarea tatãlui sãu Iacov (2 Samuel 16:22, 21).
Cred cã în acele momente, când pãcatul lui a devenit public,
Ruben a înmãrmurit. Dacã unii fraþi ai lui nu au ºtiut în mod specific despre acel pãcat al lui, pânã atunci, acuma ºtiau.
Iacov a trebuit sã spunã aceasta ca sã justifice în acest fel de ce
autoritatea cuvenitã celui mai mare i se lua lui Ruben ºi i se dãdea
altuia. Trecuserã zeci de ani de când sãvârºise acea urâciune, dar,
pentru cã nu ºi l-a mãrturisit, acel pãcat a rãmas la activul lui.
Ruben reprezintã ºi în zilele de astãzi sufletele oamenilor care
nu-ºi mãrturisesc pãcatul. Dacã la început i-a deranjat, cu timpul
conºtiinþa a încetat sã-i mai acuze ºi, crezând cã timpul face

pãcatul uitat, au uitat ºi ei de el. Conºtiinþa este aceea prin care ne
vorbeºte omul lãuntric ºi poate fi vocea lui Dumnezeu, în cazul
celui credincios, dar poate fi ºi vocea vrãjmaºului, în cazul unui
suflet care trãieºte ºi continuã sã se adânceascã în pãcat ca apoi,
dupã un timp, sã nu mai prindã frecvenþa îndemnurilor ºi mustrãrilor folositoare, ci doar frecvenþa lumii întunericului. Când
conºtiinþa este conectatã cu Dumnezeu, ea ne mustrã ºi ca un martor lãuntric strigã la noi pânã când corectãm acea situaþie mãrturisindu-ne pãcatul ºi lãsându-ne de el.
Un creºtin nãscut din nou, care trãieºte pentru Dumnezeu, are
cugetul legat de Hristos ºi, ca un paznic bun, conºtiinþa refuzã
acceptarea intrãrii oricãrui gând sau plan nelegitimat de Scripturã
ºi de Duhul Sfânt. "Spun adevãrul în Hristos, nu mint; cugetul
meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor" (Romani 9:1).
Aduc la luminã cuvintele rostite de Iacov fapte din trecut, care te
fac sã auzi ºi numele tãu strigat împreunã cu cel al lui Ruben?
Dacã ai pãcate ascunse de mult sau de puþin timp, pe care nu
le-ai mãrturisit Domnului aducându-le la crucea Lui cu cãinþã,
astãzi poþi sã faci aceastã mãrturisire ca sã nu ai surprize în ziua
judecãþii, aºa ca Ruben. De cine este legatã conºtiinþa ta? Ea este
legatã de gânduri de la Dumnezeu sau de la Satana? Nimeni sã nu
creadã cã timpul aduce uitarea pãcatului de cãtre Dumnezeu, pentru cã ori avem de-a face cu pãcatul nostru aici, prin har, cerând
iertarea ca sã fim iertaþi, ori avem de-a face cu pãcatul nostu în
ziua judecãþii înaintea lui Dumnezeu, unde El nu va avea încotro
decât sã ne pedepseascã pentru el.
Vedem o mare diferenþã în felul în care Ruben ºi David au
avut de-a face cu pãcatul lor. David a pãcãtuit grozav, dar l-a afectat aºa de tare cã a trebuit sã-ºi mãrturiseascã pãcatul ca sã poatã
avea pace din nou. "Cãci îmi cunosc bine fãrãdelegile, ºi pãcatul
meu stã necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva
Ta, am pãcãtuit, ºi am fãcut ce este rãu înaintea Ta...", "Curãþeºte-mã cu isop, ºi voi fi curat; spalã-mã, ºi voi fi mai alb decât
zãpada" (Psalmul 51:3, 4, 7). Ruben nu a avut de-a face cu pãca-
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tul lui pânã când acesta i s-a pus în faþã ºi a pierdut mult, pentru
cã dreptul de a avea întâietatea între fraþi nu era un lucru mic în
acea vreme, aºa cum bine ºtia ºi Iacov care trecuse pe acolo cu
fratele sãu Esau. Vestirea lui Iacov cu privire la autoritatea lui
Ruben s-a împlinit pentru cã în trecerea vremii nimic important
nu s-a întâmplat în aceastã seminþie.
Dupã Ruben, Iacov s-a adresat lui Simon ºi lui Levi. "Simeon
ºi Levi sunt fraþi; Sãbiile lor sunt niºte unelte de silnicie. Nu vreau
sã intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau sã se uneascã duhul
meu cu adunarea lor!..." (Genesa 49:5, 6). Cuvintele lui Iacov au
fost directe ºi dure împotriva acestor doi fraþi care au atacat
locuitorii din cetatea Sihemului, când erau mai vulnerabili. Cei
doi fii ai lui Iacov au ucis toþi bãrbaþii ºi au jefuit cetatea luând
animele, bogãþii, copii ºi neveste ºi tot ce se gãsea în casele lor
(Genesa 34:27), pentru cã Sihem, fiul domnitorului cetãþii,
necinstise pe sora lor Dina. Cei doi au dat dovadã de o cruzime
rarã ºi Iacov nu a fost de acord cu fapta lor. Aceºti doi fii ai lui
Iacov îi reprezintã pe aceia care pun mâna pe sabie, adicã cu
cuvinte ºi uneori chiar cu fapte, ºi fac prãpãd între cei din jurul
lor. Aºa cum cei doi fraþi, prin ce au fãcut, au spus cã nu le pasã
de ce spune tatãl lor, cei care se aseamãnã astãzi cu ei spun, prin
ceea ce fac, cã nu le pasã de ce spun pãrinþii, fraþii, pãstorul ºi
uneori chiar legea. Genesa 49:7: "Blestematã sã fie mânia lor,
pentru cã a fost prea turbatã, ªi furia lor, cãci a fost prea sãlbaticã! Îi voi împãrþi în Iacov, ºi-i voi risipi în Israel", a spus Iacov.
Seminþia lui Simion a ajuns sã fie foarte micã, iar seminþia lui
Levi, care mai târziu a format preoþii ºi leviþii, a primit anumite
cetãþi ca sã locuiascã în ele, dar, pentru cã nu avea pãmânt, trebuia
sã trãiascã din ce îi dãdea poporul.
Cuvintele bãtrânului Iacov s-au îndreptat apoi spre Iuda, care
cred cã se întreba dacã tata îi va aminti ºi lui pãcatul de a se fi culcat, fãrã sã ºtie, cu nora lui. Pânã când n-a ºtiut cã el era tatãl copiilor pe care avea sã-i nascã Tamar, Iuda a spus: "scoateþi-o afarã
ca sã fie arsã", dar, când ea a arãtat zãlogul primit de la Iuda, s-a

potolit. Iacov nu i-a amintit pãcatul ºi cred cã Iuda se întreba de
ce, ºi, mai mult încã, autoritatea ºi întâietatea pe care o avusese
Ruben i se dã lui. "Iudo, tu vei primi laudele fraþilor tãi; mâna ta
va apuca de ceafã pe vrãjmaºii tãi." "Toiagul de domnie nu se va
depãrta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
pânã va veni ªilo, ºi de El vor asculta popoarele" (Genesa 49:10).
Privind la viaþa lui Iuda de pânã atunci, putem vedea o oarecare
pâlpâire de bunãtate spre deosebire de ce am vãzut în ceilalþi. Iuda
a fost printre aceia cu ideea de a nu-l omorî pe Iosif, ci sã-l lase
într-o groapã, "Atunci Iuda a zis fraþilor sãi: «Ce vom câºtiga sã
ucidem pe fratele nostru ºi sã-i ascundem sângele? Veniþi mai
bine sã-l vindem Ismaeliþilor, ºi sã nu punem mâna pe el, cãci este
fratele nostru, carne din carnea noastrã.» ªi fraþii lui l-au ascultat"
(Genesa 37:26, 27).
Ani mai târziu, când foametea a venit în Canaan, fiii lui Iacov
s-au dus sã cumpere hranã în Egipt, unde domnitor, primul dupã
faraon, era Iosif pe care-l vânduserã ei. În a doua lor cãlãtorie
în Egipt, Iosif, fãrã sã fie recunoscut, a aranjat lucrurile ca
Beniamin, fratele lui de mamã ºi de tatã, sã fie acuzat pe nedrept
de furt ca sã-l poatã þine cu el în Egipt. Aici este momentul când
în viaþa lui Iuda se vede pocãinþã ºi dragoste. Iuda a cerut sã fie el
pedepsit în locul lui Beniamin ca sã nu se întristeze tatãl lui.
"Îngãduie, dar, te rog, robului tãu sã rãmânã în locul bãiatului, ca
rob al domnului meu; iar bãiatul sã se suie înapoi cu fraþii sãi.
Cum mã voi putea sui eu la tatãl meu, dacã bãiatul nu este cu
mine? Ah! sã nu vãd mâhnirea tatãlui meu!" (Genesa 44:33, 34).
În acel moment Iosif a fost convins de pocãinþa fraþilor lui pe care
i-a iertat pentru ca apoi sã le aducã familiile ºi pe tatãl lor în Egipt
ca sã le poarte de grijã.
Marea diferenþã dintre Ruben ºi Iuda a fost cã în Iuda s-a vãzut
o pocãinþã adevãratã. Prin cuvânt profetic Iacov a dat autoritatea
ºi întâietatea lui Iuda, pentru ca apoi, din neamul lui Iuda, la timpul hotãrât de Dumnezeu, sã vinã ªilo, adicã Mesia. Bãtrânul
Iacov a mai rostit cuvinte profetice ºi în dreptul celorlalþi fraþi, dar
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pentru noi este îndeajuns acum sã privim la aceºtia care au fost
menþionaþi. Dupã ce a vorbit copiilor lui despre lucrurile care au
fost ºi despre cele care vor urma, Iacov ºi-a dat duhul. Iuda a
primit cele mai mari ºi mai frumoase promisiuni în cuvintele pe
care i le-a adresat tatãl sãu Iacov, în parte pentru cã a fost gata
sã-ºi recunoascã starea greºitã ºi sã se schimbe. Numim aceasta
pocãinþã. N-a vrut sã mai vadã suferinþã în viaþa tatãlui sãu pentru pierderea lui Beniamin ºi de bunã voie s-a sacrificat el
oferindu-se sã-i ia locul ca rob. Pocãinþa deschide ºi astãzi uºa
harului aducând celui care îºi predã viaþa Domnului Isus o iertare
ºi o pace deplinã. Eºti ºi tu unul dintre sufletele cãruia Domnul
nu-i mai þine în seamã fãrãdelegea?
Oricât de mare ºi oricât de hidos ar fi pãcatul tãu, dacã, cãindu-te, I-l mãrturiseºti ºi te laºi de el, vei primi iertarea aºa cum am
primit-o ºi eu ºi milioane ca mine. O astfel de pocãinþã sincerã
este vãzutã ºi înregistratã în cer ºi este rãsplãtitã nu numai cu
iertare ci ºi cu o schimbare a vieþii numitã naºterea din nou. Pentru unii cuvintele "naºterea din nou" au ajuns o expresie super
uzatã, dar adevãrul este cã Domnul Isus a spus (Ioan 3:22-36) cã
fãrã aceastã transformare pe care o face Duhul Sfânt în acela care
vine la Hristos, sufletul nu poate vedea ºi nu poate intra în
Împãrãþia cerurilor. Dacã nu ai fãcut pasul pocãinþei ºi nu ai fãcut
legãmânt cu Domnul Isus în apa botezului, prin Cuvântul
Scripturii, Domnul Isus te îndeamnã sã faci aceste lucruri pânã
când nu ajungi la vremea când se va spune: "prea târziu." Nu este
un lucru uºor sã spui cuiva sã se schimbe pentru cã merge spre un
loc de chin veºnic, dar un adevãrat prieten spune ce este greu de
spus, însã depinde mult cum o spune. În milã ºi bunãtate, dacã, în
spatele numelui lui Ruben sau al fraþilor lui, þi-ai auzit numele tãu,
astãzi, printr-o hotãrâre de pocãinþã, poþi deveni un suflet iertat ºi
mântuit care cautã pacea ºi sfinþirea.
Sfinþirea noastrã se manifestã prin felul tare sau slab prin care
ne împotrivim firii noastre vechi ºi prin felul în care ne ferim de
orice lucru care ne slãbeºte rezistenþa faþã de pãcat ºi ne ofileºte

dorinþa noastrã pentru lucrurile sfinte. Una dintre cele mai triste
experienþe pe care le poate trãi omul este aceea de a fi singur
îndrãgostit, fãrã a simþi o dragoste reciprocã din partea celuilalt.
Dumnezeu care ne iubeºte suferã la fel când dragostea Lui nu
întâlneºte dragostea noastrã. Mulþi, deºi vocea conºtiinþei se
trezeºte când aude Cuvântul, refuzã pocãinþa ºi aleg sã se arunce
în necunoscut înspre viitor ºi veºnicie, fãrã sã se împace cu
Dumnezeu, ca apoi necunoscutul sã se arunce asupra lor ºi sã-i
ducã pentru veci la un loc de nedorit.
Dacã Îl primeºti ca Mântuitor ºi ca Domn, adicã ca Stãpân, El
îþi va cãlãuzi paºii spre Casa cereascã unde ai sã-L vezi pe
Domnul ºi ai sã-L vezi ºi pe Iacov care s-a lãsat schimbat de
Dumnezeu înspre ceea ce Dumnezeu numeºte bine. În firea noastrã este ceva care nu vrea sã ne lase sã îngenunchem înaintea lui
Dumnezeu pentru cã înseamnã înjosire, smerenie, supunere, dar
chiar aceasta avem nevoie sã facem când ne rugãm Domnului, nu
cu cuvinte care credem cã ar încânta pe cineva ci cu cuvintele
simple, dar sincere, ale inimii tale. Dacã faci pasul pocãinþei si te
naºti din nou devii parte din biserica lui Hristos, iar biserica este
ceea ce spune Hristos cã este ºi anume El spune cã este Trupul
Lui. Dumnezeu va avea întotdeauna ultimul cuvânt. Vino la
Hristos, vino la mântuire ºi atunci cuvântul Sãu pentru tine, când
vei pleca aºa cum a plecat ºi Iacov, va fi: "Vino, slugã bunã!"
Amin
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45
PLANURILE VR}JMA|ULUI
"... sã nu lãsãm pe Satana sã aibã un câºtig de la noi,
cãci nu suntem în neºtiinþã despre planurile lui."
2 Corinteni 2:11

C

ând vorbim despre vrãjmaºul sufletului nostru, deschidem un subiect delicat, care nu este atât de plãcut pe cât
poate fi de folositor pentru sufletul nostru. Chiar dacã
acest subiect nu este la inima celor mai mulþi, este un subiect care
ne poate ajuta sã deosebim binele de rãu sau oportunitatea de capcanã, în lupta pe care o avem de dus, prezentându-ne intenþia ºi
tactica de luptã a inamicului. Cunoaºtem destul de puþin despre
potrivnicul lui Dumnezeu ºi al nostru (Isaia 14, Ezechiel 28) în
comparaþie cu ceea ce ºtie el despre noi, dar, studiind Scriptura ºi
observând vieþile celor care au fost înºelaþi de el, putem fi mai
bine pregãtiþi pentru a ne împotrivi tatãlui minciunii. Scriptura ne
spune despre el cã dã târcoale (1 Petru 5:8) ºi unelteºte planuri
distrugãtoare (Efeseni 6:11) ºi cã noi, prin neveghere, îi putem da
prilej ca sã-ºi ducã planurile la îndeplinire. Tot Scriptura ne
spune, printre altele, cã el va sfârºi în iazul de foc ºi de pucioasã
(Apocalipsa 20:10).
Lucifer, care înainte de cãdere a fost un arhanghel purtãtor
de luminã, de o frumuseþe desãvârºitã, a ajuns potrivnicul lui
Dumnezeu pentru cã nu a trecut examenul mândriei, atunci
când a vrut sã-ºi însuºeascã prerogative care-I aparþin doar lui
Dumnezeu. Cãderea lui a început cu gânduri de slavã personalã ºi
380

a continuat cu o urâciune ºi o trãdare faþã de tronul lui Dumnezeu,
motiv pentru care a fost aruncat din Cer. ªtim cã în lumea spiritualã are loc o activitate intensã, dincolo de ce vedem noi.
Duhurile cãzute împreunã cu Lucifer sunt împotriva noastrã, dar,
prin îngerii slujitori ai lui Dumnezeu, avem o apãrare care este
coordonatã de Dumnezeu. Lucifer, odatã corupt, a dorit ca omul
sã i se închine lui. Prima întrebare din Biblie, care a schimbat cursul istoriei omului, a avut ca scop sã producã îndoialã în mintea
femeii din Eden: "Oare a zis Dumnezeu, cu adevãrat: "Sã nu mâncaþi din toþi pomii din grãdinã?"" (Genesa 3:1).
Planul vrãjmaºului, care ne este net superior, este ºi astãzi sã
gãseascã timpul potrivit când sã strecoare îndoialã ºi sã încerce sã
ne fisureze credinþa. El încântã omul firav în credinþã cu promisiuni de bogãþie, plãceri ºi slavã deºartã sau ameninþã cu prigoane,
cu batjocuri, cu temniþã sau chiar cu moarte, urmãrind prin toate
ruinarea sufletelor oamenilor prin neascultare de Dumnezeu, pentru ca omul sã nu ajungã acolo unde Lucifer a fost ºi nu mai poate
fi. Pârâºul fraþilor, cum mai este numit (Apocalipsa 12:10), este
un ispititor, care studiazã sã vadã ce slãbiciune poate exploata în
fiecare om în parte. Reuºeºte sã înºele omul cu lucrurile negative
pe care le doreºte firea veche. Atacul lui este îndreptat cãtre cele
cinci porþi, cãtre cele cinci simþuri ale omului, dar cea mai asediatã poartã este privirea omului. Muºcarea momelii oferitã de vrãjmaº are ca început, de obicei, cãderea porþii ochilor, prin care
mintea omului este asaltatã de imagini. Ispititorul a creat o adevãratã industrie murdarã cu scopul de a face paradã înaintea
ochilor omului. Aproape la orice pas, prin reclame ºi filme, omul
este îmbiat sã pofteascã ceea ce nu are voie; ajunge sã pofteºti ca
sã-þi pângãreºti sufletul (Matei 5:28).
Metodele diavolului, despre care nu suntem în necunoºtinþã,
sunt variate. El cautã sã-ºi ducã planurile mârºave la îndeplinire
prin lucruri precum muzica lui, prin învãþãtori ºi proroci mincinoºi, care stricã Cuvântul (2 Corinteni 2:17) sau chiar prin slujitori ai altarelor care îi îndeamnã pe oameni la o cale largã. El, care
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a avut curajul sã Îi spunã chiar Mântuitorului cã Îi oferã slava
lumii, este gata sã îi promitã ºi omului multe ºi recruteazã
închinãtori care, la rândul lor, vor recruta alte suflete pentru el,
cum s-a întâmplat chiar ºi în Eden. Vrãjmaºul este intrigat când
aude Cuvântul Vieþii vestit oamenilor. Pilda semãnãtorului spune
cã, în cazul unora, el reuºeºte sã fure sãmânþa bunã care a fost
semãnatã în mintea ºi în inima lor (Matei 13:19). Vrãjmaºul nostru, care este este oportunist, pentru cã aºteaptã ocazia când omul
este vulnerabil, dupã ce studiazã omul, alege metoda cea mai eficientã de atac. El este gata sã sugereze idei care au ca scop sã
infatueze eul omului sau idei de autocompãtimire celor care nu se
simt apreciaþi. Este bine sã ne cunoaºtem slãbiciunile ºi sã stãpânim firea veche, întrucât vrãjmaºul ne urmãreºte atent ºi cu rãbdare pentru a ne descoperi slãbiciunile.
Obiectivul vânãtorului de suflete, în ceea ce-i priveºte pe cei
care nu sunt pe calea mântuirii, este sã-i þinã în întuneric în privinþa felului în care pot fi mântuiþi, amânând pocãinþa sau punându-le în cale pietre de poticnire. Efortul celui rãu este concentrat
în cea mai mare parte nu înspre cei care deja sunt ai lui, ci înspre
cei care sunt pe calea Domnului. Conflictul dintre fiii luminii ºi
fiii întunericului nu se va încheia niciodatã cu pace, dupã cum
între pãcat ºi neprihãnire nu existã împãcare. Lupta spiritualã dintre sufletele mântuite ºi lumea pãcãtoasã, care este sub stãpânirea
ºi în slujba celui viclean, este asemãnatã cu un rãzboi în care
ofiþerii devin þintã prioritarã.
Când, de exemplu, un evanghelist sau pastor bine cunoscut,
datoritã nevegherii, cade în pãcat, doboarã cu el o mulþime de
creºtini care au o credinþã infantilã, deoarece aceste suflete, în loc
sã priveascã la Hristos, privesc la oameni ºi îºi pun nãdejdea în
oameni. Câteva documentare despre modul de vânãtoare al
leoaicelor a dovedit cã aceste fiare au o tacticã de vânãtoare bine
pusã la punct. Una dintre ele începe sã goneascã animalele, de
exemplu o turmã mare de antilope, ºi le fugãreºte pânã când
reuºeºte sã izoleze una dintre ele. Când a reuºit, celelalte leoaice,

