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Din dorin\a de a fi folositor Iubitului St[pân =i din sim\ul
unui suflet ve=nic îndatorat s-a n[scut în mine dorin\a ca

în cuvintele mele simple s[ scriu aceste mesaje, care s[ îndrume
spre „Cel Bun“, s[ hr[neasc[ =i s[ încurajeze sufletul doritor de
Dumnezeu. Dorin\a mea este ca Duhul Sfânt s[ dea autoritate =i
gust acestor mesaje, astfel ]nc`t sufletele care nu-L cunosc pe
Blândul P[stor s[ poat[ primi cel mai important =i cel mai mare
drept ofe rit muritorilor =i anume „dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu“. Acest „DREPT“ d[ li ber tate sufletului înc[tu=at =i
face posibil[ tr[irea unei vie\i împlinite =i fericite, cu foloase
ve=nice. Scopul, \inta =i cercul de audien\[ inten\ionat pentru
aceste mesaje sunt sufletele scumpe ale oamenilor din regiunile
\[rii unde nu sunt case de rug[ciune, unde ei s[ aud[ vestirea
Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cartea aceasta este scris[ în cuvintele unui emigrant român

care, ca =i copil acum câ\iva zeci de ani, s-a stabilit în str[in[tate.
A lui Dumnezeu s[ fie toat[ slava =i mul\umirea pentru harul de a
putea fi de folos Împ[r[\iei Lui.

Marius Tripon

2017
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CUVÂNT ÎNAINTE

C
itind cărŃile scrise de fratele pastor Marius Tripon
foarte repede mi-am dat seama că sunt în acord cu
Sfânta Scriptură, care a fost scrisă „... pentru învăŃătu-

ra noastră, ... să avem nădejde“ (Romani 15:4).
Noul volum, intitulat Ai găsit Adevărul?, este un ajutor bine -

venit într-o lume în care scara valorilor morale este răsturnată,
minciuna este pusă la loc de cinste, iar adevărul este călcat în
picioare. Oamenii ascultă mai degrabă o minciună decât adevărul.
„... Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu“ (Ioan 18:37). Pilat
a pus întrebarea: „...Ce este adevărul?“ (Ioan 18:38).

În această nouă carte, fratele Marius Tripon ne arată că
Adevărul există. Pentru omul modern este greu de găsit nu doar
cuvântul potrivit pentru adevăr, ci şi adevărul însuşi – adevărul
despre noi înşine, despre sensul şi rostul vieŃii, despre destin sau
despre cine suntem noi, de ce existăm în această lume şi cu ce
scop. În căutarea Adevărului, care este vital şi determinant, omul
îşi pune tot felul de întrebări, iar această carte răspunde acelor
întrebări şi îl ajută să înŃeleagă cum poate accepta acest Adevăr.

CărŃile scrise de pastorul Marius Tripon au ajuns şi la Centrul
de persoane vârstnice Doris din Salonta. Citindu-le, cei de acolo
au aflat nu numai răspunsuri la întrebările lor, dar şi adevărul cu
privire la bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte
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iertarea oferită de El. Astfel, câteva persoane aflate în Centrul
Doris L-au primit pe Domnul ca Mântuitor personal. 

Rugăciunea mea este ca prin citirea noului volum Duhul Sfânt
să-i binecuvânteze pe toŃi cititorii în aflarea Adevărului şi să-i
facă să trăiască în adevăr.

Gheorghe Farcaş – Prezbiter la 
Biserica Penticostală „ Tabor“ Salonta



1

AI G}SIT ADEV}RUL?

„Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine»“. Ioan 14:6

Din vremurile cele mai străvechi oamenii, ca să înŃe-
leagă menirea vieŃii lor pe pământ, au încercat să afle
ce şi cine este responsabil pentru existenŃa lor şi pen-

tru existenŃa a tot ce văd în natură. S-au temut de această „putere“
pe care au privit-o cu pietate şi, ca să-i ajute să o înŃeleagă, au
născocit mituri despre puterile din văzduh responsabile pentru
ploaie, soare şi tunetele care-i îngrozeau. În căutarea adevărului
despre menirea vieŃii, în civilizaŃia umană putem observa două
mari încercări sau tentative ale omului de a încerca să găsească
răspunsuri şi în cazul unora chiar să mulŃumească cumva puterile
din cer. Frica, care este o investiŃie rea de gânduri în mintea omu-
lui, l-a făcut pe acesta să se teamă de puterea naturii, şi raportul
sume rian, care spune că omul a fost făcut ca să muncească pentru
zei, ne arată că el a căutat metode prin care să îmbuneze zeii. 