partenere de vânãtoare, încolþesc prada din toate pãrþile ºi o
doboarã. Învãþãtura practicã a acestui fel de vânãtoare, folosit ºi
de vrãjmaºul nostru, care rãcneºte ca un leu, este sã nu ieºim din
Biserica lui Dumnezeu, unde este vestitã Evanghelia, nici din
pãrtãºia cu oamenii credincioºi Domnului Isus. Avem un vrãjmaº
care pândeºte, aºteptând sã vadã semne de obosealã ºi de epuizare
spiritualã ºi chiar fizicã în acþiunile ºi în vorbele noastre. Atunci
când ne vede obosiþi, dupã felul lui perfid ºi ticãlos de a profita de
cei slabi, îºi prezintã oferta. Niciun credincios nu este imun la
provocarea diavolului. Dacã ameninþãrile lui nu-l sperie pe credincios ºi ofertele lui nu-l atrag, vrãjmaºul încearcã sã-l
mãguleascã, spunându-i cã este mai smerit decât alþii.
Sufletul prins în plasa mândriei spirituale ajunge sã accepte un
duh de judecatã ºi sã adopte legalismul, cu feþele lui urâte: "Cãci
se vor scula Hristoºi mincinoºi ºi proroci mincinoºi; vor face
semne mari ºi minuni, pânã acolo încât sã înºele, dacã va fi cu
putinþã, chiar ºi pe cei aleºi" (Matei 24:24). Vrãjmaºul þine pasul
cu tehnologia ºi, folosindu-se de ea, adoptã cele mai dezastruoase
metode pentru a întina mintea omului cu scopul de a-l face un
închinãtor al lui. El este un strateg extraordinar, cu multã experienþã, care are putere acum ºi dispune de slujirea îngerilor cãzuþi.
El se mulþumeºte, la început, sã-l determine pe om sã facã un
compromis mic cu lucrurile care încântã firea veche a omului ºi
prin care el îi promite omului fericire. Când conºtiinþa vrea sã
obiecteze, vrãjmaºul îi sugereazã lozinca omului doritor de cale
largã: "Nimeni nu-i perfect".
Cuvântul Domnului ne spune sã cãutãm sfinþirea ºi apropierea
de Domnul, ca sã fim în siguranþã. Pãcatul, prin care omul aduce
închinare vrãjmaºului, vine din anticiparea câºtigului, a plãcerii
sau a vreunui avantaj nepotrivit pentru un copil al Domnului,
dupã îndemnul diavolului: "lucrurile oprite sunt lucrurile de dorit,
ele au farmec ºi sunt aducãtoare de fericire ºi de împlinire". Când
îþi vine un astfel de gând, îngenunchiazã ºi spune: "Tatã, ce crezi
despre dorinþa aceasta a mea?" Dacã Eva ar fi fãcut aºa în Eden,
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nu ar fi fost biruitã de ispititor. Dacã vrãjmaºul vede un credincios
cu puþinã putere spiritualã, privind cu jind la un lucru interzis, îi
va sugera sã închidã alarmele conºtiinþei, apoi va continua sã-l
provoace, prin gând sau prin situaþii, cu lucrul de care este atras,
pânã când, epuizat, omul cedeazã înaintea pãcatului.
Vrãjmaºul foloseºte succesul sau insucesul, explorând orice
variantã posibilã pentru a cãuta lucrul pe care noi ni l-am dori de
pe tejgheaua lui cu produse toxice pentru suflet, ca apoi sã ne
atace oferindu-ni-l. Un exemplu în care putem vedea felul în care
se desfãºoarã planul vrãjmaºului este cel din Eden. Acolo, el a
cãutat sã strecoare îndoialã în gândirea sãnãtoasã - îndoialã pe
care o foloseºte ca pe o daltã care despicã. În Eden, vrãjmaºul a
strecurat îndoialã în gândirea Evei, apoi a atacat integritatea
cuvintelor lui Dumnezeu, dupã care a oferit momeala. Vrãjmaºul
a putut sã facã aceastã pagubã enormã destul de uºor, deoarece
femeia nu a dat rãspunsuri precise cu privire la ce a spus
Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat porunca sã nu mãnânce din pomul
cunoºtinþei binelui ºi a rãului, dar Eva se referã la aceastã poruncã
într-un mod oarecum vag, spunând "pomul din mijlocul grãdinii".
Dumnezeu a spus "sã nu mâncaþi", dar femeia a spus, adãugând la
vorbele lui Dumnezeu, cã nu au voie nici sã se atingã de acel pom.
Dumnezeu a spus: "veþi muri" când veþi mânca din acel pom,
dar Eva spune "ca sã nu muriþi" (Genesa 3:3), fãrã certitudine.
Eva, în loc sã iubeascã mai mult decât orice adevãrul lui
Dumnezeu, a crezut cã ºarpele vorbitor ºi iscusit la vorbã este
sincer ºi cã vrea sã-i ofere ceva ce Dumnezeu nu le dãdea.
Crezându-l pe ºarpe, a crezut o minciunã, tot aºa cum au crezut ºi
cred majoritatea oamenilor. În incertitudinea rãspunsurilor date de
Eva a venit momeala ºarpelui, care parcã a spus: "Hai sã-þi spun
adevãrul meu. Dumnezeu nu vã dã ceva bun, ca sã nu fiþi ca El.
Nu veþi muri, ci chiar vã va face bine dacã, mâncând din acest
fruct, veþi trece dincolo de limita trasatã de Dumnezeu".
Nevegherea ºi neglijarea cuvintelor lui Dumnezeu au fãcut-o
pe Eva sã se trezeascã de cealaltã parte a pragului, trecând astfel

din grupa celor care, prin ascultare, I se închinã lui Dumnezeu, în
grupa celor care, prin neascultare, i se închinã celui viclean. Acest
exemplu ne spune cã este foarte important sã cunoaºtem bine
Cuvântul lui Dumnezeu, cu care ne putem apãra ºi este important
sã nu-L interpretãm în folosul firii noastre vechi. ªarpele nu a
spus nimic despre vreun pericol, nu a spus despre urmãrile
nefaste, nu i-a spus Evei cã va fi o neascultãtoare ºi o nesupusã,
ca ºi el, ºi nu i-a spus cã ascultând de el va renunþa la adevãrata
fericire pe pãmânt. Ca urmare a cuvintelor ºarpelui, Eva a ajuns
sã se îndoiascã de bunãtatea ºi de sinceritatea motivelor lui
Dumnezeu. Pe moment, nu a mai avut convingerea cã se meritã
sã te încrezi în Dumnezeu ºi sã asculþi de El. Cu o astfel de
îndoialã, vrãjmaºul face ravagii ºi astãzi în viaþa celui care este
nemulþumit de voia lui Dumnezeu pentru viaþa lui. Vrãjmaºul
sugereazã idei ºi oferã filme care îndeamnã la violenþã, la
dezbinare, la infidelitate în cãsnicie, la întinare sau la înºelãciuni
pentru un profit mai mare.
Vrãjmaºul lucreazã uneori prin oameni, de aceea trebuie sã
ºtim cã prieteniile nepotrivite sunt un factor de risc în viaþa credinciosului. El mai lucreazã prin cãrþi, deoarece o carte poate fi
leac pentru suflet, cum este Scriptura, sau poate fi otravã, motiv
pentru care Cuvântul Domnului ne spune sã ne alipim de bine ºi
ne îndeamnã sã fugim de rãu (Romani 12:9). O altã tacticã de atac
a vrãjmaºului este convingerea omului cã Dumnezeu nu va lua
seama dacã face bine sau rãu ºi cã "...Domnul nu face nici bine,
nici rãu" (Þefania 1:12), de parcã, aºa cum spun teiºtii, Dumnezeu
ªi-ar fi pierdut interesul pentru aceastã planetã ºi ar fi plecat în
alte lumi, deºi Scriptura ne spune, cu claritate, cu totul altceva
(Eclesiastul 11:9).
Diavolul, care înainte urla prin prigoanã ºi martiraj în viaþa
credincioºilor, a vãzut cã nu are câºtig de cauzã; cei care preferã
sã îºi piardã viaþa decât sã se lepede de Domnul, ajung mai
repede în veºnicie mântuiþi. Deoarece prin astfel de acþiuni ale lui
Biserica a crescut, ºi-a schimbat, în cele mai multe cazuri, tactica
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de luptã împotriva sufletelor oamenilor. El pune pe tipsia vieþii,
frumos aranjate, dorinþele firii vechi ºi oportunitãþi unice, încercând sã distragã omul de la gândul cã tot ce are pe pãmânt este
trecãtor. El serveºte învãþãturi greºite cu o nuanþã de compãtimire
ºi în acest fel iroseºte timpul aceluia care nu i se împotriveºte cu
putere (Iacov 4:7) ºi nu-l alungã prin puterea sângelui Domnului
Isus (Apocalipsa 12:11). Domnul ne spune, prin Scripturã, cã
putem alege pe cine sã credem. Poþi sã alegi pe cine vrei sã crezi
ºi pe mâna cui te vei lãsa, dar trebuie sã alegi bine, pentru cã vei
ajunge sã-þi petreci veºnicia cu cel pe care ai ales sã-l asculþi.
Vrãjmaºul foloseºte evenimentele lumii în folosul lui; de
exemplu, el poate folosi în planurile lui trecerea de la un guvern
totalitar la unul democratic, în care omul se bucurã de multã libertate. Libertatea este bunã, dar poate fi înþeleasã greºit de cei care
cred cã ea le dã dreptul sã se manifeste cum vor ºi pot avea o
exprimare fãrã restricþii, când ºi unde vor. Influenþa acestui fel de
gândire, încurajatã de vrãjmaºul nostru, a pãtruns ºi în biserici,
unde unii oameni fac pagube în via Domnului, stârnind dezordine
ºi dezbinãri în numele libertãþii ºi îºi pângãresc sufletul, atrãgând
astfel mânia lui Dumnezeu.
În urma acestei scurte priviri asupra acestui mesaj despre planurile vrãjmaºului, ar trebui sã ne dãm seama cã noi, singuri, îi
suntem pradã uºoarã. Nu putem spune cât de important este sã Îl
avem pe Domnul Isus de partea noastrã ºi sã depindem de El, care
l-a biruit pe Satana. Când ascultãm de Domnul Isus, suntem pãziþi de puterea lui Dumnezeu (1 Petru 1:5), iar astfel îl putem birui
pe cel rãu, refuzându-i propunerile. Când Cuvântul Domnului
este în noi, ne dã o minte sãnãtoasã (Proverbe 3:4) ºi discernem
ce este bun de ceea ce poate fi un pericol pentru sufletul nostru.
Dacã ne rugãm cu credinþã, Dumnezeu ne dã putere suficientã,
care sã ne ridice mai sus decât valul pãcatului, mai sus decât orice
provocare ºi pericol de pângãrire a sufletului nostru. În momentul
de ispitã ºi de provocare îngerii Domnului stau în jurul nostru, dar
noi sutem cei care luãm deciziile. Atunci când te fereºti de rãu ºi

Scriptura îþi este odihnã, ajungi sã fii tare ºi sã refuzi decisiv ºi
ferm oferta celui rãu, dar, dacã eziþi, chiar dacã pe moment nu ai
fost învins, ispita va reveni, tot mai puternicã.
Cãruia dintre cei doi stãpâni i te închini cu viaþa ta? Dacã faci
parte dintre cei care au mers pânã acum împotriva voii lui
Dumnezeu, nu rata ocazia sã-þi schimbi Stãpânul pânã nu este
prea târziu. Dumnezeu va fi proslãvit fie prin mântuirea ta, fie
prin pedepsirea ta, dar tu trebuie sã alegi una dintre cele douã cãi.
Orice om trebuie sã ºtie cã pânã nu se împacã cu Dumnezeu, fiind
iertat în meritul jertfei Domnului Isus, este vrãjmaº cu
Dumnezeu; de asemenea trebuie sã ºtie cã Dumnezeu, prin
pocãinþã, cheamã sufletele oamenilor la El, ca sã le dea iertare ºi
viaþã veºnicã. Dacã ai mâncat fructul oprit, planul ºi dorinþa vrãjmaºului este ca tu sã te ascunzi de Dumnezeu, cum au fãcut ºi
primii oameni. Unii se ascund ºi aºteaptã sã treacã un timp, de
parcã pãcatul s-ar diminua de la sine, în timp; dar soluþia este sã
ºtii cã El, care te cautã, vrea sã vii la El aºa cum eºti, ca sã te ierte
ºi sã te facã din nou copil al Lui. Aºa cum l-a cãutat ºi pe Adam
în grãdinã (Genesa 3:9), Dumnezeu îi cautã ºi astãzi pe oameni ºi
îi cheamã sã le dea iertarea în schimbul pocãinþei lor. Nu fugi ºi
nu sta ascuns, departe de singurul care-þi poate izbãvi sufletul, ci
vino la El, sã te facã o fãpturã nouã, care aºteaptã nu o judecatã ºi
o sentinþã îngrozitoare, ci aºteaptã cerul ºi bucuria care este acolo.
În orice stadiu ai fi în viaþã, nu ºtii cât de aproape eºti de staþia
ta finalã pe pãmânt, deci asigurã-te cã viaþa ta Îi este închinatã
Domnului, prin ascultare de El, ca sã ajungi la destinaþia veºnicã
idealã. Dacã printr-o pocãinþã sincerã vii la Hristos, care a venit
sã nimiceascã lucrãrile diavolului (1 Ioan 3:8) ºi are puterea sã te
pãzeascã de orice cãdere (Iuda 1:24), te vei bucura o veºnicie în
locul pe care El l-a pregãtit pentru cei care au crezut în meritul
jertfei mântuitoare de la Golgota ºi au trãit pe pãmânt o viaþã care
L-a onorat pe El. Vino la Hristos, iar planul bun al Domnului pentru viaþa ta va deveni realitate, spre bucuria ta ºi a Lui.
Amin
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46
OMUL LUI DUMNEZEU
CARE-|I PLEAC} GENUNCHII
"...Iatã de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatãlui
Domnului nostru Isus Hristos, din care îºi trage
numele orice familie, în ceruri ºi pe pãmânt."
Efeseni 3:14-15

C

red cã majoritatea credincioºilor suntem de acord cã,
din tot ce este pe pãmânt, Dumnezeu, care doreºte mântuirea tuturor sufletelor, iubeºte foarte mult Biserica,
aceasta fiind formatã din suflete de bãrbaþi, femei, tineri ºi chiar
copii, care L-au ales pe El nu doar ca Domn, ci ºi ca Stãpân al
vieþii lor. Pe cei care pun preþ pe darul mântuirii ºi îºi dedicã viaþa
slujirii Domnului Isus îi putem pune în categoria de oameni ai lui
Dumnezeu. Ei sunt cei care, în slujirea lor, sunt cârmuiþi de Duhul
Sfânt ºi de Cuvântul Scripturii, care le dã o anumitã direcþie ºi
creeazã un echilibru în viaþa lor spiritualã. Pentru unii oameni ai
lui Dumnezeu un singur pasaj al Scripturii poate fi un izvor de
idei ºi învãþãturi preþioase sufletului, izvor care le întremeazã
puterile. Omul lui Dumnezeu preþuieºte nespus de mult aceastã
Carte, numitã Biblia, care vorbeºte, deoarece ºtie cã are capacitatea de a genera credinþã în acela care este sincer cãutãtor al voii
lui Dumnezeu, fiind gata sã surprindã cititorul cu taine adânci ºi
sã dea o înþelegere mai profundã a voii Lui. Satisfacþia de a trãi ca
ºi om al lui Dumnezeu poate fi greu de explicat pe deplin, dar
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putem spune cã este o stare de împlinire, siguranþã ºi biruinþã
asupra pãcatului ºi a fricii de viitor.
Dacã cercetãm Scriptura, gãsim în ea secvenþe care ne pot
clarifica anumite situaþii din viaþa noastrã atât cu privire la anumite probleme, cât ºi cu privire la voia Lui pentru viaþa noastrã,
la relaþia personalã cu Dumnezeu. Faci ºi tu parte din aceastã
categorie selectã de "oameni ai lui Dumnezeu"? Când spunem
"oamenii legii", vorbim de oamenii oficiali ai þãrii, ai unei localitãþi, care au o anumitã autoritate ºi au menirea sã facã o anumitã
slujbã în folosul comunitãþii. Tot aºa, oamenii lui Dumnezeu au o
autoritate cu care slujesc în folosul Bisericii ºi al Împãrãþiei lui
Dumnezeu. "Noi dar, suntem trimiºi împuterniciþi ai lui Hristos..."
(2 Corinteni 5:20). Apostolul Pavel a fost un om cu o vastã culturã religioasã, dar nu a devenit un "om al lui Dumnezeu" pânã
când nu L-a întâlnit pe Domnul Isus în drum spre Damasc ºi s-a
pocãit. În aceastã categorie de "oameni ai lui Dumnezeu" se intrã
ºi astãzi numai prin pocãinþã, privind la ceea ce faci ºi la ceea ce
nu faci, întrucât nu existã stare de neutralitate. Trebuie sã fii sigur
cã eºti al Domnului, deoarece, dacã nu eºti omul lui Dumnezeu,
eºti al altcuiva.
O diferenþã de la Vechiul la Noul Testament este cã în viaþa
oamenilor lui Dumnezeu din Noul Testament, sub influenþa roadei Duhului Sfânt, dispare rãzbunarea ºi chiar violenþa. Un astfel
de exemplu din Vechiul Testament este Elisei care a spus cã dacã
el este omul lui Dumnezeu sã se coboare foc peste cei care vroiau
sã-l prindã. Biruinþa oamenilor lui Dumnezeu, în Noul Testament,
stã mai ales în a rãbda ispita, în a nu-ºi face singuri dreptate, în a
cãuta sfinþirea ºi în a dori mântuirea chiar ºi a celor care se poartã
ca vrãjmaºi. Oamenii lui Dumnezeu au în comun faptul cã se
roagã aceluiaºi Tatã Ceresc în Numele Domnului Isus, împrospãtându-ºi astfel puterea, ca în timp, dupã ce cresc în omul dinlãuntru, sã nu cearã ca Dumnezeu sã-ªi schimbe anumite planuri,
ci cer ca inimile lor sã fie schimbate dupã voia Lui. Domnul Isus
le-a spus ucenicilor în Ghetsimani sã se roage sã nu cadã în ispitã
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(Luca 22:40). Este interesant cã, deºi chiar Domnul Isus ne-a
spus pentru ce anume sã ne rugãm, nu prea auzi pe careva sã
se roage astfel, fie pentru cã nu înþelegem, fie pentru cã dupã
o perioadã de timp, dupã ce am crescut puþin în învãþãtura
Domnului, ne credem tari. Ca om al lui Dumnezeu poþi sã fii unul
dintre sufletele alese pentru cursuri superioare, adicã pentru
încercãri deosebite.
În acest fel, este posibil sã ajungi, la un moment dat, sã fii
foarte bolnav, sã ai pierderi materiale uriaºe, sã ai tot felul de
necazuri familiale ºi sã fii ispitit sã spui: "m-a pãrãsit Domnul".
Se poate sã ajungi sã fii gata sã spui cã pe toþi îi ascultã ºi pe tine
nu, cã pe alþii îi vindecã dar pe tine nu, cã alþii sunt binecuvântaþi
iar tu ai parte de necazuri ce parcã nu se mai terminã. Ispita de a
gândi în acest fel, când este acceptatã ºi întreþinutã, continuã:
"poate nu-L mai intereseazã pe Dumnezeu de mine", "poate nu
are rost sã mã mai rog", "nu are rost sã mã mai pãstrez curat, pentru cã e totuna", "nu are rost sã mã mai sacrific pentru lucrarea
Domnului"; sau poate mergi pânã într-acolo încât sã spui: "poate
nici nu existã Dumnezeu". Acest fel de gânduri sunt un atac din
partea întunericului. Dacã, oarecum, eºti ispit de astfel de gânduri, nu uita cã þara ta nu este aici ºi adevãratele rãsplãtiri, care nu
trec, nu se dau pânã ce nu ajungem acasã la El. Un om al lui
Dumnezeu, cu experienþã pe cale, alege sã nu cârteascã în
necazuri, deoarece ºtie cã ele sunt ca o ºcoalã a desãvârºirii în
care caracterul credinciosului este prelucrat.
Nu uita cã Dumnezeu a investit mult în tine! Prin predicile
ascultate ai luat parte la multe lecþii predate în casele de rugãciune, tocmai ca sã fii pregãtit ca om al lui Dumnezeu sã faci faþã
acestui fel de necazuri care pot fi, pentru cel care nu vegheazã,
foarte pãgubitoare pentru suflet sau te pot dezlipi de pãmânt ca sã
fii mai legat de cer. Unele rugãciuni ale copilului lui Dumnezeu
sunt mai lungi, dar, uneori, datoritã câtorva circumstanþe
deosebite, ca ºi atunci când în mod inopinat apare un pericol la
care trebuie sã reacþioneze, rugãciunile pot fi ºi scurte. Aºa a fost

cazul paharnicului Neemia care, dupã ce a spus împãratului de ce
are faþa tristã, a trebuit sã rãspundã la întrebarea: "...Ce ceri?..."
Neemia a fãcut în gând o rugãciune scurtã, dupã care a dat
rãspunsul cerut. "...Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor, ºi am
rãspuns împãratului..." (Neemia 2:4, 5).
Practica rugãciunii ne disciplineazã inima, ca aceasta sã fie
tare ºi, în momentul încercãrii, sã-ºi pãstreze echilibrul ºi statornicia în momente de rãgaz. Omul lui Dumnezeu ºtie cã unul dintre mijloacele prin care primeºte ceva de la Dumnezeu atunci
când stãruieºte în rugãciune este acela de a-ºi aminti promisiunile
Lui. În acest fel, credinþa noastrã luptã în rugãciune atunci când
cugetul nu ne osândeºte, ºi avem îndrãznealã înaintea lui
Dumnezeu. La un moment dat, Iacov s-a vãzut într-o situaþie disperatã în care, din punct de vedere omenesc, el nu a vãzut ieºire
ºi, în acele momente, s-a rugat lui Dumnezeu, aducându-I înainte
ce El i-a promis. "ªi Tu ai zis: «Eu voi îngriji ca sã-þi meargã bine,
ºi-þi voi face sãmânþa ca nisipul mãrii, care, de mult ce este, nu se
poate numãra»" (Genesa 32:12). Disperat, pentru cã îºi vedea
viaþa lui ºi a familiei în pericol, Iacov i se adreseazã lui
Dumnezeu ca unui Tatã care a promis ceva ºi El îi ascultã rugãciunea, izbãvindu-l. David s-a rugat Domnului în acelaºi fel când
I-a spus: "Acum, Doamne Dumnezeule, fã sã rãmânã în veci
cuvântul pe care L-ai rostit asupra robului Tãu ºi asupra casei lui,
ºi lucreazã dupã cuvântul Tãu" (2 Samuel 7:25). Solomon,
atunci când s-a rugat, a folosit aceeaºi metodã, în care amintea
Domnului ce a promis El. "...ce ai spus cu gura Ta, împlineºti
astãzi prin puterea Ta" (2 Cronici 6:15).
Atunci când Israeliþii au fost selectaþi de babilonieni ca sã fie
duºi în robie, Ieremia, care avea sã rãmânã în Ierusalim, i-a spus
lui Seraia, care avea sã fie luat în Babilon, ca, odatã ce va ajunge
acolo, sã se roage lui Dumnezeu cu promisiunile fãcute de El
(Ieremia 51:59-62). Omul lui Dumnezeu ºtie cã el nu este un om
care sã mintã ºi nici nu poate minþi (Tit 1:2), de aceea, prin rugãciune, care este ca ºi o expunere la filmul de la raze, însã pentru
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suflet, avem acces la pãrtãºia cu El care sã ducã, printre altele, la
a-L cunoaºte mai bine. Când un suflet credincios, prin rugãciune,
stã înaintea Celui care este Luminã, Duhul Sfânt poate sã-i reveleze dacã în el, care se roagã, este întuneric, iar rugãciunile sã-i
fie ascultate ºi chiar sã primeascã un rãspuns. Când ieºi din bisericã ºi, coborând scãrile, vrei sã-i spui ceva Domnului, nu trebuie
sã aºtepþi pânã acasã, ci poþi oriunde sã-þi înalþi glasul spre El.
Prin rugãciune suntem expuºi într-un mod mai direct ºi mai puternic la voia Lui cu privire la ceea ce aducem înaintea Domnului
în rugãciune. "Omul lui Dumnezeu" care îºi pleacã genunchii
înaintea Lui este omul cu viziune panoramicã a întregii lucrãri, ºi
nu doar cu o privire ca prin gaura cheii de la uºã. Dupã cum
vedem în Scripturã, rugãciunea poate fi fãcutã cu faþa la pãmânt,
stând în picioare sau pe genunchi ºi urmând îndemnul omului
lui Dumnezeu, apostolul Pavel, ne putem ruga neîncetat
(1 Tesaloniceni 5:17).
Cugetând la El, ne putem ruga în maºinã, umblând dupã
treburile necesare sau chiar ºi atunci când ne aºezãm în pat sã ne
odihnim. În textul citat, apostolul Pavel parcã ne invitã sã ne
plecãm ºi noi genunchii înaintea lui Dumnezeu, aceastã plecare
fiind un semn de predare ºi umilinþã (Efeseni 3:14). Dacã acest
apostol minunat ºi-a plecat genunchii pentru rugãciune, cred cã
este potrivit ca ºi noi sã facem aceasta atunci când avem ocazia.
Ce este oarecum curios despre noi oamenii este faptul cã atunci
când avem necazuri cãutãm rugãciunea mult mai mult decât de
obicei, de aceea trebuie sã înþelegem cã uneori necazurile sunt
felul în care Dumnezeu ne cheamã la a avea pãrtãºie cu El. Tot
mai multe biserici decupeazã din timpul slujbei în casa de
închinare rugãciunea, care ar trebui sã fie cel mai important lucru
pe care omul îl face. De multe ori se scoate afarã o bunã parte a
timpului de rugãciune, din cauzã cã oamenii vãd cã rugãciunea
este fãrã viaþã, aºa cã, în loc sã depisteze vina pentru care ea nu
produce împlinire, omul alege sã o înlocuiascã tot mai mult cu
muzicã ºi alte lucruri.

Dagon, zeul amfibie al filistenilor, care era reprezentat printr-o statuie jumãtate peºte ºi jumãtate om, a fost gãsit de filisteni
într-o dimineaþã cu mâinile ºi capul tãiat, închinându-se înaintea
chivotului lui Dumnezeu. Faptul cã te pleci înaintea cuiva
înseamnã închinare. Chiar dacã unii refuzã acum sã se închine
înaintea Domnului, Cuvântul Lui ne spune cã vine o zi când orice
genunchi se va pleca înaintea Lui ºi orice gurã va mãrturisi cã El
este Domnul (Fapte 9:40, 20:36, 21:5). "Fiindcã este scris: «Pe
viaþa Mea Mã jur, zice Domnul, cã orice genunchi se va pleca
înaintea Mea, ºi orice limbã va da slavã lui Dumnezeu»" (Romani
14:11). Disciplina omului lui Dumnezeu de a se ruga nu este o
corvoadã, atunci când Duhul Sfânt este în el, deoarece el ºtie cã
rugãciunea îl þine în siguranþã, pãstrându-i prietenia Domnului.
Cercetarea Duhului Sfânt este cea care umple inima cu
bucurie, dã cântarea de laudã ºi îl face pe credincios sã izbucneascã în cuvinte de adorare cãtre Dumnezeu, atunci când simte
prezenþa Lui. Uneori folosim expresia "omul lui Dumnezeu"
atunci când ne referim la slujitorii altarului, la sufletele care, pentru binele Bisericii, au primit din darurile Duhului Sfânt sau la un
suflet credincios care, prin viaþa trãitã, a dat dovadã de credincioºie, de înþelepciune de sus, într-o statornicã ascultare de
Cuvântul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu este cel care
vorbeºte cu inimã curatã din partea Lui (2 Corinteni 2:17), ca un
agent al harului Domnului care întãreºte Biserica. Prin rugãciune
ºi printr-o viaþã trãitã cu integritate, Duhul Sfânt îl împuterniceºte
sã ducã mesajul Evangheliei, nu numai în casele de rugãciune, ci
ºi în arena ostilã a lumii unde, de obicei, nu este primit cu braþele
deschise. Oamenii lui Dumnezeu înþeleg cã nu au chemarea sã se
comporte ca niºte cãlugãri retraºi sau sihaºtri, ci au chemarea de
a duce Lumina între oameni.
Un "om al lui Dumnezeu" mai înaintat în vârstã a fost întrebat
dacã era mai bine pentru sufletul lui pe vremea când era tânãr pe
calea Domnului decât acum, iar rãspunsul acestuia a fost
urmãtorul: "A fost mai bine ºi nu a fost mai bine atunci, deoarece
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atunci parcã aveam mai multã putere ºi chiar râvnã, dar acum cred
cã, datoritã umblãrii cu Dumnezeu, mi-a fost datã puþin mai multã
înþelepciune în ceea ce priveºte felul în care-mi pot trãi viaþa pentru Domnul". Au fost aspecte frumoase ale vieþii noi atunci, la
început, ºi datoritã experienþelor cu Dumnezeu sunt alte aspecte ºi
înþelegeri mai mature ale vieþii noi astãzi. Ce face sã fie vãzut
cineva ca fiind un om al lui Dumnezeu este Duhul Domnului,
Vântul cel Sfânt sau cum spun teologii "Pneuma Teo" care nu
poate, ºi nici nu vrea, sã ascundã adevãrul. Duhul Domnului îl
învaþã sã nu creadã tot ce aude, mai ales atunci când este vorba de
ceva rãu; sã nu facã tot ce poate, deoarece, deºi multe sunt îngãduite, nu toate au folos duhovnicesc.
Omul lui Dumnezeu învaþã sã nu spunã tot ce poate spune,
pentru cã are gura în stãpânire ºi o face sã slujeascã intereselor
sufletelor. El învaþã sã nu intre pe orice uºã a oportunitãþii ºi sã
accepte toate ofertele, pentru cã unele, deºi par bune, irosesc timpul. Omul lui Dumnezeu învaþã sã fie selectiv în toate acestea,
având ca ghid cuvântul Scripturii ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt. Ca
om al lui Dumnezeu, cu experienþã pe cale, ºtii cã poþi fi ispitit sã
comiþi pãcate ce sunt definite cu claritate în Scripturi. De asemenea, ºtii cã poþi pãcãtui atunci când îþi iei ca ºi motto cuvântul ce
spune cã toate lucrurile îmi sunt îngãduite. Astfel, un om al lui
Dumnezeu ºtie cã, prin neseriozitate cu ce nu este sfânt, poate sã
cadã la un examen atunci când, deºi are experienþã, este încercat.
Omul lui Dumnezeu care prin pocãinþã a fost nãscut din nou este
socotit ca fiind sfânt prin jertfa Domnului Isus ºi nu trebuie sã
aºtepte sã fie canonizat post-mortem ca sã poarte acest titlu. "...
Fiþi sfinþi, cãci Eu sunt sfânt" (1 Petru 1:16). "De aceea, fraþi
sfinþi, care aveþi parte de chemarea cereascã, aþintiþi-vã privirile la
Apostolul ºi Marele Preot al mãrturisirii noastre..." (Evrei 3:1).
Un om al lui Dumnezeu urmãreºte, în tot ce face, ceea ce
urmãrea apostolul Pavel, ºi anume, mulþumindu-se cu voia
lui Dumnezeu pentru viaþa lui, urmãreºte sã facã numai lucrurile
care îngãduiesc sã rãmânã în el puterea Duhului Sfânt

(2 Corinteni 12:9). Omul lui Dumnezeu ºtie cã diavolul reuºeºte
sã convingã oamenii cã banii ºi plãcerea sunt lucrurile cele mai de
dorit pentru care se meritã sã faci aproape orice, ºi dacã acestea
nu-i sunt slãbiciunea, el va cãuta sã îmbie omul cu mândrie spiritualã. A fi "omul lui Dumnezeu care-ºi pleacã genunchii în rugãciune" este un statut privilegiat, dar sã nu uitãm cã drumul slavei
trece ºi pe la cruce, adicã prin pocãinþã ºi încercãri care, în dependenþã de Dumnezeu, pot face omul dinlãuntru sã creascã.
Destinaþia finalã a acestor suflete, pe care le numim "oameni ai lui
Dumnezeu", cãrora nu le este fricã ºi nici nu ezitã sã se predea cu
totul lui Dumnezeu, cãutând simplitatea mai mult ca lucrurile
sofisticate ale vremii de acum, este locul pregãtit de Domnul Isus,
ca acolo unde este El sã fie ºi ei. "...Iatã cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei, ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Dumnezeu
însuºi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor" (Apocalipsa 21:3).
Datoritã faptului cã ei sunt oamenii lui Dumnezeu, au ºansa de
a fi în veºnicie cu El. Dacã vrei, spre fericirea ta veºnicã, prin har
poþi fi un om al lui Dumnezeu. Poþi conta astãzi pe promisiunile
Domnului, însã, pentru mâine, nu-þi este garantat harul de a te
întoarce. "...Nicidecum n-am sã te las, cu niciun chip nu te voi
pãrãsi" (Evrei 13:5). Vino în zdrenþele moravurilor decãzute, dacã
este cazul, sau vino cu toate virtuþile tale apreciate de oameni,
însã VINO! Nu aºtepta pânã faci tu ceva bun, în ideea ca sã-L
îmbunezi pe Dumnezeu, pentru a participa astfel cu vreun merit
personal. Eºti ºi tu un suflet care aparþine lui Dumnezeu? Dacã
eºti, cautã sã trãieºti la nivelul cel mai înalt de eticã, care este
dragostea, iar dacã nu eºti, astãzi, printr-o rugãciune în care sã-þi
predai viaþa cu toate aspectele ei Domnului Isus, poþi deveni "un
om al lui Dumnezeu" care-ºi pleacã genunchii numai înaintea Lui.
Fã aceasta ºi vei fi un suflet fericit!
Amin
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47
CE AM AFLAT DE LA AL{II
"Cãci, fraþilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, cã
între voi sunt certuri." 1 Corinteni 1:11

M

ãsura în care dãm prioritate Scripturii ºi, prin studiu
personal, cunoaºtem tot mai bine Cuvântul lui
Dumnezeu dovedeºte cât Îl iubim pe Dumnezeu,
deoarece chiar Domnul Isus este Cuvântul (Ioan 1:1). Ca studiul
Cuvântului sã aibã efectul dorit, trebuie sã citim cuvintele scrise
în Biblie ca fiind nu cuvinte scrise de niºte oameni simpli sau de
oameni cu multã învãþãturã, cum a fost apostolul Pavel, ci trebuie
sã le citim ca fiind cuvintele lui Dumnezeu, date nouã prin aceºti
oameni aleºi de El (1 Tesaloniceni 2:13). Altfel, citirea se va rezuma la o lecturare superficialã, care uneori, pentru unii, este
neclarã sau chiar plictisitoare. Cãrþile scrise de filozofi, de obicei,
sunt de aºa naturã cã atunci când începi sã citeºti o idee, þi se pare
cã ai dat de ceva de nepãtruns de mintea obiºnuitã, dar dupã un
timp îþi dai seama cã toate acele comentarii greoaie ar fi putut fi
înlocuite cu câteva cuvinte simple. Cuvântul Scripturii este exact
invers: este aºa de simplu ºi de transparent încât oricine ar putea
sã-l înþeleagã, dar, pe mãsurã ce te adânceºti ºi cugeþi la el, devine
tot mai profund ºi îþi dai seama cã nu ai atins decât suprafaþa,
deoarece sub aparenþa simplitãþii sunt lucruri tainice ºi hrãnitoare
pentru suflet.
Sfânta Scripturã este cartea care a înregistrat greºelile ºi
pãcatele unora dintre cei care au fost folosiþi de Dumnezeu sã
396

scrie oracolele sfinte, dovedind, încã o datã, cã aceastã carte nu
ascunde nimic. Ca ºi un cuptor antic de lut în care se topea argintul, anumite subiecte din aceastã carte sunt mai puþin atrãgãtoare
din cauzã cã ne cheamã la cercetare. Focul de sus care este în cuptor nu doar curãþeºte, ci dã ºi valoare, ca astfel, argintul prelucrat
în el sã fie de folos oamenilor ºi Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Nu ne place sã vorbim despre ceartã, dar, la fel ca "sarea în
bucate", acest subiect ne poate face bine, deoarece face parte din
a cunoaºte voia lui Dumnezeu pentru noi. Acest subiect ne introduce într-o situaþie care s-a repetat de multe ori între fraþii în
Domnul Isus, adicã între cei care formeazã Biserica Domnului
Isus, mai ales când unii dintre ei, relaxând disciplina duhovniceascã, au ajuns sã trãiascã în neorânduialã: "Auzim însã cã unii
dintre voi trãiesc în neorânduialã, nu lucreazã nimic, ci se þin de
nimicuri" (2 Tesaloniceni 3:11). Se pare cã o veste rea despre
cineva care suferã de orbire spiritualã se rãspândeºte mai repede
decât o veste bunã, dar problema cea mai mare este cã acest fel de
veste se duce pânã în cer. Ne poate fi de folos sã ne întrebãm ce
se aude despre noi nu doar între oameni, ci mai ales sus, în ceruri,
ca apoi sã decidem dacã ce se aude este benefic pentru sufletul
nostru, pentru al celor de lângã noi ºi pentru înaintarea
Evangheliei. Ce s-ar putea afla de la vecinii tãi despre tine, de la
colegi, de la subalternii sau de la ºefii tãi, de la neamurile tale care
nu locuiesc cu tine sau de la cei care locuiesc cu tine? Fiecare om
are un trecut ºi cuvintele care vorbesc despre noi spun fie adevãrul, fie jumãtate din adevãr, fie neadevãrul. Este bine sã ne
intereseze ce se spune despre noi în cer, dar ºi între oameni, ca nu
cumva calea Domnului sã fie vorbitã de rãu din pricina noastrã.
Cuvintele de ceartã sunt cuvinte mai aspre, rostite pentru a
dojeni, pentru a instrui, pentru a mustra, pentru a ocãrî ºi înjosi pe
cineva, atunci când are loc un schimb de vorbe între doi sau mai
mulþi oameni. Cearta poate avea ºi un aspect pozitiv atunci când
un pãrinte, sau chiar Dumnezeu, din dragoste, îºi ceartã copiii:
"Ferice de omul pe care-l ceartã Dumnezeu! Nu nesocoti mus397
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trarea Celui Atotputernic" (Iov 5:17). Certurile între oameni sunt
de obicei roada firii pãmânteºti, care este o boalã care are abilitatea de a afecta vederea spiritualã. Este un lucru groaznic ºi chiar
tragic sã nu ºtii, dar sã fii orb spiritual, ºi totuºi sã crezi cã vezi
bine, cum a fost cazul celor din Laodicea (Apocalipsa 3:17, 18).
Dumnezeu unge ochii celui care, urmând reþeta Lui, se pocãieºte
ºi atunci începe sã vadã realitatea din perspectiva lui Dumnezeu.
Unii motiveazã cearta, spunând cã prin ceartã ies la ivealã
lucrurile care au fost neclare sau pe baza faptului cã mai este har.
Harul lucreazã în pocãinþã ºi numai în parametrii Cuvântului scris
de care, dacã treci, poþi sã cazi din harul lui Dumnezeu: "Luaþi
seama bine ca nimeni sã nu se abatã de la harul lui Dumnezeu,
pentru ca nu cumva sã dea lãstari vreo rãdãcinã de amãrãciune, sã
vã aducã tulburare, ºi mulþi sã fie întinaþi de ea" (Evrei 12:15).
Har nu însemnã sã trãieºti în pãcat, ci înseamnã cã, pocãindu-te ºi
lãsându-te de el, poþi fi iertat, ca apoi Dumnezeu sã îþi dea puterea
de a trãi curat, prin cãlãuzirea Duhului Sfânt.
Cum reiese din textul citat la început, apostolul Pavel a aflat cã
fraþii din Corint aduceau jertfe într-un mod greºit, adicã aveau
servicii sau slujbe în numele Domnului Isus sau aveau pãrtãºie în
alt fel ºi trãiau într-o neorânduialã spiritualã, ajungând chiar sã se
certe: "Adu-le aminte de aceste lucruri ºi roagã-i fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, sã se fereascã de certurile de cuvinte, care nu
aduc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultã" (2 Timotei
2:14). Prin certuri ne pierdem pacea, bucuria ºi sentimentul cã
suntem ascultaþi atunci când ne rugãm. Din nefericire, aºa cum a
aflat ºi verificat ºi apostolul Pavel, certurile din cauza unor opinii
contrare pot avea loc chiar ºi fraþii în credinþã sau chiar fraþii
dintr-o familie.
Domnul Isus a fost rugat sã medieze între doi fraþi care nu se
înþelegeau din cauza împãrþirii averii moºtenite (Luca 12:13). Ca
sã-i gãseascã o vinã, fariseii au încercat sã-L provoace pe
Domnul Isus la ceartã (Marcu 8:11). Când oamenii se ceartã, un
cuvânt nepotrivit poate otrãvi sufletele. Cuvintele noastre pot sã

hrãneascã sau otrãveascã inima celui care ascultã ºi oricine se
ceartã, în acele momente, îºi pierde statutul de nevinovat: "Cãci
din cuvintele tale vei fi scos fãrã vinã, ºi din cuvintele tale vei fi
osândit" (Matei 12:37). Unii oameni, datoritã zelului ºi a lipsei
înþelepciunii, sau din cauza felului în care înþeleg ei credinþa,
ajung sã sufere, uneori, de mândrie spiritualã. Când aceºtia
observã cã cineva din bisericã nu crede ca ºi ei, nu spune exact ca
ei, nu practicã anumite lucruri ca ei, ajung sã se tulbure, apoi sã
se certe cu cei despre care cred cã greºesc, deoarece au puncte de
vedere diferite cu privire la anumite lucruri. Un alt motiv de
ceartã într-o bisericã fireascã este lupta pentru influenþã ºi pentru
poziþie între cei care cred cã trebuie sã aibã un loc de frunte: "De
unde vin luptele ºi certurile între voi? Nu vin oare din poftele
voastre, care se luptã în mãdularele voastre?" (Iacov 4:1). În convieþuirea cu dezbateri aprinse ºi certuri în care nu se vede nicio
urmã de dragoste, puterea spiritualã a bisericii se stinge ºi cauza
Evangheliei are de suferit, ca apoi sã se ajungã chiar la punctul în
care Evanghelia este vorbitã de rãu.
Pentru paguba pe care o poate cauza, apostolul Pavel pune certurile în rândul pãcatelor pe care unii le numesc "mari":
"închinarea la idoli, vrãjitoria, vrãjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînþelegerile, dezbinãrile, certurile de partide" (Galateni
5:20). Veºtile despre noi, despre o bisericã, despre o împãrãþie
aduc, uneori, o binecuvântare sau o pedeapsã. Aºa a fost cazul
împãratului Zedechia, care a acceptat sã fie vasal Babilonului dar,
dupã un timp, a ajuns în Babilon vestea cã Zedechia nu este credincios legãmântului ºi vrea sã se împrieteneascã cu Egiptul, care
era vrãjmaº Babilonului. Zedechia a socotit cã era în avantajul lui
sã se certe cu babilonenii ºi sã caute alianþa cu Egiptul. Urmãrind
un scop didactic, Dumnezeu a îngãduit ca uneori slãbiciunile
oamenilor sã fie expuse în Scripturã pentru ca sã ne ajute sã
învãþãm cum sã trãim, sã ne înveþe cã vestea despre comportamentul nostru poate ajunge departe. Dumnezeu, prin astfel de
exemple, vrea sã ne înveþe cã trebuie sã cãutãm sã trãim în pace
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cu toþi oamenii: "Dacã este cu putinþã, întrucât atârnã de voi, trãiþi
în pace cu toþi oamenii" (Romani 12:18). Zedechia este un exemplu pentru noi ºi atunci când cineva alege sã triºeze în afaceri,
deoarece el a avut o înþelegere cu babilonenii prin care a promis
sã fie supus, jurând nu pe dumnezeii Babilonului, ci pe
Dumnezeul lui Israel (Ezechiel 17:19; 2 Cronici 36:13).
Dumnezeu S-a mâniat pe Zedechia ºi se mânie ºi astãzi pe cei
care fac un legãmânt, apoi îl încalcã. Mântuirea noastrã depinde
de un Dumnezeu care Se þine de cuvânt ºi putem vedea asta ºi
atunci când Domnul Isus I-a spus Tatãlui: "...vin sã fac voia Ta...!"
ºi aºa a fãcut (Evrei 10:7). Într-o generaþie care crede doar în profit ºi nu are ca prioritate virtuþi precum demnitatea, curajul, mila
sau sacrificiul, copiii Domnului sunt chemaþi sã fie diferiþi, sã fie
oameni ai pãcii, oameni de cuvânt în relaþia cu Dumnezeu ºi cu
semenii ºi sã nu se certe încercând sã schimbe ceva ce au promis
sau au semnat. S-a auzit în Babilon de trãdarea lui Zedechia ºi
babilonenii au revenit ºi i-au aplicat o pedeapsã asprã. Nici
ucenicii Domnului nu au fost scutiþi de aceastã maladie a sufletului - cearta: "Între apostoli s-a iscat ºi o ceartã, ca sã ºtie care dintre ei avea sã fie socotit ca cel mai mare" (Luca 22:24). Voiau sã
ºtie nu cine este mare, ci cine este cel mai mare. Pentru cã atunci
încã nu înþelegeau ce fel de împãrãþie are Domnul Isus ºi pentru
cã încã nu se coborâse peste ei puterea cãlãuzitoare a Duhului
Sfânt, între ei era un spirit de rivalitate care i-a dus la ceartã.
Existã ºi în noi, liberã sau rãstignitã, dorinþa ºi tendinþa de a exalta eul nostru ºi noi putem alege sã-l punem pe un piedestal sau pur
ºi simplu sã-l ignorãm. Domnul Isus i-a învãþat pe ucenici cã cel
care vrea sã fie mare în Împãrãþia Lui, trebuie sã fie un slujitor:
"Atunci Isus a ºezut jos, a chemat pe cei doisprezece ºi le-a zis:
«Dacã vrea cineva sã fie cel dintâi, trebuie sã fie cel mai de pe
urmã din toþi ºi slujitorul tuturor!»" (Marcu 9:35).
Cu scopul de a face un experiment despre eul omului, un filozof ºi-a chemat prietenii la o discuþie ºi le-a propus sã publice
împreunã o revistã care avea sã fie diferitã, pentru cã în loc de