În căutarea fericirii şi a menirii vieŃii, Eclesiastul, care a scris
o carte complexă şi chiar filozofică, ne prezintă adevăruri de mare
interes pentru oamenii de rând ca mine, dar şi pentru cei cu gus-
turi sofisticate; este o carte chiar şi pentru căutătorii de taine, însă
chiar şi acest înŃelept s-a văzut dezamăgit când a căutat rostul
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vieŃii în lucrurile de pe pământ. Cartea lui este ca o confesiune a
unui suflet ce a eşuat în căutarea fericirii şi a ajuns plin de pesi -
mism, dezamăgire şi deznădejde legat de ceea ce viaŃa are de
oferit. Această carte ne poate lărgi orizontul priceperii şi
înŃelegerii noastre despre felul în care lucrează Dumnezeu, dar,
aşa cum recunoaşte şi el la sfârşitul cărŃii, ceea este de valoare
vine doar de la Dumnezeu. În viaŃă nu găseşti împlinire până
când, păzind Legile Lui (Eclesiastul 12:13), nu te pui în slujba
Adevărului. Primul mod prin care lumea a încercat să facă un sens
din viaŃă a fost „moralitatea“. 

Începând de la codul lui Hammurabi (1750 î. Hr.), din
Mesopotamia, care este pravila străveche de legi codificate, de la
Decalogul scris de Moise, care a format un cadru pentru legile
naŃiunilor, şi până la milioanele de budişti care cu spor de imagi-
naŃie cred în milioane de dumnezei şi nu vor să facă niciun rău
nimănui ca să nu fie pedepsiŃi şi să se renască într-un mod inferi-
or, putem vedea încercarea omului de a găsi răspunsuri care să
potolească neliniştea din suflet, care le spune că este „Cineva“
care a creat totul şi într-o zi va trebui să-I dea socoteală. Cu tot
efortul depus, „moralitatea“ nu a reuşit să producă ceva mai bun
decât un fariseu care, atunci când stai lângă el, îşi spune sau chiar
îŃi spune: „Eu ştiu mai bine decât tine! Eu sunt mai bun şi mai
sfânt decât tine!“ A doua încercare a omului de a găsi sens în viaŃă
şi de a afla răspunsuri cu privire la existenŃa omului pe pământ a
fost şi este „filozofia“ care, prin cunoştinŃe şi teorii ce se avântă
în necunoscut, încearcă să ajute oamenii să găsească rostul vieŃii.
Istoria omenirii este presărată cu vieŃile celor care au căutat
cunoştinŃa, şi cei mai renumiŃi par a fi fost gânditorii greci; gândi-
rea elenistă fiind cea care a afectat întreaga civilizaŃie modernă. 

Cu toată încercarea oamenilor de a alege să facă ce este bine,
omul încâlcit în legi omeneşti a rămas nesigur în ce priveşte
măsura în care a reuşit să-L mulŃumească pe Cel care a creat totul,
pentru că era nevoie de cunoştinŃa adevărului lui Dumnezeu şi de
o schimbare lăuntrică a omului care, datorită zestrei adamice,

AI GĂSIT ADEVĂRUL?
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avea duhul mort (Efeseni 2:1), schimbare pe care o poate face doar
Dumnezeu, Creatorul (Ioan 3:6). Când lumea se zbătea în
neputinŃa de a găsi un sens în ceea ce vedea şi ceea ce se întâmpla,
acum 2.000 de ani a apărut un ÎnvăŃător, un evreu tânăr, cu numele
Isus, cunoscut în locul unde a crescut ca fiul Mariei şi al tâm-
plarului Iosif din Nazaret (Ioan 6:42), care a avut nu numai cura-
jul ci şi competenŃa să spună că El este Adevărul. Isus Hristos este
Adevărul absolut. El S-a coborât din cer la noi pe pământ
(Ioan 6:38), ca să facă voia Tatălui, şi voia Lui a fost şi este mân-
tuire pentru noi, oamenii. ÎndreptăŃit de adevăr, ÎnvăŃătorul din
Nazaret a spus că El şi Dumnezeu sunt una (Ioan 10:30).