nume aveau sã foloseascã numere. Chiar dacã la început au fost
toþi entuziasmaþi, nu a trecut mult ºi prietenii au început sã-ºi
exprime nemulþumirea, apoi sã se certe, pentru cã nu voiau sã fie
reprezentaþi de un numãr, ci voiau sã le fie trecut numele în articol. Când firea pãmânteascã din om crede cã nu a primit tot ce ar
trebui sau ar putea sã primeascã, este gata de ceartã. "Nu faceþi
nimic din duh de ceartã sau slavã deºartã; ci în smereniei fiecare
sã priveascã pe altul mai pe sus de el însuºi" (Filipeni 2:3).
Deºi este trist, dovezile adunate de-a lungul anilor spun tare ºi
clar cã, în general, Bisericii nu îi prieºte libertatea. Libertatea este
o perioadã extraordinarã în care oportunitãþile de vestire a
Evangheliei sunt mai multe decât oricând dar, în timp, libertatea
ºi viaþa bunã aduce în viaþa multor creºtini o vreme de delãsare,
de slãbire a credinþei ºi de legare de pãmânt. Dumnezeu are
metode sã ne þinã treji prin diferite necazuri, în care cei cu ochii
deschiºi nu vãd asprimea Tatãlui, ci vãd o dragoste care vrea
binele nostru veºnic. Din prima erã creºtinã ºi pânã astãzi,
creºtinii prigoniþi nu au avut ºi nu au timp ºi nici dorinþa de a se
cearta. Viaþa este de multe ori o bãtãlie între bine ºi rãu, iar câmpul de bãtãlie suntem noi, prin gândire ºi prin fapte. Lumea care
de dragul pãcatului refuzã oferta de mântuire prin pocãinþã devine
tot mai ruptã de realitate, iar când se va trezi, va fi prea târziu.
Parcã nimeni nu mai aºteaptã vremuri mai blânde pentru
aceastã lume ºi probabil cã nici nu urmeazã. Dacã avem un nume
rãu pentru ce am fãcut sau nu am fãcut, dacã suntem cunoscuþi ca
unii care sunt gata de ceartã ºi nicidecum care aleg sã evite
cearta, întorcând ºi celãlalt obraz, dupã ce ne-am mãrturisit vina,
trebuie sã ne supunem învãþãturii Scripturii, ca sã nu ne pierdem
sufletul. "Ziceam: "Voi veghea asupra cãilor mele, ca sã nu pãcãtuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rãu înaintea
mea"" (Psalmul 39:1). Provocãrile la ceartã, la fel ca ºi celelalte
necazuri, ne testeazã credincioºia, modestia, integritatea caracterului, ascultarea ºi credinþa ºi aceastã testare se face de cele mai
multe ori în vreme de furtunã. Uneori, aceste provocãri ºi
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necazuri ne descoperã punctul slab, dar nu numai nouã, ci ºi
semenilor noºtri: "Cãci acolo unde este pizmã ºi duh de ceartã,
este tulburare ºi tot felul de fapte rele" (Iacov 3:16). Suntem
înþelepþi dacã nu ne ferim de mustrarea Domnului, care ne vrea
binele, ci alegem mai bine sã suferim o pagubã din partea celor
care vor sã ne provoace la ceartã: "Cel ce leapãdã certarea îºi dispreþuieºte sufletul, dar cel ce ascultã mustrarea capãtã pricepere"
(Proverbe 15:32). Domnul Isus a pus întrebarea: "Cine zic
oamenii cã sunt Eu?" (Luca 9:18b). Nu este rãu ca, având dorinþa
sã ne cercetãm pe noi înºine, sã ne întrebãm ce se aude despre noi,
ca nu cumva sã fim numiþi în rândul celor care nu strâng
împreunã cu El, ci mai degrabã risipesc (Luca 11:23). Dacã,
cercetându-te, ai recunoscut cã ºi tu faci parte din rândul celor
care nu se dau înapoi de la ceartã, astãzi poþi sã pui un hotar acestui comportament, care aduce numai pagubã ºi, cãutând sfinþirea,
sã trãieºti în pace cu toþi oamenii (Iacov 1:12).
Dacã nu ºtii unde te gãseºti în aceastã privinþã, dacã ai curajul,
întreabã-i pe cei din casa ta ºi pe colegi dacã ei vãd în tine o persoanã care este gata de ceartã. Dacã descoperi cã ai stat în loja
rãzvrãtiþilor, a criticilor care, în loc sã lucreze pentru Dumnezeu,
fãrã sã-ºi dea seama, au lucrat în favoarea altui stãpân, de astãzi
te poþi hotãrî sã eviþi cearta ºi mai degrabã sã fii un fiu sau o fiicã
a mângâierii, care îi ridicã pe alþii. Fã aceastã schimbare în viaþa
ta ºi se va auzi nu doar între oameni, ci ºi în cer, iar apoi, într-o
zi, te vei bucura de o rãsplatã pentru credincioºia ta.
Amin
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LA MASA DOMNULUI
"Pentru cã, ori de câte ori mâncaþi din pâinea aceasta ºi beþi din paharul acesta, vestiþi moartea Domnului, pânã va veni El." 1 Corinteni 11:26

C

ând intri într-o casã de rugãciune, în care se vesteºte
întreaga Evanghelie, prin ceea ce vezi ºi prin ceea ce
auzi, poþi sã îþi dai seama destul de repede cã în acea zi
va avea loc un serviciu de cinã sau sfânta practicã a împãrtãºirii
cu trupul ºi cu sângele Domnului. Elementele folosite pentru a
simboliza trupul ºi sângele Domnului, adicã pâinea - care simbolizeazã suferinþele îndurate de El - ºi rodul viþei - care este un
simbol al sângelui care a curs din rãnile Domnului - sunt vizibile,
iar cuvântul vestit ºi chiar ºi cântãrile care se cântã în acea zi, mai
mult decât altã datã, au ca subiect jertfa Domnului Isus. Toate,
împreunã, îl pot duce pe cel cu inima curatã la o pãrtãºie sfântã ºi
binecuvântatã cu Domnul Isus. Este o practicã stabilitã ºi
poruncitã chiar de Domnul Isus pentru cei care alcãtuiesc trupul
Lui, adicã fac parte din Biserica Lui. Domnul Isus nu a dat nicio
poruncã neînsemnatã, de aceea credincioºii participã la aceastã
cinã sau masã a Domnului cu smerenie, cu reverenþã ºi cu
preþuire, comemorând astfel jertfa Domnului Isus pentru rãscumpãrarea sufletelor oamenilor.
Ne este de folos sã stãm la aceastã masã nu doar pentru cã ne
putem apropia de sursa de unde sufletul nostru primeºte putere,
dar ºi pentru cã ne face atenþi la felul în care trãim, odatã ce am
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primit noua identitate de copii ai Domnului. Privilegiile pe care le
avem, prin harul lui Dumnezeu, ca ºi copii ai Domnului, depind
de calitatea relaþiei pe care o avem cu El ºi de participarea cu
recunoºtinþã sincerã la masa Domnului. Când un suflet este
preocupat de dorinþa de a-L cunoaºte tot mai mult pe Dumnezeu,
participarea lui la aceastã masã nu este doar un exerciþiu periodic,
nu este o rutinã sau o ceremonie care la un moment dat îl plictiseºte, ci este o adevãratã primenire a sufletului, fãcutã de Duhul
Sfânt. Când stãm la masa Lui, ne aducem aminte, în mod
deosebit, de moartea Celui care a venit sã ne slujeascã, dar care a
fost înþeles greºit de oamenii de atunci, care doreau doar rezolvãri
ale problemelor lor pãmânteºti. Când stãm la masa Domnului ºi
ne cercetãm, propria noastrã inimã poate primi o înþelegere
mai clarã a voii Lui pentru viaþa noastrã, împreunã cu puterea
spiritualã de care avem nevoie pentru ca viaþã noastrã sã trezeascã
întrebãri în inimile celor ce nu-L cunosc pe Domnul, deoarece
caracterul lui Hristos începe sã se vadã în noi.
Comemorarea jertfei Domnului Isus nu este doar o examinare,
ca cea a unei picturi deosebite care te impresioneazã mai mult sau
mai puþin; ci înseamnã a sta în faþa unei Persoane reale, care te
iubeºte ºi cunoaºte pânã ºi gândurile tale. Dupã ce a slujit bine
poporului, acest Rob al Domnului a fost batjocorit, bãtut ºi crucificat prin îngãduinþa Tatãlui: "...Prin cunoºtinþa Lui, Robul Meu
cel neprihãnit va pune pe mulþi oameni într-o stare dupã voia lui
Dumnezeu ºi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor"
(Isaia 53:11 ºi Marcu 10:45). Când stãm la masa Domnului, privim prin credinþã la Golgota, unde a fost doveditã dragostea Lui
Dumnezeu pentru om; dar tot acolo vedem ºi dreptatea Lui care,
conform decretului divin, spune cã "...fãrã vãrsare de sânge, nu
este iertare" (Evrei 9:22). Jertfa de la Golgota demonstreazã o
dragoste oarecum incorectã din punct de vedere pãmântesc,
deoarece cel nevinovat a fost pedepsit în locul celui vinovat, dar,
în acelaºi timp, demonstreazã o dragoste supremã, pentru cã
Dumnezeu Tatãl a dat un înlocuitor, iar Dumnezeu Fiul a accep-

tat de bunãvoie sã sufere ºi sã-ªi dea viaþa pentru rãscumpãrarea
omenirii.
În faþa paharului durerilor din Ghetsimani, Domnul Isus,
cerând sã se facã voia Tatãlui, a decis în favoarea sufletului nostru, ca noi sã fim acceptaþi la masa celor iertaþi ºi mântuiþi prin
harul lui Dumnezeu. De multe ori putem intra într-o rutinã, ºi trecem prea uºor peste faptul cã în acele momente, când tensiunea
spiritualã din Ghetsimani, dintre bine ºi rãu, a ajuns la maxim,
decizia lui Isus de a-I fi credincios Tatãlui a fost una foarte grea.
Când Domnul Isus umbla cu ucenicii, aºa cum numai Dumnezeu
poate, a fost sensibil la necazurile oamenilor cu care a intrat în
contact direct, dar nu a cãutat sã împlineascã toate aºteptãrile ºi
visele lor; El nu S-a abãtut de la planul Tatãlui, care avea în
vedere fãurirea unei mântuiri care sã ne cuprindã ºi pe noi, cei
care trãim în zilele de astãzi. Când alegem sã acceptãm invitaþia
de a sta la aceastã masã, în clipe preþioase de sfântã cercetare personalã, ne aducem aminte de acele momente de maximã durere,
batjocurã ºi singurãtate suferite de Domnul Isus. Mâinile Lui,
care au creat universul, care au lucrat într-o tâmplãrie în Nazaret,
care s-au atins de orbi ºi le-au dat vedere, care au binecuvântat
copilaºii, care au spãlat picioarele ucenicilor, au fost þintuite cu
piroane de cruce pentru ca astãzi ele sã ne poatã prinde ºi salva
din valul lumii care zace în cel rãu ºi sã ne deschidã drumul spre
un izvor de tãmãduire a sufletului ºi chiar a trupul: "El S-a dat pe
Sine însuºi pentru pãcatele noastre, ca sã ne smulgã din acest veac
rãu, dupã voia Dumnezeului nostru ºi Tatãl" (Galateni 1:4).
Suferinþa ºi moartea Domnului Isus au avut ºi au un efect rãscumpãrãtor. Deºi subiectul durerii ºi al suferinþei nu-i atrage pe
oameni, trebuie sã înþelegem cã, fãrã aceastã jertfã pentru pãcat
fãcutã de El, mântuirea noastrã ar fi fost imposibilã. Când se
pãrea cã mântuirea omenirii era într-o balanþã, Domnul Isus,
Creatorul fãrã început, care a ales sã devinã o creaturã pe pãmânt,
în Ghetsimani a spus: "totuºi", ºi atunci balanþa s-a înclinat în
favoarea mântuirii noastre. La masa Domnului participã cei care
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s-au lãsat de vechile lor pãcate ºi au fãcut legãmânt cu Domnul în
apa botezului. Asumându-ºi un mare risc - de a fi gãsiþi cã stau la
masa Domnului în chip nevrednic (1 Corinteni 11:27) - uneori, la
aceastã masã participã ºi oameni motivaþi de o gândire greºitã.
Pentru unii, luarea cinei este doar o datorie religioasã, iar alþii
cred, în mod greºit, cã doar prin simplul fapt cã iau cina li se iartã
pãcatele. Alþii aleg sã ia cina Domnului pentru a nu trezi suspiciuni, dar pentru unii este un act al evlaviei, al bucuriei, al iubirii
ºi al ascultãrii de porunca Domnului Isus. Luând din cele douã
elemente, mintea face legãturã cu evenimentele din trecut. În
cazul celui care Îl cunoaºte pe Domnul Isus nu doar ca Mântuitor,
ci ºi ca Domn, ca Stãpân iubit, aceastã pãrtãºie cu El, împreunã
cu celelalte mãdulare ale trupului Sãu, înseamnã o apropiere de
Domnul. Cuvintele Domnului care spun: "Luaþi, mâncaþi..."
(Matei 26:26) sunt cuvinte potrivite pentru un pãrinte care le-a
pregãtit masa copiilor lui.
Noi ne hrãnim cu meritul jertfei Domnului Isus ori de câte ori,
dupã porunca datã de El, stãm la masa Domnului, luând din rodul
viþei ºi din azimi - care devin simboluri binecuvântate cu care ne
împãrtãºim. Primii oameni din Eden, la un moment dat, au mâncat
din pomul din care nu aveau voie, ca apoi sã simtã nevoia sã se
ascundã. Majoritatea oamenilor "mãnâncã de unde nu au voie",
acceptând ºi fãcând ce El numeºte "pãcat", ca apoi sã vrea sã se
ascundã de Dumnezeu. Pãcatul a dezorientat omul ºi Isaia spune
cã rãtãceam ca niºte oi (Isaia 53:6), dar când stãm la masa
Domnului ne aducem aminte de modul în care am fost "rãscumpãraþi din felul deºert de vieþuire" (1 Petru 1:18). Stãm la masa
Domnului în ascultare de porunca Lui, având promisiunea cã vom
sta din nou la masa Lui în Împãrãþia Lui, într-o locaþie precisã
numitã în Biblie "raiul lui Dumnezeu" (Apocalipsa 2:7). De câte
ori ne împãrtãºim cu aceste sfinte taine, ne cercetãm într-un mod
deosebit, ne examinãm. S-ar putea sã aflãm cã avem probleme cu
vederea, cu vorbirea, cu picioarele sau cu urechea. Atunci când
gãsim aceste slãbiciuni care ne pãteazã cugetul, trebuie sã ne cãim

de ele ºi sã le pãrãsim. Când stãm la masa Domnului, privim la
bunãtatea lui Dumnezeu faþã de noi, oamenii. Când priveºti la El,
aºa cum i s-a întâmplat ºi prorocului Isaia în templu, ajungi sã te
simþi diferit, deoarece sfinþenia ºi lumina Lui scot la ivealã slãbiciunile noastre. Când serbãm cina Domnului, serbãm ºi schimbarea identitãþii noastre din fii ai întunericului, care umblã în
faptele ºi în gândirea dictatã de vechiul stãpân, în fii ai Luminii,
care umblã cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu.
Amnezia, sau pierderea parþialã, temporarã sau definitivã a
memoriei în urma unei boli sau a unui accident, poate fi una dintre cele mai dureroase boli de care poate suferi un om. În cazul
celor care nu-i recunosc pe cei dragi, aceastã stare produce multã
tulburare în sufletul tuturor. Cel care suferã un accident cu astfel
de urmãri încearcã sã-ºi construiascã din nou o identitate pe
spusele altora, cu ajutorul fotografiilor. Identitatea de pãcãtoºi
este, însã, o identitate de care orice om trebuie sã scape ºi singura soluþie este jertfa Domnului Isus. Tâlharul de pe cruce care a
recunoscut în Domnul Isus nu doar un om nevinovat, ci ºi o persoanã care are o Împãrãþie care va veni, în care El are puterea sã
accepte suflete, a avut o identitate care nu-i aducea niciun folos
nici lui, nici semenilor sãi ºi nici lui Dumnezeu ºi de care a trebuit sã scape (Luca 23:39-43). Aceastã identitate era identitatea
de tâlhar care-i jefuia fãrã milã pe oameni ºi, fãrã consideraþie
pentru viaþa oamenilor, era gata sã îi ucidã pe cei care i se
împotriveau. Credinþa lui, care l-a fãcut sã nãdãjduiascã ºi sã-I
cearã ajutor Domnului Isus, i-a câºtigat din partea Domnului
iertare ºi o identitate nouã, aºa cã Domnul Isus i-a spus: "...astãzi
vei fi cu Mine în rai" (Luca 23:43).
Prin credinþa în Domnul Isus a scãpat de identitatea veche,
care-i garanta iadul, ºi a primit noua identitate de suflet mântuit
prin îndreptãþirea prin har, prin credinþã, pe care i-a oferit-o
Domnul Isus. Fiecare dintre noi, chiar dacã nu a fost numit de
nimeni "tâlhar", trebuie sã aibã aceastã nouã identitate pentru a fi
acceptat în rai. Aceastã lucrare tainicã are loc în momentul
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pocãinþei, când Duhul Sfânt schimbã viaþa celui care se cãieºte de
pãcat ºi se hotãrãºte sã trãiascã pentru Dumnezeu. De câte ori
stãm la masa Domnului, comemorând, cu multã recunoºtinþã,
moartea ºi biruinþa Lui la Calvar, trebuie sã ne aducem aminte cã
noi, indiferent de cât de buni am fi crezut cã suntem, în comparaþie cu alþii, ca sã putem lua cina ca fii ºi fiice, am avut parte de o
schimbare de identitate pentru care s-a plãtit cu sânge nevinovat.
Dupã cum pãcatul vine în viaþa omului ca o alegere a acestuia,
mântuirea, cu noua identitate de copil al lui Dumnezeu, cu care se
poate intra în cer, vine tot printr-o alegere. Este alegerea de a-I da
dreptate lui Dumnezeu când El spune cã noi suntem pãcãtoºi ºi nu
ne putem salva singuri, apoi alegerea de a accepta prin credinþã
jertfa Lui de pe cruce ca platã pentru vina noastrã. Aceastã hainã
a neprihãnirii care ni se dã, care L-a costat pe Dumnezeu mai mult
decât putem noi înþelege, nu se primeºte prin merite personale, ci
prin pocãinþã, în dar. Ea trebuie pãstratã curatã. Omul este liber
sã aleagã dacã vrea sã renunþe la aceastã hainã, lãsându-se din
nou târât în pãcat.
De-a lungul anilor, bisericile istorice au reuºit sã foloseascã
actul împãrtãºaniei ca sã furnizeze, în mod palpabil, convingerea
cã mâncând pâinea ºi bând rodul viþei, cei care se împãrtãºesc au
pãrtãºie cu Hristos Isus, fãrã sã fi avut experienþa unei pocãinþe
adevãrate. În acest fel actul împãrtãºaniei a devenit un ritual care
le dã oamenilor sentimentul cã Îi aparþin lui Dumnezeu. Din
nefericire, participarea oamenilor la aceastã masã fãrã sã fi avut
parte de naºterea de sus, nu este de folos pentru sufletul lor;
plecând din locul de închinare la viaþa de fiecare zi, majoritatea se
întorc la vorbe ºi fapte ruºinoase, la minciunã ºi la desfrâu.
Oamenii s-au obiºnuit cu pãcatul, aºa cã nu-i mai afecteazã; s-au
lipit atât de tare de el încât le lipseºte, cum îi lipsesc drogurile
unui om care le foloseºte pentru a fugi de realitate pentru câteva
momente, deºi ºtie cã-i fac rãu sau chiar îi vor curma viaþa.
Pentru ca omul sã iasã din aceastã stare, este nevoie de înnoirea
pe care o face Duhul Sfânt atunci când un suflet care aude

Evanghelia se hotãrãºte sã-ºi trãiascã viaþa mulþumindu-L pe
Dumnezeu. El, prin jertfa Sa, Isus a fãcut posibil sã stãm la masa
Domnului fãrã sã ne osândeascã cugetul, nici cercetarea Duhului
Sfânt. Aceastã învrednicire ne dã dreptul de a fi socotiþi "neprihãnirea lui Dumnezeu" (2 Corinteni 5:21) fãrã ca noi sã fi avut
vreun merit pentru care sã fim primiþi sã facem parte din Biserica
lui Dumnezeu.
Biserica Domnului care stã la masa Domnului nu este o
clãdire, ci un trup spiritual viu, alcãtuit din sufletele celor mântuiþi prin jertfa Domnului Isus, care trãieºte dupã învãþãturile Lui.
Nu ºtim câþi membri are, câþi rãmân credincioºi ºi nici care,
datoritã lucrãrii Duhului Sfânt în ei, s-au pregãtit sã fie gãsiþi
"buni" de cãtre Dumnezeu (Iacov 1:12). Toþi oamenii au o
dragoste sau o pasiune pentru ceva sau pentru cineva care devine
prioritate în viaþa lor. Când vezi felul în care dragostea Lui a gãsit
o cale prin care sufletul tãu sã fie mântuit, este bine sã te întrebi:
"Care este direcþia dragostei mele?". Cel care are ca scop
apropierea de Domnul Isus în tot ceea ce face nu numai cã se
bucurã de prietenia Domnului, de ajutorul ºi protecþia Lui, dar
ajunge sã se numere printre cei mai fericiþi oameni de pe pãmânt.
Credinþa ºi dragostea rodesc în cel nãscut din nou, în mod
natural, ascultare de Dumnezeu; a sta la masa Domnului face
parte din aceastã ascultare. Dragostea Lui pentru tine L-a dus la
moarte de cruce, dar preþuirea ºi dragostea ta pentru El la ce te
duce? Când stãm la masa Domnului ºi ne împãrtãºim din cele
douã simboluri sfinte, în tãcerea inimii ºi a tuturor vocilor de
afarã, trebuie sã ne cercetãm, recunoscând dependenþa noastrã de
El (1 Corinteni 11:28). Avem harul de a sta la masa Domnului
bucurându-ne de începutul nou ºi de iertarea pe care ni le-a
dat. Aceastã iertare oferã un sentiment preþios ºi liniºtitor
pentru sufletul omului. Stãm la cina Domnului, parcã având flori
în suflet, cu sufletul primenit de adierea Duhului Sfânt, bucurându-ne de viaþa pe care o avem din El. Stând la aceastã masã - care
parcã este o fereastrã prin care privim în viitor la un ospãþ binecu-

408

409

TEMNI|A RELIGIEI

vântat - ne bucurãm de promisiunea cã vom sta ºi în cer la masa
Lui ºi, de asemenea, ne bucurãm de promisiunea învierii în rândul celor drepþi în ziua de apoi (Ioan 6:54).
Chiar dacã în trecut te-ai împãrtãºit în diferite feluri ºi locuri,
dacã te numeri printre cei care nu au stat niciodatã la aceastã masã
ca copii ai Domnului, simþind iertarea Domnului, smulge-te din
iureºul acestei vieþi, care vrea sã te lege doar de "acum" ºi de
"aici". Prin pocãinþã, vei deveni un suflet care are dreptul legitim
de a sta la aceastã masã. Este vorba de o trecere de la a fi religios
la a fi o fãpturã nouã în Hristos Isus, cu care poþi ajunge sã legi o
prietenie. Domnul Isus vrea mult sã ia cina cu tine. Fã tot ce poþi
sã nu rãmâi în afara legãmântului cu El, sã poþi gusta profunzimea
unei vieþi spirituale ºi sã poþi sta ºi tu la aceastã masã cu drepturi
depline de fiu sau fiicã a lui Dumnezeu. Dacã vrei sã te pocãieºti,
ascultând astfel de porunca lui Dumnezeu, mâna Lui, care a ridicat-o pe fiica lui Iair din morþi ºi s-a întins spre Petru când se
scufunda în valuri, se va întinde ºi spre tine ca sã-þi facã bine.
Acceptã mâna Lui de pace ºi vei fi veºnic fericit.
Amin
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NA|TEREA MQNTUITORULUI
"Dar îngerul le-a zis: «Nu vã temeþi: cãci vã aduc o
veste bunã, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astãzi, în cetatea lui David, vi s-a nãscut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul»." Luca 2:10-11

L

a fel cum în vremurile îndepãrtate copiii din portul
Atenei alergau strigând "evangelion! evangelion!",
adicã "veste bunã! veste bunã!" când vedeau ºi recunoºteau cã la orizont se contureazã catargele corãbiilor trimise ca
sã aducã grâne, la fel cum pãstorii din câmpia Betleemului s-au
bucurat, cu o teamã sfântã, când au primit un "evangelion" din
partea îngerilor care sãrbãtoreau naºterea Mântuitorului, tot aºa ºi
noi, cei din zilele de astãzi, începând de la copii ºi pânã la cei
bãtrâni, care înþeleg mai bine ce înseamnã aceastã sãrbãtoare, ne
bucurãm de vestea bunã a naºterii Mântuitorului. Dacã atenienii
se bucurau de întoarcerea corãbiilor lor acasã cu grâul care le
asigura, pentru o perioadã, pâinea, noi care am primit în mod personal vestea bunã a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, ne
bucurãm de belºugul pe care El, "pâinea vieþii" l-a adus în viaþa
noastrã, nu pentru un sezon, ci pentru un timp care nu are sfârºit,
numit ºi "veºnicie".
Dumnezeu a învrednicit oameni ca Moise, David, Isaia,
Ieremia, Daniel, Mica, Zaharia, Maleahi ºi alþii ca ei, sã spunã cã
Fiul lui Dumnezeu va veni pe pãmânt, dar a ales ca un înger sã le
dea pãstorilor din câmpia Betleemului vestea bunã cã El, care este
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Hristos Mântuitorul, S-a nãscut. Dacã am face o socotealã în care
sã vedem care au fost sau sunt cei mai bogaþi oameni de pe
pãmânt, care dintre oameni au cârmuit þãri cu mai multã putere,
care sunt cei mai înþelepþi oameni de pe pãmânt, care au fost cei
mai faimoºi conducãtori de oºti, care au fost cei mai admiraþi oratori sau cei mai de succes politicieni ºi am calcula bogãþia lor,
influenþa, înþelepciunea, puterea ºi orice altã abilitate pozitivã a
lor, cunoscutã între oameni, sunt toþi la un loc prea departe ºi prea
jos faþã de mãreþia, puterea ºi slava celui care, în ascultare de
Dumnezeu Tatãl, a venit pe pãmânt îmbrãcând un trup de om, cu
misiunea de a deveni Mântuitor al sufletelor oamenilor.
Domnul Isus a dezbrãcat pentru puþin timp slava cereascã pentru ca noi, oamenii, care am fost sãrãciþi prin viclenia celui rãu, sã
fim îmbogãþiþi ºi primiþi din nou în prezenþa Tatãlui ceresc. Scena
- Betleemul, numit ºi "casa pâinii" - este destul de simplã în ceea
ce priveºte decorul exterior, dar în spatele a ce pãrea obiºnuit ºi
comun gãsim din plin prezenþa cerului ºi prezenþa lui Dumnezeu.
Shakespeare spunea cã lumea este o scenã; dacã privim la evenimentele care au avut loc în acele ceasuri, pe scena din jurul
Betleemului, într-un decor simplu, vedem doi tineri ºi un copil
nãscut în iesle. Dar acest eveniment a fost învãluit în lumina
prezenþei lui Dumnezeu, care a avut în vedere acea zi de sãrbãtoare, când corurile îngereºti au dat slavã lui Dumnezeu pentru
bunãtatea Lui, chiar înainte ca oamenii sã umble pe pãmânt.
Naºterea Domnului Isus a iniþiat o zi de sãrbãtoare pentru
lumea creºtinã, pentru cã a fost ziua când "Cuvântul S-a fãcut trup
ºi a locuit printre noi plin de har ºi de adevãr" (Ioan 1:14). Pe
aceastã scenã a naºterii Mântuitorului, dacã o putem numi aºa, îl
vedem pe Iosif, un om curat la suflet ºi temãtor de Dumnezeu,
care este caracterul tãcut al acestei naraþiuni, care a ascultat de
Dumnezeu, odatã ce, prin intervenþie divinã, Dumnezeu i-a liniºtit
zbuciumul din inimã cu privire la Maria. El a devenit, pentru un
timp, un tatã adoptiv pentru pruncul Isus, care a crescut în casa ºi
în atelierul lui de tâmplãrie. Este ziua când Dumnezeu S-a încar-

nat, cum spun teologii, într-un trup pregãtit de Tatãl pentru ca
Fiul, în aceastã stare umilã, sã poatã fi o jertfã de înlocuire
potrivitã pentru fiecare dintre noi. Când ni se naºte un copil în
familie, noi, ca oameni, nu ºtim exact ce va ieºi din el, dar în cazul
Domnului Isus, când S-a nãscut, avea itinerariul vieþii deja punctat de prorocii ºi drumul Lui pe pãmânt, prin îngãduinþa Tatãlui,
s-a încheiat cu o moarte înlocuitoare pentru omul pãcãtos, cu o
înviere glorioasã ºi cu o înãlþare la cer supranaturalã, ca în acest
fel sã întemeieze o împãrãþie care nu va avea sfârºit (Luca 1:33),
formatã din sufletele celor care cred în El. Domnul Isus S-a nãscut ca sã moarã pentru cei pãcãtoºi ºi a venit sã trãiascã aºa cum
primul Adam ar fi trebuit sã trãiascã, adicã în supunere faþã de
Dumnezeu Tatãl.
Naºterea Lui a iniþiat o sãrbãtoare care ne învaþã despre smerenie, supunere ºi dragoste, deoarece El a venit ca rob care le
slujeºte altora. Este sãrbãtoarea care a pus în miºcare planul lui
Dumnezeu de a ne da din nou valoare, aºa cum a avut omul odatã,
în Eden. Fecioara Maria, un vas curat ales de Dumnezeu prin care
Fiul Sãu sã vinã în lume, a crezut cã imposibilul este posibil la
Dumnezeu. Maria era o tânãrã sãracã, ducea o viaþã nesofisticatã,
la þarã, cum am spune noi, dar în sfinþenie, ferindu-se de pãcat. A
crezut cã Dumnezeu va face cu ea ce n-a mai fãcut ºi nu va mai
face cu nimeni ºi, prin circumstanþe miraculoase, Dumnezeu ªi-a
dus la îndeplinire planul cu privire la ea. Prin îngerul Gabriel i
s-a oferit o misiune pe care mintea omului o numeºte imposibilã,
dar Maria, deºi tulburatã pe moment, deoarece nu înþelegea cum
se putea întâmpla aºa ceva, a acceptat aceastã misiune, care i-a
schimbat viaþa pentru totdeauna. Acceptarea acestei misiuni unice
a fãcut-o sã renunþe la planurile ei, sã accepte riscuri uriaºe, nu
numai pentru relaþia de viitor cu logodnicul ei, Iosif, dar chiar ºi
pentru viaþa ei. Dupã planul lui Dumnezeu, s-a aflat însãrcinatã de
la Duhul Sfânt ºi, fãrã sã priveascã înapoi, ºi-a dus cu bine la
sfârºit misiunea care i s-a încredinþat, dovedind cã, într-adevãr,
nimic nu este imposibil la Dumnezeu.
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Domnul Isus a ales sã Se nascã într-un loc al umilinþei ºi a ales
sã vinã într-un neam care include numele unor caractere pe care
unii le considerã dubioase (Matei 1:1-16), care nu fãceau parte
din poporul ales, pentru ca astfel sã deschidã uºa mântuirii prin
har ºi pentru neamuri. Textul citat la început Îl prezintã pe
Domnul Isus ca descendent al lui David, dar în neamul Lui gãsim
ºi femei dintre neamuri. Tamar, o canaanitã luatã de Iuda ca
nevastã fiului lui, Er, a fost una dintre aceste femei; relaþia dintre
Iuda si Tamar aruncã o luminã în direcþia harului care avea sã vinã
prin Domnul Isus. O altã femeie canaanitã cu trecut compromis
care a fost asimilatã poporului Domnului a fost Rahav, o femeie
de moravuri uºoare care a locuit în Ierihon; la ea, însã, s-a gãsit
credinþã. O altã femeie dintre neamuri, din genealogia Domnului
Isus, a fost Rut, o moabitã descendentã din Lot ºi incestul
acestuia cu fata lui. Alegând ca Dumnezeul lui Naomi sã fie ºi
Dumnezeul ei, a devenit strãbunica împãratului David. O altã
femeie ca acestea trei a fost nevasta lui Urie, care a pãcãtuit cu
David, care mai târziu a ajuns sã-i nascã un fiu, cãruia i-au pus
numele Solomon.
Viaþa ºi sfârºitul acestor femei le transmite ºi astãzi un mesaj
celor care se cred foarte neprihãniþi ºi merituoºi datoritã eforturilor proprii. Faptul cã Dumnezeu a inclus aceste femei în
genealogia Domnului Isus dovedeºte puterea ºi mila lui
Dumnezeu, care curãþã sufletele, le sfinþeºte ºi apoi le foloseºte în
lucrarea Lui, spre slava Sa. Dacã Domnul Isus, care este singurul
care S-a nãscut pe pãmânt, când a vrut ºi unde a vrut, a venit în
lume îngãduind ca astfel de familii pãcãtoase sã fie în neamul Lui,
trebuie sã ºtim cã El poate sã cureþe ºi sã sfinþeascã, apoi sã
foloseascã spre slava Lui ºi astãzi, pe oricine vine la El ca sã
primeascã darul mântuirii. Domnul Isus a pãrãsit slava cereascã ºi
a venit unde locuiesc nemântuiþii, înºelãtorii, murdarii ºi nedrepþii
ca sã le dea o nãdejde care nu înºalã în ceea ce priveºte veºnicia
sufletelor lor. El a venit cu un scop precis - mântuirea omului
pierdut prin pãcat. El a venit pentru tine, ca sã-þi vindece sufletul

ºi, dacã eºti bolnav, nu merge la mama Doctorului, deºi avem tot
respectul ºi admiraþia pentru ea, ci mergi la Doctor, cãci El te
poate vindeca.
Vei sãrbãtori anul acesta o sãrbãtoare creºtinã sau un Crãciun
lumesc? Dumnezeul acestei lumi - cum mai este numit vrãjmaºul
nostru - nu scapã aceastã ocazie sã amestece adevãr cu neadevãr,
pentru ca atenþia omului sã nu fie la Domnul Isus ºi la dragostea
lui Dumnezeu. El, la fel ca oamenii care iubesc pãcatul, ar vrea ca
ºi astãzi Domnul Isus sã fie privit tot ca un bebeluº neajutorat de
care nu trebuie sã asculþi sau sã te temi ºi încearcã sã îndrepte
atenþia oamenilor spre poveºti despre Moº Crãciun. Naraþiunea
acestei sãrbãtori nu este cu farisei ºi vameºi ºi nici cu un copil
care s-a nãscut în luxul unui palat împãrãtesc, ci, în primul rând,
este povestea care descrie felul în care Dumnezeu a venit sã
locuiascã între noi, oamenii, care trãiam într-o comã spiritualã din
care nu puteam ieºi singuri.
Divinitatea a îmbrãcat trup de om ºi a venit la cei care ºi-au
pierdut asemãnarea cu Dumnezeu ca sã le dea posibilitatea ca,
prin pocãinþã ºi viaþã schimbatã, sã înceapã sã reflecte din nou
chipul lui Dumnezeu. El a venit sã ne dea ce nu poate fi cumpãrat
cu bani ºi nici cu vreun alt sacrificiu. A venit sã ne schimbe destinaþia de la iad la rai, sã ne numeascã din vrãjmaºi, prieteni ºi
chiar fraþi. El a venit fãcându-Se pe Sine sãrac pentru a ne schimba statutul din sãraci în bogaþi care, într-o zi, vom moºteni cerul.
De la edictul dat de Cezar, la faptul cã Iosif ºi Maria se aflau în
Betleem, cum a prorocit prorocul Mica ºi participarea îngerilor ºi
a magilor cãlãuziþi de stea, toate aratã cã Cineva a orchestrat aceste evenimente, ca sã aibã loc cu precizie, la timpul hotãrât în
prealabil. Când în lume se întâmplã ceva extraordinar, agenþiile
de ºtiri întrerup programele obiºnuite ca sã aducã la cunoºtinþa
oamenilor vestea respectivã. Când Domnul Isus a venit, nu
mulþi au fost oamenii care au sesizat ºi au dat importanþã venirii
Lui, dar ar fi de folos ca noi sã întrerupem programul ºi rutina
sãrbãtoririi naºterii Mântuitorului, ca sã ne facem timp sã-L
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cãutãm pe Isus în inima noastrã; farã El sãrbãtoarea aceasta nu are
rost pentru noi.
Când ai un plan, o cãlãtorie sau o anumitã situaþie este liniºtitor
sã auzi din partea cuiva care are o funcþie de control cã va face
toate aranjamentele necesare. Dacã inima ºi viaþa ta nu sunt locul
unde Isus S-a nãscut ºi locuieºte, El te invitã sã ai parte de beneficiile venirii Lui pe pãmânt ºi-þi spune cã El a fãcut pentru tine,
dacã vrei sã accepþi, toate aranjamentele necesare ca tu sã fii un
suflet mântuit. Prin venirea Lui pe pãmânt ºi ducerea la bun
sfârºit a misiunii de rãscumpãrare, El a fãcut toate aranjamentele
ca ºi sufletul tãu sã aibã acces la pomul vieþii ºi în acest fel sã ai
parte de viaþã veºnicã. Oamenii depun efort ºi cheltuiesc bani
pentru a-ºi decora casele pentru aceastã sãrbãtoare, dar nu trec
multe zile ºi trebuie sã strângã toate aceste decoraþii. Însã omul
care-ºi decoreazã inima pentru Domnul Isus cu gânduri bune ºi
trãire sfântã nu trebuie sã dea jos niciodatã decoraþiile care-i
înfrumuseþeazã inima ca Domnul Isus sã se simtã bine venit în
ea. Oamenii se salutã cu salutul: "Crãciun fericit!", "Hristos S-a
nãscut!" sau cu "Sãrbãtori fericite!", dar ce drept ai tu sã fii fericit? Ce motiv ai sã fii fericit? Dacã Isus Hristos este Mântuitorul
sufletului tãu, de care asculþi ºi pentru care trãieºti, ai dreptul sã
spui cã eºti un suflet fericit; dar dacã nu, aceastã fericire este pentru tine doar o iluzie.
Se pare cã Dumnezeu a stricat planurile pe care ºi le fãcuse
Maria, în ceea ce privea cãsãtoria ei, pentru un bine mai mare.
Þi-a stricat Dumnezeu planurile ca sã le aplice pe ale Lui? Poate
planurile tale au fost bune, dar ele cuprind un bine temporar, pe
când planurile Lui pentru tine atrag un bine veºnic. Aºa cum
cercetãtorii Scripturilor din vremea lui Irod au recunoscut în
spusele magilor împlinirea prorociilor cu privire la venirea lui
Mesia, dar nu s-au deranjat sã meargã 10 kilometri sã vadã
împlinirea acestor prorocii, tot aºa majoritatea oamenilor acceptã
cã Mântuitorul a venit, dar nu se deranjeazã sã-L caute ca sã-i
aducã o închinare a inimii, a voinþei lor ºi a întregii lor fiinþe.

Prorociile cu privire la Domnul Isus au spus cã El Se va naºte
din sãmânþa femeii, din sãmânþa lui Sem, cã va fi din sãmânþa lui
Avraam, descendent din Isaac ºi Iacov, cã va fi din seminþia lui
Iuda, cã va fi un fiu al lui David ºi printre altele au mai spus cã se
va naºte dintr-o fecioarã în Betleem, în Iudeea. Toate aceste
dovezi pe care le-ar fi putut cerceta acei cãrturari nu au prezentat
niciun interes deosebit pentru ei, deoarece cultura lor i-a fãcut
aroganþi ºi indiferenþi în religia lor, ei fiind cunoscãtori ai Torei.
Ei nu au vrut sã meargã o cale de vreo douã ore pe jos sã-L vadã
pe Fiul lui Dumnezeu ºi astãzi unii nu vor nici mãcar sã-ºi plece
genunchii înaintea celui care a venit pe pãmânt sã moarã în locul
lor, pentru ca astfel sã-i mântuiascã. La început era Cuvântul;
Cuvântul a devenit Trup ºi apoi Cuvântul a schimbat lumea. A
schimbat Cuvântul - adicã Domnul Isus, Logosul întrupat - ºi
viaþa ta? "Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a
trimis pe Fiul Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub Lege, ca sã
rãscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca sã cãpãtãm
înfierea" (Galateni 4:4-5).
El a venit pentru ca Dumnezeu sã-ªi gãseascã din nou plãcerea
în fiii oamenilor, odatã ce, prin pocãinþã, ei devin fãpturi noi în
Hristos Isus ºi în ei se vede roada Duhului Sfânt. Fiul a fost
trimis de Tatãl ºi a venit pe pãmânt, deci a existat înainte, ºi a
existat din veºnicii, fiind cunoscut în Vechiul Testament ca
Îngerul Domnului, care, spre deosebire de ceilalþi îngeri ai lui
Dumnezeu, primeºte închinare. El a fost trimis ºi a venit pentru cã
nu a existat nicio altã cale prin care omul sã fie recuperat din
starea de pãcat ºi din vrãjmãºia cu Dumnezeu. Domnul Isus a
venit la noi, oamenii, ca Fiul care "ni S-a dat" de sus ºi ca un copil
care "ni S-a nãscut" nouã pentru cã ne-a iubit. Este loc în inima ta
pentru El? Este iubire ºi recunoºtinþã în inima ta pentru El? Inima
ta este darul pe care Domnul îl doreºte de la tine. El, Emanuel,
adicã "Dumnezeu este cu noi", a venit sã fie cu noi ºi sã caute ce
era pierdut (Luca 19:10). El a venit, deci El, care era în cer, a
intrat în timpul mãsurat în ceasuri, zile ºi ani pentru ca pãcãtoºii,
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aºa cum am fost ºi eu, sã poatã fi iertaþi ºi toþi oamenii sã rãmânã
farã scuza cã nu pot fi mântuiþi. Dincolo de aspectul comercial,
dincolo de luminile atrãgãtoare care decoreazã magazine ºi case,
dincolo de darurile pe care peste o vreme le vei arunca, priveºte
la Darul lui Dumnezeu, care rãmâne veºnic ºi asigurã-te cã ai avut
parte de El; fãrã acest Dar, orice ai avea, pânã la urmã nu valoreazã nimic. Sãrbãtorim nu o zi, pentru cã nu ºtim exact când S-a
nãscut, ci sãrbãtorim venirea în lume a unui Împãrat care este
Împãrat ºi astãzi ºi va fi în veci. Aºa cum magii au cãutat
adevãrul, unii Îl cautã ºi astãzi ºi dacã-L cãutã cu toatã inima, Îl
gãsesc; pentru cã adevãrul este Domnul Isus Hristos. Magii, deºi
nu ºtim câþi au fost sau cu ce însoþitori au cãlãtorit, I-au adus trei
feluri de daruri, dar, pe lângã acestea, cel mai frumos dar este
faptul cã I s-au închinat, recunoscând astfel divinitatea Lui.
Adevãrul nu se schimbã dupã felul în care noi îl putem sau
vrem a-l înþelege sau accepta. Adevãrul este cã toþi oamenii au
pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu. Adevãrul este cã
jertfa Domnului Isus este singura cale prin care omul poate fi iertat ºi împãcat cu Tatãl. Adevãrul este cã cine cautã Adevãrul cu
sinceritate Îl va gãsi. Magii, preoþi din Persia care erau profesori
ºi filozofi ai acelor vremuri, astronomi pricepuþi în citirea semnelor cerului, au cãutat un prunc de curând nãscut, dar nu orice
prunc; ºi L-au gãsit pe pruncul Isus, Adevãrul întrupat. Venirea
Adevãrului în lume a împãrþit nu numai felul în care numãrãm
anii, dar ºi oamenii în douã tabere: mântuiþi ºi nemântuiþi. Sãrbãtorim cum trebuie venirea Lui în lume, nu cu beþii, nu comiþând
pãcate, nu prin risipã, bani cheltuiþi pe lucruri fãrã rost ºi nici prin
îmbuibãri care îngreuneazã sufletul, ci sãrbãtorim bine dând toatã
cinstea Fiului, cu inima plinã de mulþumire faþã de Dumnezeu, cu
bucuria mântuirii în suflet ºi înþelegând valoarea acestui praznic.
Socotim cã sãrbãtorim cu succes aceastã sãrbãtoare nu dupã
mulþimea oamenilor care vin la casa de rugãciune cu aceastã
ocazie, ci când Isus Hristos este în mijlocul nostru când ne
strângem la un loc în numele Lui.