Provocând lumea, pe cei care credeau că Îl cunosc pe
Dumnezeu, în modul cel mai neplăcut, le-a spus că El este înainte
de Avraam (Ioan 8:57). ViaŃa Lui a dovedit că El este Unsul
despre care a prorocit Daniel, Unsul (Mesia) care avea să fie
„stârpit“ înainte de distrugerea Templului (Daniel 9:25-26). Pen-
tru că această prorocie dovedeşte că numai Isus putea fi Hristosul
aşteptat de Israel, evreii în Talmudul lor au introdus un blestem
pentru cel care va citi Daniel capitolul 9. Domnul Isus a avut
dreptul, competenŃa şi puterea să spună că El şi numai El este
Calea care duce la Cel ce a creat totul din nimic, prin puterea crea -
toare a Cuvântului Său (Coloseni 1:16-17). Acest ÎnvăŃător a venit
cu un mesaj diferit, a venit cu o învăŃătură şi putere de neegalat.
A venit să ni-L facă de cunoscut şi chiar să ni-L arate pe ade-
văratul  Dumnezeu (Ioan 14:9) şi de asemenea a venit să ne arate
cum ne vede Dumnezeu pe noi. 

Întocmai cum vestise cu mare precizie prorociile despre El,
S-a născut miraculos dintr-o fecioară, a venit ca să ne aducă ade-
vărul despre Creator şi creaŃia Lui. A venit nu doar să ne spună
adevărul despre Dumnezeu, ci a venit ca să nimicească lucrările
diavolului (1 Ioan 3:8) şi să facă posibil ca şi noi, oamenii, să
ajungem acolo unde este Dumnezeu (Ioan 14:2-3). „HoŃul nu vine
decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile
să aibă viaŃă, şi s-o aibă din belşug“ (Ioan 10:10). Fiul lui
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Dumnezeu a venit din Cer ca să înlăture concepŃia greşită a omu-
lui despre Dumnezeu Tatăl (vezi pilda fiului risipitor); a venit să
ne spună ce vrea Dumnezeu şi ce doreşte să ofere Dumnezeu
omului. „Şi un lepros s-a apropiat de El, I S-a închinat şi I-a zis:
«Doamne, dacă vrei, poŃi să mă cureŃi»“ (Matei 8:2). Ce ar fi
putut face un mare gânditor ca Socrate (500 î. Hr.) sau Platon pen-
tru acest lepros? Cum l-ar fi ajutat învăŃătura filozofilor sau a unui
guru, care meditează toată ziua până aiurează, cum sunt marii
guru din India ce sunt veneraŃi de milioane de oameni? Domnul
Isus a curăŃat acel lepros care, cu credinŃă, a apelat la mila Lui,
pentru că a vrut şi pentru că a putut (Matei 8:3). 

Ce ar fi putut face filozofia, care studiază principiile realităŃii
pe baza logicii, pentru văduva din Nain care-şi ducea copilul mort
la groapă? Domnul Isus, care este ViaŃă, l-a dat înapoi viu mamei
sale (Luca 7:14-15). În toată lumea, dintre toate religiile scornite
de oameni şi de iad, El, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este
Singurul ÎnvăŃător spiritual care a spus că va muri şi va veni
înapoi, aceasta dovedind că Este Cine a spus că Este şi, de aseme-
nea, dovedind Evanghelia, planul de mântuire prezentat de El, ca
fiind adevărul lui Dumnezeu. Mii de religii au apărut pe pământ,
dar numai credinŃa în Isus Hristos, credinŃă care este elementul
supranatural ce vine de la Dumnezeu în fiinŃa omului, a făcut şi
face minuni cu puterea Domnului. Există un enorm teritoriu
comun între credinŃele creştine, dar cei care lasă afară naşterea
din nou prin pocăinŃă şi căutarea neîncetată a neprihănirii, accep-
tă compromisuri costisitoare. Cea mai mare minune este minunea
naşterii din nou când, în urma auzirii Evangheliei, prin pocăinŃă,
omul devine o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). 

Un creştin autentic este un suflet născut din nou în care
locuieşte Duhul Sfânt şi umblă cârmuit de El. Un creştin adevărat
este un suflet care a găsit adevărul despre viaŃă şi despre viaŃa
veşnică; este un suflet care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi,
reprezentându-L pe El şi legile ÎmpărăŃiei Sale între oameni.
Scriptura, care vorbeşte în termeni de mulŃi sau puŃini, ne spune
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că mulŃi sunt doar o reprezentare falsă sau anemică a lui Hristos,
aceasta făcând calea Domnului să fie vorbită de rău (Matei 20:16,
Matei 7:14). Prin ce spune şi face, prin ascultare sau neascultare,
omul alege să urmezi o cale întunecoasă care duce la iad sau una
luminoasă ce duce la Casa Tatălui Ceresc. 