Cea mai festivã dintre sãrbãtori - sãrbãtoarea naºterii
Mântuitorului, are ºi o parte întunecatã: pãcatul. Ascuns în
aceastã bucurie a sãrbãtorii stã pãcatul urât - care este motivul
pentru care a venit Fiului lui Dumnezeu pe pãmânt. Fiecare suflet
are în el aceastã parte întunecatã pe care trebuie sã o gestioneze
aici sau când va sta înaintea lui Dumnezeu. Cultura în care trãim
mutã mereu linia de marcare a pãcatului înspre libertinism, dar ce
a fost pãcat în Legea lui Dumnezeu în urmã cu câteva mii de ani
este pãcat ºi astãzi. Domnul Isus a venit ca noi sã scãpãm de
aceastã parte întunecatã a vieþii noastre, care are puterea de a ne
osândi. Cei care am scãpat de trecutul întunecat al vieþii trãite în
rãzvrãtire faþã de Dumnezeu avem tot dreptul sã sãrbãtorim
venirea Mântuitorului pe pãmânt. Îl sãrbãtorim pe cel infinit, care,
de dragul nostru, a devenit finit, pe cel nemuritor care a îmbrãcat
un trup de om muritor, Îl sãrbãtorim pe El, Creatorul care a fost
creat ca sã trãiascã în trup. Îl sãrbãtorim pe cel care are toatã
puterea, dar care S-a lãsat sã devinã un copilaº care nu se poate
apãra, dar care era sub paza ochilor Tatãlui Sãu ceresc. Îl sãrbãtorim pe cel care a creat veacurile ºi minunãþia universului
nepãtruns de mintea omului, care a venit ºi a stat în braþele
Mariei. Venirea Lui a fost vestitã ºi s-a împlinit cu precizie, la
timpul hotãrât de Dumnezeu, dar în aceastã vreme aºteptãm ca El
sã vinã din nou, dupã cum a promis cã va veni ºi ne va lua la El.
Mulþi au fost luaþi prin surprindere de prima Lui venire pentru
cã nu a venit cum ºi-au închipuit ei ºi mulþi vor fi luaþi prin
surprindere ºi la a doua venire a Lui, pentru cã El va veni când ei
nu se vor aºtepta. Aºa cum îngerii "deodatã" au izbucnit în imnuri
de laudã lui Dumnezeu, tot aºa "deodatã" El va veni sã-i ia la El
pe cei care sunt ai Lui. Prin providenþa Lui, care a fãcut tot ce trebuie ca sã poþi fi mântuit, sufletul tãu poate fi gata pentru acea zi.
Dacã încã nu L-ai primit ca Mântuitor ºi Stãpân, nu ai vrea ca
astãzi sã faci sã rãsune din nou cântarea îngerilor în sãrbãtoare ca
ºi în ziua naºterii Domnului Isus? Dacã-L primeºti ca Domn ºi
Stãpân, vei deveni, farã condiþii, un suflet iertat ºi mântuit ºi acest
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motiv este suficient ca cerul sã intre în sãrbãtoare. El vrea sã
Se nascã ºi în inima ta, pentru cã fãrã asta bucuria naºterii
Mântuitorului nu are justificare pentru tine, deoarece nu-i face
niciun bine sufletului tãu.
Aºa cum pãstorii care au primit un "evangelion", adicã o veste
bunã, s-au dus ºi au gãsit Pruncul înfãºat în scutece ºi pe mama
lui, poþi ºi tu sã mergi înaintea Lui, care astãzi stã la dreapta
Tatãlui ºi este gata sã mijloceascã pentru tine. Cere-I ºi El îþi va
da darul mântuirii, cel mai mare dar pe care l-ai primit vreodatã,
care se primeºte prin credinþã ºi pocãinþã, apoi dã-I slavã pentru
bunãtatea Lui, împreunã cu cei mântuiþi ºi cu îngerii. "Slavã lui
Dumnezeu în locurile preaînalte ºi pace pe pãmânt între oamenii
plãcuþi Lui" (Luca 2:14).
Amin

50
EXPERIEN{A PERSONAL} CU DUMNEZEU
"Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat ºi i-a dat
porunca aceasta: «Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele
lui Canaan. Scoalã-te, ºi du-te la Padan-Aram, în
casa lui Betuel, tatãl mamei tale, ºi ia-þi de acolo o
nevastã, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale»."
Genesa 28:1, 2

P

rin promisiunile pe care ni le face, Cuvântul lui
Dumnezeu este un izvor al tãmãduirii pentru sufletul
omului care cautã mântuirea. Este ca o oglindã în care,
atunci când priveºti, parcã îþi penetreazã inima ºi-þi spune unde te
afli în relaþia cu Creatorul tãu. Ca un doctor bun, aceastã carte,
care are viaþã, nu doar dã un diagnostic ºi trateazã simptomele
bolii, ci, dupã ce pune diagnosticul corect, se ocupã de cauza
bolii, aducând astfel vindecare pentru suflet. Totuºi, astãzi nu
existã mult interes din partea creºtinilor nominali pentru ceea ce
Scriptura are de spus; dar cei preocupaþi de cercetarea ei gãsesc
lucruri minunate, care le umplu sufletele de credinþã.
În acest mesaj vom cãuta sã privim la o temã în care ne
regãsim cu toþii - vom aborda nevoia de a avea o experienþã personalã cu Dumnezeu. Textul citat prezintã o secvenþã a vieþii lui
Iacov care are loc pe când era tânãr ºi Dumnezeul despre care a
auzit cã i s-a descoperit tatãlui sãu, Isaac, ºi bunicului lui,
Avraam, era doar Dumnezeul pãrinþilor lui. Nu era prea ieºit în
lume - cum am spune noi - dar ºtia cã sunt oameni care cred în
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Dumnezeul cel adevãrat ºi sunt oameni care nu cred în El, ci se
închinã la mai mulþi dumnezei. De asemenea, ºtia cã sunt ºi
oameni care nu se închinã înaintea niciunui dumnezeu. Iacov avea
o credinþã moºtenitã, am putea spune, pe baza spuselor altora.
Starea lui reprezintã drama din viaþa copiilor de pocãiþi care încã
nu au avut o experienþã personalã cu Dumnezeu, ci au o credinþã
"de mâna a doua".
Pânã la aceastã etapã, Iacov a avut parte de o viaþã de rutinã, cu
nimic spectaculos în ea. Era favoritul mamei sale, Rebeca, ºi avea
un frate pe nume Esau, care era favoritul tatãlui sãu. La acest punct
al vieþii lui, Dumnezeu a îngãduit stârnirea unei furtuni care sã-l
ducã pe Iacov pe poziþia privilegiatã în care Dumnezeu devine
Dumnezeul lui, cu care sã aibã de-a face în mod personal. Pentru
cã ºi-a înºelat fratele de dreptul de întâi nãscut, în loc sã îi dea
fratelui sãu din mâncarea lui fãrã pretenþii, ºi pentru cã ºi-a înºelat
tatãl ca sã fure binecuvântarea menitã lui Esau, s-a vãzut forþat sã
plece din casa pãrinteascã. La îndemnul mamei sale ºi al tatãlui
sãu, a pornit într-o cãlãtorie forþatã spre Padan-Aram - cãlãtorie
care avea sã devinã una matrimonialã, dupã ce a stat o vreme în
casa bunicului sãu, Betuel ºi a lui Laban, fratele mamei lui.
Pe când cãlãtorea, s-a lãsat noaptea ºi s-a culcat, având o piatrã sub creºtet; atunci a avut un vis cu o scarã pe care îngerii lui
Dumnezeu urcau ºi coborau. Deasupra scãrii L-a vãzut pe
Domnul, care S-a prezentat ca fiind Dumnezeul lui Avraam ºi al
lui Isaac. Acest Dumnezeu, despre care pânã atunci doar auzise,
i-a promis binecuvântarea Sa. Când s-a trezit, Iacov a pus acelui
loc numele "Betel", ºi-a spus condiþiile cãtre Dumnezeu împreunã
cu promisiunile lui faþã de El ºi, din acel moment, Dumnezeul cel
adevãrat a devenit ºi Dumnezeu lui Iacov. Fiecare suflet care este
interesat sã primeascã darul vieþii veºnice, indiferent de cât de
credincioºi ar fi pãrinþii lui, indiferent de cât de mare ar fi bagajul lui de cunoºtinþe despre Dumnezeu, trebuie sã aibã o întâlnire
personalã cu Dumnezeu, prin pocãinþã, pentru ca Dumnezeu sã
devinã Dumnezeul lui ºi el sã devinã un copil al lui Dumnezeu.

Ioan Botezãtorul, sau "scufundãtorul" - cum i se spunea mai
demult - a spus: "Eu nu-L cunoºteam" (Ioan 1:33), dar odatã ce a
avut o întâlnire cu Domnul Isus ºi a vãzut împlinindu-se semnele
date de Dumnezeu cu privire la El, a spus: "Iatã Mielul lui
Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii" (Ioan 1:29). Fiecare suflet
care este interesat sã primeascã darul mântuirii trebuie sã treacã
de la acest "Nu-L cunosc", la ceva asemãnãtor cu ce a spus
psalmistul: "Tu eºti Tatãl meu, Dumnezeul meu ºi stânca mântuirii mele!" (Psalmul 89:26).
Scopul vieþii lui Ioan Botezãtorul a fost acela de a pregãti calea
Domnului ºi de a-L face cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. Odatã ce
avem experienþa personalã de a-L cunoaºte pe Dumnezeu ca
Dumnezeu al nostru, acesta trebuie sã devinã þinta ºi obiectivul
vieþii noastre; ºi chiar a devenit, dacã am trecut, într-adevãr, de la
a nu-L cunoaºte la a-L cunoaºte pe El ºi puterea învierii Lui. Prin
felul în care vorbeºti, te îmbraci, te comporþi, prin felul în care
eºti statornic în vreme de furtunã, prin felul în care rãmâi în pace,
cu un zâmbet neºters ºi cu o faþã seninã, spui cã Îl cunoºti pe El.
Iacov a fãcut o înþelegere cu Dumnezeu ºi noi facem cu Domnul
un legãmânt prin botezul în apã, prin care spunem cã noi Îl
cunoaºtem pe Domnul ºi am trecut de partea luminii, cãutând sã
avem o umblare prin credinþã cu El care va dovedi asta. Acest
drum al vieþii pe care mergem spunând prin cuvinte ºi prin fapte:
"Îl cunosc!" ne va duce într-o zi în audienþã în cer, unde Domnul
Isus va spune ºi El despre noi: "Îl cunosc! Este al Meu! Mi-a slujit Mie!" Astfel de suflete, care ajung sã spunã "Îl cunosc!" ºi
nu-L tãgãduiesc prin trãire, uneori chiar farã cuvinte, devin repere
prin care, cei ce le citesc, pot gãsi drumul spre cel care schimbã
vieþile oamenilor ºi le dã mântuirea. Astfel de suflete trec de
diferenþele ºi rivalitãþile confesionale ºi vorbesc limba bunãtãþii
lui Hristos - pe care o înþelege orice om. Ei nu au o credinþã "de
mâna a doua" ºi nici nu-ºi iau informaþiile din ziare sau de pe
ecrane, ci au ca sursã de învãþãturã ºi informaþie chiar cuvântul
Scripturii, ale cãrei taine le sunt descoperite de Duhul Sfânt.
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Sufletele care au avut o întâlnire personalã cu Domnul Isus
sunt o luminã în aceastã lume, care a ajuns sã fie detaºatã de
temelia moralã ºi de etica omului cinstit - lucru care a produs, în
timp, confuzie, aºa cã oamenii nu mai ºtiu ce este bine ºi ce este
rãu. Într-o astfel de lume, sufletele care Îl cunosc pe Domnul Isus
ca Mântuitor sunt adevãrate oaze de apã pentru sufletele care
cautã adevãrul cu privire la mântuire. Aºa cum într-o cãsnicie
puternicã, dupã un timp, ceva din felul de a fi al unuia dintre
parteneri apare la celãlalt, în umblarea noastrã cu Domnul Isus,
care, prin Duhul Sfânt, locuieºte chiar în templul trupului nostru,
în cel mântuit de Domnul apare - sau trebuie sã aparã - pe mãsurã
ce trece timpul, tot mai mult din felul de a fi al Domnului Isus.
Fãrã sã începi sã semeni cu noul Stãpân, nu existã altã dovadã de
creºtinism adevãrat. Eu nu-L cunoºteam, dar prin auzirea
Cuvântului ºi prin pocãinþã am ajuns sã-L cunosc. Dar tu? Îl
cunoºti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tãu? Pot sã vadã ºi cei din
jur cã tu Îl cunoºti? Spune felul în care îþi petreci timpul ºi
resursele cã Îl cunoºti pe El, care va rãsplãti tuturor acelor care au
lucrat în via Lui? Dacã da, ferice de tine; dar dacã rãspunsul tãu
este "nu", primul lucru pe care aº vrea sã þi-l spun este cã eºti în
mare pericol, pentru cã nu ºtii când se va sfârºi viaþa ta, indiferent
câþi ani ai. Vestea bunã este cã poþi folosi aceastã zi sã Îl cunoºti
pe Mântuitor, plecându-þi genunchii în faþa Lui ºi spunându-i, prin
credinþã, cã te cãieºti de toate pãcatele ºi pãrãseºti acele lucruri
pentru totdeauna.
Cum te pregãteºti pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Te bazezi pe
experienþã, pe faptele tale bune? Acestea toate, indiferent cât de
multe ar fi, nu-þi dau mântuirea. Cum îþi propui sã câºtigi lupta
care se dã pentru sufletul tãu? Domnul Isus Hristos este rãspunsul
la toate aceste neajunsuri ale noastre. La un campionat de ºah dintre Rusia ºi Bulgaria, urmãrit de ºahiºti pasionaþi de pe întreg
pãmântul, reprezentantul Rusiei a câºtigat ºi analiºtii au tras concluzia cã asta s-a datorat abilitãþii câºtigãtorului de a vedea 15
mutãri posibile înainte, pe când celãlalt putea prevedea doar 9

mutãri. Câte miºcãri poþi sã vezi înainte în viaþa ta? Oricât de isteþ
ar fi cineva, nu este destul de bun ca sã facã faþã vrãjmaºului
sufletului nostru - care este Satana - dar mai multe mutãri decât
el, chiar toate miºcãrile posibile, le vede Dumnezeu. A-L avea de
partea ta pe Dumnezeu nu numai cã face posibilã biruinþa, dar
este ºi singurul fel în care poþi sã te bucuri vreodatã de victorie
împotriva oponentului sufletului tãu.
Chiar dacã nouã ni se pare cã unii oameni sunt buni, înaintea
lui Dumnezeu buni sunt numai cei pe care El îi face buni, înlãturându-le orice vinã (vezi Marcu 10:18). Pânã când El nu ne
spalã de vinã în meritul sângelui vãrsat la Golgota suntem tot rãi
ºi nu Îl cunoaºtem pe Domnul: "Fiii lui Eli erau niºte oameni rãi.
Nu cunoºteau pe Domnul" (1 Samuel 2:12). Fiii lui Eli, cu toate
cã aveau slujba de preoþi, erau rãi înaintea Domnului, dar ºi înaintea poporului; alegând sã nu calce pe urmele tatãlui lor, nu L-au
cunoscut pe Domnul. Dumnezeu ne-a onorat cu capacitatea de a
alege sã-L ascultãm sau sã-L respingem pe El, atunci când El ne
face cunoscute planurile Lui, promisiunile Lui ºi chiar mustrãrile
Lui. Ulterior, fiind un Dumnezeu al dreptãþii, ne lasã sã tragem
consecinþele alegerii noastre.
Domnul Isus, care niciodatã nu a ascuns adevãrul, pentru cã El
Însuºi este Adevãrul, a dat un diagnostic ºi un verdict dureros, dar
drept, pentru cei care refuzã oportunitatea de a avea o experienþã
personalã de împãcare cu El prin pocãinþã. Cineva L-a informat
pe Domnul Isus despre niºte oameni care au fost mãcelãriþi de
Pilat ºi Domnul Isus a folosit oportunitatea respectivã sã le spunã
lor, celor de atunci, ºi nouã, celor de astãzi, cã cei care nu se
pocãiesc vor pieri: "Eu vã spun: nu; ci, dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi
pieri la fel. Sau acei optsprezece inºi, peste care a cãzut turnul din
Siloam ºi i-a omorât, credeþi cã au fost mai pãcãtoºi decât toþi
ceilalþi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vã spun: nu; ci, dacã
nu vã pocãiþi, toþi veþi pieri la fel" (Luca 13:3-5).
Noi, cei care suntem cãsãtoriþi ºi avem copii, trebuie sã ºtim cã
spunându-le ºi chiar insistând asupra a ceea ce trebuie sã facã,
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oprindu-le unele porniri ºi refuzându-le unele dorinþe, mai târziu
în viaþã putem avea un sentiment de împlinire când îi vedem cã
umblã pe calea cea bunã. Tatãl nostru cel ceresc ne spune ºi
insistã uneori în dreptul nostru cu anumite lucruri, aºa cum este
experienþa personalã a pocãinþei, deoarece El cunoaºte importanþa
ei ºi ºtie cã ascultarea noastrã de El ne va aduce nouã ºi Lui multã
bucurie. Eu mã închin ºi Îl slãvesc pe cel care m-a creat dupã
chipul Lui, ºi care, motivat de dragoste, a îmbrãcat trup uman
ca sã poatã crea, prin moartea Lui înlocuitoare, posibilitatea
ca noi, oamenii, sã fim ce nu am putut fi de la creiere: copii ai
Domnului. Eºti ºi tu un copil al Domnului? "Cãci toþi cei ce sunt
cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu"
(Romani 8:14). "Cãci toþi sunteþi fii ai lui Dumnezeu, prin credinþa în Hristos Isus" (Galateni 3:26). Pe acest Dumnezeu, care nu
poate fi cuprins pe deplin de mintea mea, Îl slãvesc - nu pentru
lucrurile lipsite de importanþã ale vieþii, nici pentru lucrurile complexe, pe care nu le înþeleg cu mintea mea limitatã ºi, deocamdatã,
acoperitã de ceaþa creatã de necunoºtinþa mea, ci mã închin Lui
pentru lucrurile pe care le înþeleg; ºi înþeleg cã eram nemântuit,
iar acum sunt mântuit.
Aºa cum a spus orbul vindecat, spun ºi eu cã înþeleg ºi ºtiu cã
înainte eram orb din punct de vedere spiritual, dar acum vãd, cã
nu aveam pace cu privire la viitorul sufletului meu, dar
acum Hristos este pacea mea. Ai tu o astfel de experienþã cu
Dumnezeu? Dacã vrei, poþi sã ai, pânã nu este prea târziu: "sã
luãm, dar, bine seama, ca atâta timp cât rãmâne în picioare fãgãduinþa intrãrii în odihna Lui, niciunul din voi sã nu se pomeneascã
venit prea târziu" (Evrei 4:1). Ai ºtiut cã sufletul tãu este mai
important decât soarele? Soarele nu ºtie cã existã, dar tu ºtii.
Soarele va dispãrea, pentru cã nu este decât o stea, pe când sufletul tãu va trãi veºnic. Unde vrei sã trãieºti veºnic? Pe pãmânt nu
poþi, pentru cã "pãmântul, cu tot ce este pe el, va arde" (2 Petru
3:10). Pe pãmânt trãieºti doar câteva zeci de ani, dar existã alte
locuri, unde sufletele oamenilor care ºi-au încheiat viaþa pe

pãmânt vor continua sã existe veºnic, fiecare cu stãpânul lui.
Dumnezeu þi-a lãsat voinþã liberã sã alegi acel loc ºi mulþi se
întreabã de ce. El i-a lãsat omului voinþã liberã pentru cã numai
dragostea care vine dintr-o voinþã liberã este dragoste adevãratã.
Odatã ce conºtientizãm ce a fãcut ca sã ne salveze de grozãvia ºi
de urmãrile pãcatului, Îl putem iubi cu adevãrat.
Numai unul este destul de mare, destul de tare ºi are autoritatea
de a ierta pãcatul meu ºi pãcatul tãu. Acesta este Dumnezeu.
Voinþa liberã sau liberul arbitru este singura cale prin care,
odatã mântuit, poþi sã Îi oferi lui Dumnezeu ceva de valoare - o
dragoste adevãratã: "Noi Îl iubim pentru cã El ne-a iubit întâi"
(1 Ioan 4:19). Când iubim ºi nu suntem iubiþi ne doare, suferim.
Când Dumnezeu, care ne iubeºte, nu primeºte în schimb iubirea
omului, El suferã - ºi asta nu aºa de mult pentru ce a pierdut, cât
pentru ce ºtie cã am pierdut noi: oportunitatea fericirii ºi a sentimentului de împlinire, urmat de o veºnicie fericitã. Nu de puþine
ori, când spunem despre viaþa noastrã, ca copii ai Domnului, cã
este o viaþã de împlinire ºi de veselie a sufletului, cei care nu-L
cunosc pe Domnul se mirã ºi nu le vine sã creadã. Ei spun cã noi
folosim cuvinte precum "pocãinþã", "judecatã", "pedeapsã",
"sânge", "schimbare" ºi alte cuvinte asemãnãtoare care pentru ei
sunt dure ºi acuzatoare. Secretul bucuriei ºi veseliei celor care
folosesc aceste cuvinte este cã ei, prin experienþa personalã a
naºterii din nou, au trecut dincolo de aceste cuvinte, aºa cã ele
nu-i mai acuzã, ci sunt un motiv de laudã la adresa lui Dumnezeu,
care, prin sângele Domnului Isus, dându-le harul pocãinþei, i-a
scãpat de judecatã ºi de pedeapsã.
Ai avut ºi tu aceastã experienþã aducãtoare de fericire ºi de
binecuvântare când ai ascultat de cuvintele Domnului Isus ºi te-ai
pocãit? Dacã aceste cuvinte - "moarte", "judecatã", "pedeapsã" te înfricoºeazã în loc sã-þi dea un motiv de a-L slãvi pe
Dumnezeu, înseamnã cã încã ai nevoie sã faci pasul pocãinþei, ca
sã devii liber. Este o experienþã pe care trebuie sã o trãieºti
personal pentru cã, aºa cum nu poþi împrumuta credinþã sau ulei