Binecuvântarea primită de omenire la Cincizecime face posi-
bil ca un creştin să aibă o mărturisire credibilă a credinŃei ce s-a
sălăşluit în el, şi ceea ce a făcut posibilă binecuvântarea de la
Cincizecime a fost jertfa Domnului Isus la Golgota. Jertfa de la
Golgota a fost făcută posibilă numai prin dragostea lui
Dumnezeu. Un creştin este un suflet în care locuieşte Dumnezeu
(Efeseni 3:17, Iacov 4:5, Coloseni 3:16) şi cine vrea să cunoască
un Isus al puterii şi minunilor trebuie să vadă mereu şi mereu în
faŃa lui un Isus crucificat pentru el, care este sursa de putere a
credinciosului. Dacă uităm sau lăsăm acest adevăr afară, religia
noastră nu este decât o filozofie fără viaŃă, fără putere şi fără
nădejde de ceva bun pentru veşnicie. 

Scriptura este informaŃie divină în limbaj omenesc, care prin
legalitatea Noului Legământ (Luca 22:20, 1 Corinteni 11:25),
intrat în vigoare prin moartea şi învierea Domnului Isus, conduce
viaŃa celui credincios cu drepturi de copil al lui Dumnezeu
(Galateni 3:26, Romani 8:14). MulŃi oameni încă mai caută
Adevărul, iar Adevărul este lângă ei. „Temelia Cuvântului Tău
este adevărul...“ (Psalmul 119:160). În ziua de astăzi, oricine vrea
să cunoască care este adevărul şi să îl ia ca pentru el, poate face
aceasta. „...Dacă rămâneŃi în Cuvântul Meu, sunteŃi în adevăr
ucenicii Mei; veŃi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face
slobozi“ (Ioan 8:31-32). Din nefericire pentru ei şi pentru cei care
îi ascultă, mulŃi slujitori ai altarului nu rostesc tot adevărul, ci dau
oamenilor ceea ce vor ei, ca să continue să frecventeze biserica
lor şi să dea bani (2 Petru 2:1-3). Scriptura sau Biblia, Cartea,
ni-L face de cunoscut pe Dumnezeu şi planul Lui pentru viaŃa
noastră; este Cartea care ne învaŃă să trăim pentru lumea care
vine. Cel care o preŃuieşte o citeşte şi o împlineşte, căutând întâi
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de toate ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. Efortul
omului fără călăuzirea Duhului Sfânt caută şi promovează religii
fără folos spiriual şi nu ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. 

Religia se termină pe pământ, dar cine are Adevărul, care este
Isus Hristos, continuă şi trece din moarte la viaŃă, în ÎmpărăŃia
cerurilor (Ioan 5:24, 1 Ioan 3:14). Scriptura ni-L face cunoscut pe
Domnul Isus care nu are o parte norocoasă a vieŃii Sale, ci a fost
Singurul om care a trăit fără păcat. Predicăm un Isus istoric pen-
tru că a trăit în mod real între oameni, dar trebuie să experimen-
tăm şi să trăim un Isus viu în viaŃa noastră, fără de care aveam
doar religie, dogmă sau o filozofie. Trăim experienŃa unui Isus
viu, real, prezent prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat ca să ne
sigileze (Efeseni 4:30) şi să ne cârmuiască în tot Adevărul.
Strângând Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, ne păzim mintea
(inima) de influenŃă rea, pentru că mintea, care caută mereu
hatâruri pentru firea cea veche, repede poate crea o realitate de
credinŃă falsă. De aceea vorbim şi acŃionăm având justificare bi -
blică. Deşi pentru mulŃi să trăieşti la nesfârşit îndrăgostit este un
ideal absurd, totuşi în cazul celor care au primit Adevărul lui Isus
şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt este un lucru posibil. 

A iubi cu adevărat (agape) este o decizie. Acest fel de dragoste
divină, pe care o poate avea doar sufletul născut din nou, ne dă
puterea de a ierta, de a sacrifica şi binecuvânta fără limite. Nu poŃi
să spui că ai găsit Adevărul fără Isus Hristos şi fără puterea
Duhului Sfânt. Am fost creaŃi pentru a gestiona ceea ce a creat şi
ne-a încredinŃat Dumnezeu, şi ce ne-a încredinŃat nouă, celor care
am fost născuŃi de sus şi trăim în vremea harului, este slujba
împăcării. „Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinŃat slujba
împăcării“ (2 Corinteni 5:18). Domnul Isus a rostit cuvintele
citate la începutul acestui mesaj chiar înainte de a fi trădat de
Iuda şi de a pătimi la Calvar, ca să pregătească ucenicii pentru
ceea ce le sta înainte. Isus Hristos este Singura Cale ce duce în
Cer. „În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer nici
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un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiŃi“
(Faptele Apostolilor 4:12). 