426

427

TEMNI|A RELIGIEI

pentru candela sufletului tãu, nu poþi sã mergi în cer pe experienþa
pãrinþilor sau a altcuiva, ci trebuie ca tu însuþi sã te împaci cu
Dumnezeu, spunând o rugãciune asemãnãtoare cu aceasta:
"Doamne, sunt un suflet pãcãtos ºi nu mã pot salva singur. Îmi
pare rãu de toate faptele care te-au întristat; de aceea, de astãzi,
pãrãsesc pãcatul, în orice formã ar fi el în viaþa mea. Cred cã ai
murit în locul meu la Golgota ºi te rog, în acel merit, sã mã
ierþi ºi sã mã faci copilul Tãu ºi eu te voi sluji dupã Cuvânt toatã
viaþa mea". Dacã rugãciunea ta este sincerã, El te va primi ºi-þi va
da iertarea Sa, indiferent unde eºti când faci aceastã rugãciune.
Când aceastã experienþã personalã este autenticã, simþi iertarea ºi
pacea Lui în inima ta ºi inima þi se umple de mulþumire ºi de
dragoste faþã de El.
Dacã nu ai avut o astfel de experienþã personalã pânã acum,
azi, cât mai are rost, ai ocazia sã faci pasul pocãinþei ºi te îndemn
sã îl faci ºi sã nu îl amâni, pentru ca astfel sufletul tãu sã fie în
siguranþã. Predã-þi viaþa Domnului Isus ºi vei gusta fericirea, nu
doar aici, pe pãmânt, ci veºnic, în ceruri, în locul unde El te
aºteaptã cu o cununã ce nu se va veºteji niciodatã.
Amin
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PRIORIT}{I PENTRU ANUL NOU
"Nu cã am ºi câºtigat premiul, sau cã am ºi ajuns
desãvârºit; dar alerg înainte, cãutând sã-l apuc,
întrucât ºi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraþilor,
eu nu cred cã l-am apucat încã; dar fac un singur
lucru: uitând ce este în urma mea, ºi aruncându-mã
spre ce este înainte..." Filipeni 3:12, 13

P

e mãsurã ce petrecem mai mult timp în familia lui
Dumnezeu în calitate de copii ai Lui, învãþãm tot mai
mult ºi mai bine felul lui Dumnezeu de a iubi ºi de a trãi.
Astfel, vom fi consideraþi buni nu în felul nostru, ci în felul lui
Dumnezeu, iar în acest fel viaþa noastrã va demonstra prezenþa
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Însuºindu-ne sfinþenia ca mod de viaþã,
pentru ca viaþa noastrã sã nu fie o risipã, învãþãm, printre altele,
sã valorificãm timpul care îl avem de trãit pe pãmânt fãcându-ne,
periodic, un bilanþ al vieþii ºi verificându-ne prioritãþile ºi obiectivele spirituale. Aceste lucruri sunt posibile când în noi rodeºte
Duhul Sfânt. Trecerea dintre ani este un prilej de bilanþ spiritual,
când, privind la imaginea anului trecut, ne putem autoevalua,
ºtiind cã ºi în cazul în care noi nu am alege sã ne facem aceastã
verificare, Dumnezeu, care ne-a creat, care ne-a chemat la mântuire, are dreptul ºi va face aceastã evaluare.
În acest mesaj de Anul Nou nu vom aborda în detaliu textele
tradiþionale pentru aceastã sãrbãtoare, precum pilda viei neroditoare, pilda talanþilor sau pilda smochinului neroditor care, an
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dupã an, ocupa loc, fãrã rost, în grãdina unui gospodar, ci vom
privi la felul în care viaþa noastrã poate sã ne lege tot mai mult de
veºnicie, de eternitate, de Dumnezeu. Fie cã vrem sau nu,
observãm cã oamenii se pregãtesc pentru sãrbãtori, dorind sã
înceapã noul an cu belºug, dacã se poate, ºi într-o atmosferã de
sãrbãtoare. Acum, cei care au nãdejdea vieþii veºnice se
deosebesc de cei care-ºi cautã fericirea doar pe acest pãmânt,
deoarece copiii Domnului nu se mulþumesc cu lucrurile materiale,
ci, cãutând o îmbogãþire faþã de Dumnezeu, încearcã sã se
investeascã în lucrurile spirituale, care nu trec, doresc sã-ºi
investeascã viaþa în Împãrãþia lui Dumnezeu. Omul traverseazã
etapele vieþii sperând la un progres în anul care urmeazã, dar,
oricât de isteþ ar fi, Dumnezeu este cel de la care primeºte un plan,
o þintã superioarã oricãrei alegeri omeneºti care, pe lângã darul
mântuirii, are ºi o rãsplatã împãrãteascã. Domnul Isus ne-a spus
sã avem grijã sã nu ne înºele cineva ºi acest avertisment este
valabil ºi când ne facem bilanþul pentru ca sã vedem dacã ne
dorim mai mult un câºtig material sau unul spiritual. Cel mai trist
este când omul se înºalã singur, investindu-ºi efortul ºi resursele
doar pentru a aduna mai multã materie pe care, într-o zi, trebuie
sã o pãrãseascã.
Noi, oamenii, ne transmitem urãri de bine, urãri sincere, cu
dorinþa ca noul an sã fie bun, sã fie binecuvântat, dar pentru a
putea spune cã un an a fost bun, mai puþin bun sau chiar rãu,
depinde de scopul pe care-l ai, depinde unde vrei sã ajungi,
depinde dacã urci sau cobori în credinþã ºi în ascultare de
Dumnezeu. Dacã observi, de la distanþã, un om pe o scarã, poþi
sã-þi dai seama dacã urcã sau coboarã, chiar ºi dupã privirea lui,
care este îndreptatã fie în sus, fie în jos. În mod asemãnãtor, succesul nostru spiritual poate fi observat de Dumnezeu, de cei din
jur ºi chiar de noi, dupã privirea noastrã; atunci când privim în
sus, la Cãpetenia mântuirii noastre, când ne gândim la lucrurile de
sus, când efortul nostru este depus pentru lucrurile de sus ºi ne
strângem comoarã în cer, viaþa noastrã dovedeºte cã sufletul ne

este sãnãtos ºi credinþa noastrã creºte mereu. Toþi trãim sub
acelaºi soare, dar nu toþi privim la aceeaºi linie a orizontului, pentru cã unii au o vedere spiritualã care le deschide în faþã un alt
orizont - veºnicia cu Dumnezeu. Mulþi primesc în inima lor îngrijorarea ca rezident permanent, care atrage dupã sine frica, dar
copilul Domnului, care, uitând ºi pãrãsind ce este în urmã, se
aruncã înainte fãcând tot ce poate sã-I placã Domnului, se bucurã
de fericire ºi de împlinire. Pe unii îi mistuie trecutul, pe alþii îi
frãmântã viitorul ºi nu trãiesc prezentul, care le aparþine ºi care
poate fi valorificat. Ca sã foloseºti cu înþelepciune timpul unui an,
sau ca sã fructifici potenþialul pe care-l ai la dispoziþie în acest
interval, trebuie sã ai un plan.
Noi, ca oameni, avem planuri de viitor dar, dacã suntem
înþelepþi, vom cãuta sã vedem care sunt planurile lui Dumnezeu
pentru noi, pentru ca aceastã perioadã sã fie folositã cu înþelepciune, având ca sprijin ajutorul Domnului. Neemia a fost un conducãtor curajos în inima cãruia Dumnezeu a pus un plan, o viziune.
Respectând acest plan, Neemia a primit trecere înaintea împãratului, care l-a lãsat sã plece cu poporul din Babilon, sã se întoarcã în Israel pentru ca sã rezideascã întãriturile cetãþii Ierusalim. A
fost o oportunitate pe care a folosit-o din plin ºi, ca urmare, astãzi,
când privim la viaþa lui Neemia, putem vorbi despre un om care
ºi-a trãit viaþa cu folos, spre slava lui Dumnezeu. Oare ce se va
spune despre noi? Trebuie sã ne întrebãm nu doar care va fi
necrologul nostru, scris de oameni, ci ºi care va fi realizarea vieþii
noastre, vãzutã de Dumnezeu, la sfârºitul vieþii noastre.
Ne stã în faþã un nou început de an ºi putem alege sã acþionãm
cu curaj pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru noi,
dar depinde de noi dacã vom folosi sau nu aceastã oportunitate.
Când vrei sã faci ce trebuie se pare cã întotdeauna apar probleme,
împotriviri, riscuri, cheltuieli ºi dacã ne lãsãm speriaþi de acestea
putem alege sã cãutãm siguranþã în ignoranþã, dar aceastã stare ne
pune în rândul pomilor neroditori, care ajung sã fie tãiaþi din grãdina Stãpânului. Romanii aveau un zeu cu numele Ianus, care era
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zeul porþilor, al sfârºitului ºi al începuturilor. Acest zeu cu douã
feþe, care nu-l putea ajuta pe om în vreun fel, privea spre trecut ºi
spre viitor. Noi, însã, avem un Dumnezeu adevãrat care este
prezent întotdeauna, oriunde am privi în trecut, în prezent sau în
viitor. Urmând exemplul apostolului Pavel, dupã ce am învãþat ce
se putea învãþa din experienþele trecute, putem alege sã uitãm de
cãderi, de nereuºite, de regrete, de promisiuni ºi de dorinþe neîmplinite ºi, privind la promisiunile Domnului, putem urmãri un
obiectiv care aduce câºtig spiritual nu numai pentru noi, ci ºi pentru cei din jur ºi, în mod deosebit, pentru cei nemântuiþi.
Pentru copiii Domnului "isprãvnicie" înseamnã folosirea talentelor cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu; a nu face aceasta ne
pune într-o poziþie nefavorabilã în faþã Stãpânului care ne-a
încredinþat isprãvnicia. Apostolul Pavel ne spune cã el se "aruncã
spre ce este înainte", adicã nu-ºi consumã resursele pentru a
plânge dupã oportunitãþi pierdute, dupã lupte pierdute, dupã
poziþie ºi dupã bunãstare materialã - care au rãmas în urmã, ci
alege sã se "arunce spre ce este înainte". Fãcând ceea ce trebuie
în prezent, el alege sã se lege de ceva din viitor care este atât de
minunat încât va copleºi viaþa lui ºi a tuturor celor care se încred
în jertfa Domnului Isus: el alege sã se lege de veºnicia trãitã cu
Dumnezeu. Apostolul spune cã Dumnezeu "va da viaþa veºnicã
celor ce, prin stãruinþa în bine, cautã slava, cinstea ºi nemurirea"
(Romani 2:7) ºi-L recunosc pe Dumnezeu ca fiind "singurul care
are nemurirea" (1 Timotei 6:16). Lãsând în urmã lucrurile din
trecut, îl gãsim pe apostolul Pavel aruncându-se spre ceea ce îi
stãtea înainte prin acþiunile lui, legându-se astfel de nemurire, de
eternitatea cu Dumnezeu.
Prin ceea ce facem în cursul unui an, putem alege ºi noi sã ne
legãm tot mai mult de eternitatea cu Dumnezeu sau putem alege
sã petrecem intervalul numit de oameni "an" legându-ne de acest
pãmânt prin lucruri trecãtoare, fãrã sã ºtim când va fi clipa când
vom intra în eternitate, pãrãsind acest trup. Apostolul Pavel, care
a fost privilegiat sã viziteze locaºurile cereºti, în dimensiunea de

neconceput pentru mintea noastrã, numitã "veºnicie", deºi nu a
putut sã explice lucrurile pe care le-a vãzut, deoarece, în opinia
lui, acele locuri nu puteau fi descrise în cuvinte omeneºti, în urma
acestei experienþe a devenit un om cu o credinþã de neclintit ºi a
spus cã a pleca acolo este un câºtig (Filipeni 1:21). Raiul este un
loc unde este bucurie ºi voia lui Dumnezeu se duce la îndeplinire,
este un loc de unde nu vrei sã pleci, dar care nu poate fi descris în
dimensiunea timpului cunoscut de noi. Noi, oamenii, gândim
într-un anumit mod despre timp, dupã cum am învãþat ºi dupã
capacitãþile minþii noastre, ºi nu este exclus ca uneori, când dãm
peste taine revelate în parte, care prezintã concepþii despre timp
pe care nu le putem înþelege, sã rãmânem uimiþi. O astfel de tainã
este ºi taina existenþei lui Dumnezeu, care, aºa cum i-a spus lui
Moise, în pustie, nu face parte din trecut sau din viitor, pentru cã
El este în toate timpurile. "Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt
Cel ce sunt". ªi a adãugat: "Vei rãspunde copiilor lui Israel astfel:
"Cel ce se numeºte "Eu sunt", m-a trimis la voi""" (Exodul 3:14).
În revelaþia scrisã de apostolul Ioan gãsim o afirmaþie a unui
înger puternic (Apocalipsa 10:5-7) ce proclamã un moment
solemn, în clipa când cel de-al ºaptelea înger va suna din trâmbiþã,
când se va sfârºi taina lui Dumnezeu în cea ce priveºte planul lui
Dumnezeu pentru om vestit prin prorocii Sãi; în acel moment,
timpul, în felul în care-l cunoaºtem noi, va înceta sã mai existe.
Traducerea româneascã, vrând parcã sã dea un înþeles omenesc,
spune cã "nu va mai fi nicio zãbavã" - lucru considerat adevãrat
în ceea ce priveºte lucrurile fãcute de Dumnezeu, dar în traducerea King James scrie, în loc de "zãbavã", cã "timpul nu va mai fi".
Cercetând cuvântul folosit în original, gãsim acelaºi lucru, varianta greceascã spunând, de asemenea, cã nu va mai fi "cronos",
adicã timp. Afirmaþia îngerului, mai greu de conceput pentru unii,
ne spune cã vine un moment când timpul nu va mai fi. Deocamdatã, noi, care sãrbãtorim diferite evenimente din viaþã, inclusiv
încheierea unei perioade de timp numite "an", avem oportunitatea
de a ne lega de veºnicie fãcând lucrurile care trec cu noi, din
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dimensiunea noastrã de timp, în veºnicia lui Dumnezeu. Am spus
toate acestea pentru a vedea cã este bine ca în anul cel nou sã
alegem lucrurile care ne leagã de eternitate. Dumnezeu a pus în
noi gândul veºniciei cu un scop precis ºi acesta este ca sã-L
cãutãm ºi sã-L gãsim pe El, care ne-a creat, ºi, ascultând de El, sã
fim pregãtiþi pentru a intra în nemurire. În calitate de copii ai
Domnului, ne legãm de veºnicie prin ceea ce facem în privinþa
lucrurilor veºnice. Ne leagã de veºnicie ºi de Dumnezeu, care a
fãcut veºniciile, lucrurile pe care le facem pentru sufletele celor
de lângã noi, în special pentru sufletele oamenilor care nu-L
cunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor ºi Domn. Dupã cum ne
spune ºi Domnul Isus când vorbeºte despre comoara adunatã în
cer, ne leagã de veºnicie tot ceea ce-i dãm celui care are nevoie de
ceva din ce noi avem ºi tot ceea ce dãm ºi facem cu bucurie
pentru Împãrãþia lui Dumnezeu.
Dacã vrei sã-þi trãieºti viaþa cu rost în anul care urmeazã, trebuie sã decizi dacã astfel de lucruri sunt importante pentru tine.
Dacã decizi cã sunt importante, trebuie sã faci un plan cu privire
la ce doreºti sã faci în anul urmãtor pentru a te lega mai mult
de Dumnezeu ºi de veºnicia care este la un pas de noi în fiecare
moment. Aºa rãscumpãrã timpul ispravnicul credincios al
Domnului, ca sã nu constate, la sfârºit de an, cã s-a înºelat, cã
s-a pãcãlit singur umblând dupã mirajele trecãtoare ale acestui
pãmânt. Pentru a te lega mai mult de veºnicie, trebuie mai întâi
sã-þi conºtientizezi vremelnicia trupului, aducându-þi aminte cã
viaþa este "cât un lat de palmã", cã dureazã, în cazuri fericite,
ºaptezeci de ani sau, pentru unii mai tari, puþin mai mult. Dacã
Dumnezeu nu alege sã te cheme inopinat la El, prin uºa morþii,
ºtiind câte zile sunt într-un an, pune în balanþã câte zile crezi cã
mai ai de trãit ºi câte zile ai trãit. Leagã-te de veºnicia cu Isus
motivat de Cuvântul lui Dumnezeu ºi lasã pocãinþa ta lãuntricã sã
se vadã în tot ce faci, pentru ca umblarea ta sã fie socotitã de cer
a fi cea a unui suflet înþelept (Efeseni 5:15, 16). Nu poþi da timpul înapoi ºi nici înainte, dar poþi profita de oportunitãþile pe care

Dumnezeu þi le scoate în cale. Dacã vrei sã fii mai aproape de cer,
fã-þi mereu o verificare pentru a vedea cât câºtig a adus ascultarea
ta Împãrãþiei lui Dumnezeu. În rugãciune, verificã-þi mereu,
înaintea Domnului, traseul ºi scopul pe care-l urmãreºti, pentru
ca, în urma unui inventar-surprizã, Domnul sã nu constate cã vrei
sã te îmbogãþeºti doar faþã de pãmânt, nu ºi faþã de cer. Orice face
omul cu pasiune este mai uºor ºi este chiar plãcut; de aceea
cere-I Domnului în rugãciune pasiunea sfântã de a face lucrarea
Lui, îndreptându-þi inima spre învãþãturile Lui.
Vrei sã faci ceva deosebit în noul an? Dacã obiectivul vieþii
tale pentru anul care ne stã în faþã este sã faci lucrurile care-L
mulþumesc ºi-L bucurã pe Dumnezeu, vei vedea cã El nu-þi va
rãmâne dator, întrucât experienþa ne spune cã Dumnezeu alege sã
dea ce are mai bun celor care aleg voia Lui, celor care decid sã-L
lase pe El sã aleagã pentru viaþa lor. Pentru a face asta în anul
care-þi stã înainte, ai nevoie de cãlãuzirea Lui. Pentru a putea
urma planurile Lui, trebuie sã le ceri, ºtiind ºi acceptând chiar de
la început cã poate va trebui sã renunþi la planurile tale. Domnul
vrea sã vadã cã eºti gata sã accepþi planurile Lui, cu toate schimbãrile pe care le-ar putea aduce în viaþa ta.
Poþi alege sã trãieºti în noul an având obiective care vizeazã
eternitatea. Aceasta se va dovedi o alegere înþeleaptã. Dacã alegi
sã accepþi responsabilitatea de trãi în anul care îþi stã în faþã dând
prioritate lucrãrii Lui, vei vedea cã Dumnezeu îi dã autoritate celui
care acceptã responsabilitatea. Nu înseamnã cã vei ºti totul sau cã
vei avea tot ce vrei, ci înseamnã cã vei depinde de El în ceea ce
priveºte rãspunsurile ºi rezolvãrile. Toþi oamenii vor iubire, putere,
bunãstare, dar cine vrea disciplinã? Înþelepþii! Pentru ca în anul
care-þi stã înainte sã poþi duce la îndeplinire planurile Lui pentru
viaþa ta, ai nevoie sã fi disciplinat cu timpul, cu lucrul, cu resursele, cu prietenii, cu obiceiurile. Doar prin conducerea Duhului Sfânt
poþi sã-þi însuºeºti aceastã disciplinã. Nu irosi timpul, pentru cã
trândãvia stricã sufletul ºi caracterul omului. Þine cont de faptul cã
în orice clipã eºti la numai un pas de veºnicie. Anul pe care-l începi
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poate fi o stãruinþã în rãu, în a trãi pentru ceva ce nu dãinuieºte, sau
poate fi o stãruinþã în bine, care te apropie ºi te leagã de veºnicia
cu Dumnezeu. Viaþa omului nãscut din femeie conþine ºi necazuri,
bucurii ºi este urmatã, inevitabil, de moarte, dar cei care au intrat
la adãpostul jertfei Domnului Isus sunt pãziþi de puterea lui
Dumnezeu ºi au ca destinaþie cerul, veºnicia, locul unde se vor
bucura de mulþimea sfinþilor în sãrbãtoare, avându-L ca Împãrat pe
Dumnezeu. Prin jertfa Domnului Isus ne-am legat de veºnicie ºi
am primit o fericire care nu este trecãtoare, de aceea sã nu uitãm
ca în anul pe care-l începem sã aducem jertfe de mulþumire care Îi
plac Domnului.
Mulþumirea sincerã este o expresie a credinþei ºi o caracteristicã a unei vieþi biruitoare. Poþi conta pe ajutorul Domnului ºi
dacã într-adevãr vrei, poþi fi sigur cã El îþi va arãta calea pe care
trebuie sã o urmezi în noul an (Ieremia 42:3), dar depinde de tine
dacã vrei sã te legi mai mult de Dumnezeu ºi de veºnicia cu El
prin ascultare, sau dacã amâni sau refuzi, investindu-þi viaþa doar
în lururile care rãmân pe pãmânt - despre care apostolul Petru
spune cã va arde, cu tot ce este pe el. Chiar dacã dumul care-þi stã
înainte este un drum pe care nu ai mai fost - situaþie valabilã pentru fiecare dintre noi - dacã accepþi prietenia Domnului, El îþi va
arãta calea pe care trebuie sã o urmezi. "Eu - zice Domnul - te voi
învãþa ºi-þi voi arãta calea care trebuie sã o urmezi, te voi sfãtui,
ºi voi avea privirea îndreptatã asupra ta" (Psalmul 32:8). Partea
Lui este sã îþi arate calea, iar partea ta este sã urmezi calea
respectivã. Uitã ce este în urmã ºi, în noul an, aruncã-te spre ceea
ce este înainte, fãcând lucrurile care te leagã de veºnicie, de
Dumnezeu, de fericire.
Amin
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IZB}VE|TE-L PE CEL CONDAMNAT
LA MOARTE
"Izbãveºte pe cei târâþi la moarte ºi scapã pe cei ce
sunt aproape sã fie junghiaþi." Proverbe 24:11

D

e câte ori deschidem Sfânta Scripturã cu dorinþa de a fi
învãþaþi despre adevãrul pe care-l cuprinde, Duhul
Sfânt poate pune în faþa noastrã o masã numitã "masa
Evangheliei", pe care întotdeauna este ceva bun ºi hrãnitor pentru
sufletul nostru. Dumnezeu a aºezat în noi dorinþa de a-L cãuta ºi
de a cunoaºte voia Lui, pentru ca astfel, cercetând în aceastã carte
lucrurile privitoare la mântuire, sã putem ajunge sã fim plãcuþi Lui.
În vremuri mai vechi, când o þarã puternicã cucerea un teritoriu,
uneori cuceritorii alegeau sã colonizeze teritoriul respectiv, fãcând
ºcoli în care bãºtinaºii învãþau limba ºi obiceiurile cuceritorilor, iar
apoi, uneori, le ofereau cetãþenia þãrii cuceritoare. Creând pãmântul prin puterea cuvântului Sãu, Dumnezeu a deschis o colonie în
care pregãteºte suflete pentru a locui în þara de sus. Ni L-a dat ca
guvernator al coloniei, care se ocupã cu pregãtirea acestor suflete
pentru þara de sus, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, care ne învaþã limba
ºi stilul de viaþã al celor din þara unde nu sunt umbre, pentru ca,
astfel pregãtiþi, sã ne ofere cetãþenia acelei þãri încã de aici. În
aceastã colonie, numitã "Pãmânt", a intervenit potrivnicul lui
Dumnezeu, care a corupt omul, pentru ca planul lui Dumnezeu cu
privire la mutarea noastrã permanentã în þara de sus sã fie zãdãrnicit. Efectul intervenþiei lui a fost pãcatul, comis de primii
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oameni, lucru care a avut urmãri dezastruoase, atât pentru ei cât ºi
în ceea ce priveºte planul lui Dumnezeu - l-a înjosit pe om prea
mult pentru a mai putea ajunge în cer.
Dupã planul lui Dumnezeu, omului, pe care pãcatul l-a dus la
moarte veºnicã, i s-a dat din nou valoare prin jertfa Domnului
Isus, atunci când El a venit sã zãdãrniceascã lucrãrile celui rãu.
Sufletelor vinovate care au ales sã primeascã darul mântuirii lui
Dumnezeu li s-a dat statutul de suflete neprihãnite, adicã fãrã
vinã. În loc sã fie târâte la o judecatã unde sã fie condamnate la
moarte prin despãrþire pe veci de Dumnezeu, Domnul Isus a ales
sã ne izbãveascã, lãsându-Se târât de mâna oamenilor la o moarte
de blestem, pe cruce. Cuvântul citat la început face parte din
sfatul unui tatã dat copilului sãu. Este sfatul unui tatã care
încurajeazã în fiul lui bunãtatea ºi mila faþã de semeni ºi în mod
deosebit faþã de cei care nu mai au nicio nãdejde. Am putea vorbi
despre fel ºi fel de cazuri din istorie sau despre exemple din
vieþile celor din jurul nostru, cu privire la aceastã binevoinþã faþã
de cineva cãruia nu-i datorezi nimic, care nu are cum sã-þi rãsplãteascã. Demonstrând o virtute cãutatã de Dumnezeu în om milostenia - unii aleg sã-i izbãveascã pe cei care nu mai au scãpare dintr-o anumitã situaþie precarã. Dumnezeu a fost cunoscut
întotdeauna ca un Dumnezeu al milei de cãtre cei care,
recunoscându-ºi vina, s-au întors la El. Ca Tatã, El doreºte mult
sã vadã aceastã virtute în copiii Sãi: "Dar, în marea Ta îndurare,
nu i-ai nimicit, ºi nu i-ai pãrãsit, cãci Tu eºti un Dumnezeu
milostiv ºi îndurãtor" (Neemia 9:31).
Duhul Sfânt, care pregãteºte sufletele pentru þara de sus sau,
cum spune Scriptura, în mod metaforic, pregãteºte Mireasa
Domnului Isus, creºte în cei mântuiþi virtutea de a avea milã dincolo de limitele milei unui om de rând, pentru cã aceasta este una
dintre aºteptãrile lui Dumnezeu de la om: "Þi s-a arãtat, omule, ce
este bine, ºi ce alta cere Domnul de la tine, decât sã faci dreptate,
sã iubeºti mila, ºi sã umbli smerit cu Dumnezeul tãu?" (Mica 6:8).
Dumnezeu îi cere omului sã facã dreptate ºi sã aibã milã, dar, la

prima vedere, aceºti doi termeni par a fi oarecum contradictorii,
deoarece în dreptate nu este îngãduinþã sau trecerea cu vederea a
unor greºeli, pe când mila cere iertarea celui vinovat ºi este gata
sã vinã în ajutorul celui în nevoie. În acelaºi verset ni se spune cã
Dumnezeu aºteaptã de la noi sã umblãm smeriþi cu El ºi trebuie
sã recunoaºtem cã a avea milã faþã de semenii noºtri este o dovadã
cã umblãm în smerenie, chiar mai mult decât atunci când alegem
sã aplicãm doar dreptatea când avem de-a face cu slãbiciunile
altora. Ca om al dreptãþii poþi fi aspru, poþi acuza ºi poþi cere o
pedeapsã pentru vinã, dar ca suflet care a învãþat ce înseamnã
mila de la Dumnezeu, care dã ploaie peste cei buni ºi peste cei rãi
ºi face sã rãsarã soarele peste toþi, poþi alege sã fii îngãduitor, îl
poþi ajuta pe cel aflat în nevoie, poþi ierta ºi, în calitate de suflet
mântuit, îi poþi arãta calea spre viaþã celui nemântuit, pentru ca
astfel acel suflet, târât spre moartea veºnicã de lanþul celui
viclean, sã fie eliberat. Sub oblãduirea Duhului Sfânt putem
umbla smeriþi cu Dumnezeu, fiind drepþi cu cel asuprit ºi având
milã de cel care a greºit sau de cel care are nevoie sã fie condus
la singurul care poate da mântuirea. Scopul venirii Domnului Isus
pe pãmânt a fost crearea, prin jertfa Sa fãrã cusur, a unui fond al
iertãrii celor pãcãtoºi - categorie care include toþi oamenii. Prin
aceastã manifestare a milei Lui pentru sufletul omului, dreptatea
lui Dumnezeu, care cere o platã pentru pãcat, a fost satisfãcutã:
"Duceþi-vã de învãþaþi ce înseamnã: "Milã voiesc, iar nu jertfã!"
Cãci n-am venit sã chem la pocãinþã pe cei neprihãniþi, ci pe cei
pãcãtoºi" (Matei 9:13).
Dupã ce Domnul Isus ªi-a încheiat lucrarea pe pãmânt, a mandatat Biserica Sa sã ducã în lumea întreagã vestea cea bunã cã
sufletul pãcãtos, condamnat de vina lui la moarte veºnicã, poate fi
graþiat ºi primit din nou în rândul sufletelor care, atunci când
pleacã din aceastã colonie, numitã "Terra", se îndreaptã spre þara
Împãratului milei: "Aºa cã nu atârnã nici de cine vrea, nici de cine
aleargã, ci de Dumnezeu care are milã" (Romani 9:16). Analele
istoriei au înregistrat multe cazuri de graþiere ºi uneori chiar
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momentele dinainte de aplicarea pedepsei capitale. Ca ºi copii ai
Domnului, care la rândul nostru, prin programul de rãscumpãrare
numit "Har", am avut parte de mila lui Dumnezeu, putem fi vase
de care Dumnezeu Se foloseºte pentru a-i scãpa pe cei care, pe
bunã dreptate, sunt târâþi spre un dezastru veºnic, începând în
clipa plecãrii de pe pãmânt ca suflet neîmpãcat cu Dumnezeu. O
astfel de intervenþie din partea noastrã este posibil sã nu ne coste
decât rostirea câtorva cuvinte sau o invitaþie la casa de rugãciune
fãcutã cuiva, dar, în unele cazuri, s-ar putea sã însemne a ne
asuma un risc, sã ne cearã un efort continuu, o cheltuialã sau chiar
sã atragã asupra noastrã o prigoanã.
Cel care a învãþat mila de la Dumnezeu nu numai cã ascultã de
Dumnezeu (Marcu 16:15), implicându-se în viaþa celor nemântuiþi, dar gãseºte bucurie în a interveni cu vestea cea bunã în vieþile
celor târâþi spre moarte. Biserica Domnului, locul unde aceste
suflete se strâng ºi vestesc de la altar cuvintele vieþii, are un rol
foarte important în scãparea sufletelor condamnate la moarte pentru cã, intrând într-o astfel de casã de rugãciune, cel care doreºte,
poate afla cum sã scape de vina pãcatului. Deºi ar stârni multã
vâlvã în presã, cred cã nu ar fi greºit sã punem, din când în când,
în faþa casei de rugãciune, o pancardã pe care sã scrie: "Spitalul
unde morþii pot învia" deoarece oamenii care primesc mesajul
Evangheliei, adicã vestea bunã cã în meritul jertfei Domnului Isus
pot fi iertaþi, ajung sã treacã din moarte la viaþã (Efeseni 2:1).
Evanghelizarea presupune mai mult decât prezentarea câtorva
doctrine; presupune a te lãsa condus de Duhul Sfânt, ca El sã vorbeascã prin tine despre bunãtatea lui Dumnezeu, care cheamã
oamenii la graþiere ºi la viaþã veºnicã. Evanghelizarea înseamnã
iubire, dedicare, obosealã, risc, rãbdare, înseamnã a chema
oamenii la credinþa în Isus (Apocalipsa 14:12), nu la o credinþã în
doctrine ºi în practici religioase inventate de bisericile istorice.
Când vestim Evanghelia, nu vestim doar mesajul numit "Pãcãtoºii
în mâna unui Dumnezeu mânios", ci deocamdatã, cât încã
este vremea harului, vestim ºi mesajul "Pãcãtoºii în mâna unui

Dumnezeu milos". Facem aceasta numai dupã ce noi înºine am
avut parte de aceastã milã ºi am înþeles preþul la care ea ne-a fost
oferitã: "Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, mãcar cã eram morþi în
greºelile noastre, ne-a adus la viaþã împreunã cu Hristos (prin har
sunteþi mântuiþi)" (Efeseni 2:4, 5).
Anumite pãrþi ale Scripturii strãlucesc, într-un mod deosebit, în
profunzimea în descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Aºa este
ºi în cazul pildei fiului risipitor, prin care Domnul Isus a demonstrat felul în care mila lui Dumnezeu se aratã faþã de sufletul pãcãtos: "...Când era încã departe, tatãl sãu l-a vãzut, ºi i s-a fãcut milã
de el, a alergat de a cãzut pe grumazul lui, ºi l-a sãrutat mult"
(Luca 15:20). A neglija prezentarea acestei trãsãturi de caracter a
lui Dumnezeu celor condamnaþi la moarte ºi a face din Scripturã
doar un bici nemilos înseamnã a nu prezenta corect dorinþa Celui
care ne-a trimis ºi ne-a împuternicit sã chemãm oamenii la mântuire. Fãrã sã stricãm Cuvântul, cum ne spune apostolul Pavel cã
fac mulþi (2 Corinteni 2:17) ºi fãrã sã-i mutãm hotarul, avem datoria de a arãta consecinþele pãcatului ºi felul în care va fi pedepsit
pãcãtosul, dar avem ºi datoria sã le facem cunoscutã oamenilor
mila lui Dumnezeu, care este gata sã ierte orice suflet care-ºi
mãrturiseºte pãcatul ºi se lasã de el (1 Ioan 1:9).
Din fire, omul este egoist; chiar ºi cel considerat bun de cãtre
alþii gãseºte repede limite în a arãta milã ºi îngãduinþã pentru cel
care este în nevoie sau care i-a greºit. Ca sã poþi face aceastã
lucrare - izbãvirea celor târâþi la moarte - ai nevoie de dragostea
care este turnatã în inimi prin Duhul Sfânt; altfel, preþul acestei
chemãri þi se va pãrea prea mare. Izbãvirea celui târât la moarte
dovedeºte dacã avem sau nu avem acest fel de dragoste, rezumându-ne doar la o dragoste fireascã, foarte limitatã. Dacã studiezi
cuvântul Scripturii, ajungi sã nu te îndoieºti de dragostea lui
Dumnezeu, iar prin ascultare de El, în ceea ce priveºte slujba de
a-i vesti calea spre viaþã celui târât la moarte, dovedim ºi noi cã îl
iubim pe Dumnezeu. Un astfel de mesaj parcã ne provoacã,
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spunându-ne din partea Domnului: "Eu te iubesc, dar tu mã
iubeºti? Eu am avut milã de tine, dar tu ai milã de altul? Eu te
iubesc, dar tu asculþi de Mine?". Iubirea de Dumnezeu este
prezentatã ca prim concept de cãtre Lege (Deuteronom 5:6; Matei
22:37) ºi aceastã iubire va fi testatã, aºa cum a fost testat Avraam
(Genesa 22). Dacã, cercetându-te, afli cã ai pierdut aceastã iubire
de Dumnezeu, doveditã prin ascultare, având milã de altul,
întoarce-te la locul unde El a deschis pentru prima datã cerul
pentru tine, ca sã te primeascã în familia Sa, aºa cum Iacov s-a
reîntors la Betel, unde L-a cunoscut pentru prima datã pe
Dumnezeu în mod personal. La fel ca Iacov, pentru a merge în
acest loc, adicã pentru a avea o iubire cel puþin la fel ca dragostea
dintâi, trebuie sã-þi cureþi viaþa de orice te poate întina, lepãdând
idolii care sunt în rivalitate cu Dumnezeu pentru dragostea ta,
apoi, ca parte din Biserica lui Dumnezeu, ca parte din Trupul Lui,
fã tot ce poþi pentru ca ºi alþii care sunt târâþi la moarte, cum ai
fost tu odatã, sã fie scãpaþi.
Adevãrata Bisericã a lui Dumnezeu are ca prioritate slujba de
a propovãdui Evanghelia în toatã lumea, începând cu vecinul,
cu colegul ºi pânã la capãtul pãmântului. Adevãraþii copii ai
Domnului privesc cu seriozitate aceastã slujbã care le-a fost mandatatã de Domnul Isus. Ascultarea sau neascultarea acestei porunci îi desparte pe copiii ascultãtori ai Domnului de cei care nu sunt
ascultãtori. Primii creºtini au primit ºi acceptat aceastã slujbã ca
pe o datorie de care mulþi dintre ei s-au achitat cu cinste, indiferent cât i-a costat. Este nevoie de astfel de oameni ºi astãzi.
Pentru o asemenea slujbã, într-o vreme când oamenii sunt lipsiþi
chiar ºi de dragostea fireascã (2 Timotei 3:3; Romani 1:31), este
nevoie de oameni cumpãtaþi, fideli regelui Isus, care cunosc ºi trãiesc Cuvântul, care numesc pãcatul "pãcat", care apãrã adevãrul ºi
iubesc sufletele oamenilor, cãutând sã-i scape pe cei condamnaþi
la moarte. Din cuvintele Domnului Isus reiese cã lucrãtorii care
nu fac pagubã în via Lui, ci lucreazã cu folos, sunt puþini: "...Mare
este seceriºul, dar puþini sunt lucrãtorii!" (Luca 10:2).

Celui târât la moarte de pãcatele lui neiertate trebuie sã i se
spunã cã, în cazul în care vrea, poate fi schimbat, poate fi iertat de
orice pãcat, poate primi un început nou, care îl poate duce în
împãrãþia lui Dumnezeu. Aºa cum Izabelei i s-a dat timp de
pocãinþã, orice pãcãtos trebuie sã ºtie cã are un timp limitat pentru a accepta oferta fãcutã de Dumnezeu. ªtim cã nu prea îi putem
ajuta pe cei care nu vor sã fie ajutaþi ºi conduºi la Cel care dã
iertarea, putem totuºi sã ne rugãm pentru ei ºi, fiind luminã prin
viaþa noastrã, putem continua sã le vestim Evanghelia.
Dacã la vestirea fãcutã de prorocul Iona, li s-ar fi spus tuturor
ninivenilor, adunaþi într-o salã uriaºã: "Cel pãcãtos sã stea în
picioare", toþi s-ar fi ridicat, deoarece ºtim cã, de la mic la mare,
toþi s-au smerit înaintea lui Dumnezeu ºi au primit vestirea lui
Iona ca fiind transmisã din partea unui Dumnezeu viu. Acea generaþie a fost cruþatã de la nimicire. Acei niniveni, în urma auzirii
vestirii lui Iona, au cãutat, disperaþi, o scãpare, ºi s-au dovedit a fi
gata sã-ºi schimba cãile, chiar dacã, temporar, în cazul lor, numai
pentru a primi îndurarea lui Dumnezeu. Într-o situaþie asemãnãtoare, dacã oamenii nemântuiþi de astãzi s-ar afla într-o salã mare,
când li s-ar pune aceeaºi întrebare, nu mulþi s-ar ridica în picioare,
recunoscând cã sunt vinovaþi. Ca sã primeºti ce are Dumnezeu
sã-þi dea, trebuie nu doar sã îþi doreºti ca pe ceva care þi se pare cã
þi-ar fi de folos, ci trebuie sã fii disperat sã scapi de vina pãcatului. Majoritatea dintre noi am avut experienþa de a intra într-o salã
de mese, precum o cantinã mare sau un restaurant, ºi sã constatãm
cã nu mai sunt mese libere, iar apoi, de undeva, sã se ridice o
mânã ºi o faþã zâmbitoare sã strige: "Vino aici! Este loc la masa
mea!" Privind la evenimentele zguduitoare, fãrã precedent, care
vor urma, în curând, în lumea noastrã ºi chiar ºi în cea spiritualã,
când se pare cã nu este loc de odihnã pentru sufletul tãu,
Dumnezeu îþi spune ºi þie, aºa cum i-a spus odatã lui Moise: "Iatã
un loc lângã Mine!" (Exodul 33:21). Ai fi onorat sã fii chemat sã
stai lângã un guvernator sau un preºedinte de stat. Dar dacã ai fi
invitat de Creator la cinstea de a sta lângã El? Nu existã nicio
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ofertã mai bunã. Când alegi sã accepþi oferta Lui de împãcare prin
pocãinþã, ajungi sã fii în deplinã siguranþã, orice s-ar întâmpla în
Univers. Când alegi sã stai în locul unde El te invitã, vezi mai
bine cine eºti tu ºi cine este El. Dacã, la fel ca Moise, care a "cãpãtat trecere" înaintea Domnului, alegi sã stai în locul sigur de lângã
Dumnezeu, ajungi sã ºtii cu adevãrat cine eºti tu pentru El ºi cine
este El pentru tine. Oferta aceasta nu a fost doar pentru Moise. În
Noul Testament, Domnul Isus o repetã, ºi nu doar unui om, ci
tuturor celor care vor birui, pãstrându-ºi haina sufletului curatã:
"Celui ce va birui, îi voi da sã ºadã cu Mine pe scaunul Meu de
domnie, dupã cum ºi Eu am biruit ºi am ºezut cu Tatãl Meu pe
scaunul Lui de domnie" (Apocalipsa 3:21).
Oferta de a sta lângã El este extraordinarã, dar poate unii se
întreabã cum pot ajunge de la moarte în acel loc, cu Dumnezeu.
Calea spre acel loc este pocãinþa. El, care este "minunat în sfinþenie, bogat în fapte de laudã ºi fãcãtor de minuni" (Exodul 15:11),
nu poate privi fãrãdelegea (Habacuc 1:13). Este nevoie ca omul
sã se pocãiascã, iar "...prin spãlarea naºterii din nou ºi înnoirea
fãcutã de Duhul Sfânt" (Tit 3:5) sã devinã curat. Meritul în care
suntem iertaþi este sângele Domnului Isus, jertfit pentru pãcãtoºi
la Golgota, fãrã de care nu existã iertare. Dumnezeu ne spune sã
ne spãlãm ºi sã ne curãþim conformându-ne Cuvântului Scripturii.
"Spãlaþi-vã deci ºi curãþiþi-vã!" (Isaia 1:16), "Curãþeºte-þi inima
de rãu, Ierusalime, ca sã fii mântuit" (Ieremia 4:14).
Dumnezeu ne cheamã la El aºa cum suntem, cu poverile pe
care le purtãm în suflet, pentru ca apoi, când ne descãrcãm sufletul înaintea Lui, El sã ne înveþe ºi sã ne sfãtuiascã. Pocãinþa este
un început nou cu Dumnezeu, cu o identitate nouã ºi cu o destinaþie schimbatã (vezi Efeseni 2:19). A te pocãi cu o pocãinþã care
se vede ºi lumineazã în jur nu înseamnã doar a rupe buruienile
pãcatului, ci înseamnã a fi mereu preocupat de stârpirea lor din
rãdãcini, pentru ca apoi, roadele pe care vrea Dumnezeu sã le
vadã în noi, sã poatã creºte cu ajutorul Duhului Sfânt. Omenirea,
pentru care Dumnezeu a dat atât de mult, Îl preþuieºte atât de

puþin pe El, care-i izbãveºte pe cei condamnaþi la moarte. Cum va
fi în cazul tãu? Moartea fizicã nu va marca încetarea existenþei
tale. Vino la Hristos printr-o pocãinþã sincerã, fã legãmânt cu El
prin botez ºi apoi, în ascultare de Cuvânt, lucreazã la mântuirea
altora, pentru ca, într-o zi, sã fii numit "rob bun ºi credincios" ºi
sã intri în bucuria Stãpânului tãu.
Amin
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AFIRMA|II BIBLICE REFERITOARE LA
NECESITATEA MÂNTUIRII
1. To\i oamenii sunt p[c[to=i, f[r[ nicio excep\ie
<Nu este niciun om neprih[nit, niciunul m[car... Nu este niciunul care s[ fac[ binele, niciunul m[car... C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani 3:10, 12, 23). <Iat[ c[
sunt n[scut ]n nelegiuire, =i ]n p[cat m-a z[mislit mama mea>
(Psalmul 51:5). Pentru c[ to\i ne-am n[scut cu o natur[ p[c[toas[, to\i suntem p[c[to=i, indiferent c`te p[cate am comis.
2. Consecin\ele p[catului sunt nefaste =i ve=nice
<...plata p[catului este moartea> (Romani 6:23). Nu doar
moartea fizic[, ci moartea a doua, adic[ iadul. <Iazul de foc este
moartea a doua. Oricine n-a fost g[sit scris ]n cartea vie\ii, a fost
aruncat ]n iazul de foc> (Apocalipsa 20:14-15). Este o imagine
sumbr[ =i ]nfior[toare, dar afirmat[ cu t[rie de Dumnezeu ]n
Cuv`ntul S[u.
3. Exist[, ]ns[, o speran\[ vie pentru orice p[c[tos, ]n
meritele jertfei Domnului Isus Hristos
<Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe
c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru noi> (Romani
5:8). <Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\a ve=nic[... Cine crede ]n Fiul, are via\[ ve=nic[; dar cine
nu crede ]n Fiul, nu va vedea via\a, ci m`nia lui Dumnezeu
r[m`ne peste el> (Ioan 3:16, 36). Aceasta este =ansa uria=[,
oferta harului lui Dumnezeu adresat[ fiec[rui om, oric`t de
p[c[tos ar fi el.
4. Orice om prime=te m`ntuirea prin credin\a ]n Isus
Hristos
<Dumnezeu ne-a dat via\a ve=nic[, =i aceasta este ]n Fiul S[u.
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Cine are pe Fiul, are via\[; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are
via\[. V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi, care crede\i ]n
Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:1113). <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
E-mail: spmcr@rdslink.ro
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