El este Adevărul, Cuvântul care S-a făcut trup şi a locuit prin -
tre noi oamenii (Ioan 1:14). El este ViaŃa. El este sursa puterii
noastre spirituale şi chiar fizice. AfirmaŃia Domnului Isus din
Ioan 14:16 exclude fără excepŃie orice altă persoană şi orice altă
învăŃătură despre Dumnezeu şi veşnicie ca fiind adevărată.
Oamenii caută disperaŃi Adevărul şi totuşi când ajung înaintea
Lui, mulŃi Îl refuză şi se poticnesc, pentru că ei doresc ce vor ei şi
nu ce le dă Dumnezeu. Adevărul nu este ce spune un birou politic
sau gazetele timpului. Adevărul este ceea ce spune Dumnezeu în
Scriptură. „ApropiaŃi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar
aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu“ (1 Petru 2:4). 

Domnul Isus este Singurul ales şi trimis de Tatăl ca să fie jert-
fa desăvârşită în meritul căreia, El, Dumnezeu, să ierte pe oricine
vine la El ca păcătos (Ioan 6:37). El este Singurul Om desăvârşit
care a trăit fără păcat (Evrei 4:15). El este singurul care a împli -
nit Legea şi prorocii (Matei 5:17). El este Singurul care a biruit
moartea ca noi să fim izbăviŃi de puterea morŃii (Evrei 2:14-15).
Ai găsit Adevărul? Dacă ai găsit acest Adevăr, nu-L mai vinde
pentru nimic în lume şi nu uita că oamenii din jurul tău au nevoie
de ceea ce ştii tu despre Adevăr. Slujeşte-I lui Dumnezeu slujind
nevoilor oamenilor de lângă tine. „Cine are pe Fiul are viaŃa; cine
n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaŃa“ (1 Ioan  5:12). Dacă ai pe
Fiul înseamnă că eşti mântuit, înseamnă că ai găsit Adevărul şi
L-ai făcut al tău. Dacă nu poŃi să spui că ai mântuire pentru că nu
o ai, primeşte-o astăzi ca dar (Romani 6:23), chemându-L pe Cel
care este Adevărul în inima ta. Prin cunoştinŃa Scripturii,
Adevărul a ajuns în faŃa ta. Ce vei face cu El? Pentru că îi aduce
câştig, cuvântul „mâine“ este un cuvânt favorit al lui Satana. De
aceea, nu spune mâine sau altădată, ci primeşte astăzi Adevărul,
primindu-L pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn al vieŃii tale.        

Amin
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2

UN DUMNEZEU CARE VINDEC}

„...Eu sunt Domnul care te vindecă.“ Exodul 15:26

În original, în textul citat la început Dumnezeu se reco-
mandă în faŃa a vreo trei milioane de suflete, ca fiind
Iehova Rapha, adică Dumnezeu care vindecă. Cuvântul

„rapha“ (rafa) este folosit de zeci de ori în Scriptură ca să descrie
diferite stări precum: restaurare, vindecare, cură fizică şi spiritu-
ală. Expresia „Dumnezeu Rapha“ folosit în acest text ne spune că
El vrea să fie cunoscut de poporul Lui ca sursă de vindecare a
bolilor lor, atât timp cât ei umblă în ascultare de Domnul. În cazul
lui Ilie cuvântul „rapha“ este folosit  în legătură cu „dregerea“
altarului (1 ÎmpăraŃi 18:30). Dumnezeu „rapha“ apele de „moarte
şi stârpiciune“, adică a vindecat apele când Elisei a aruncat sare
dintr-un blid nou la izvorul apelor (2 ÎmpăraŃi 2:21). 

Cuvântul „rapha“ de asemenea poate descrie vindecarea
emoŃională a inimii (Psalmul 143:3, Ieremia 17:9), sau vindecarea
trupului cum a fost în cazul bolii trupeşti a lui Ezechia
(2 ÎmpăraŃi 20:5-6). Ceea ce este important pentru noi cei de
astăzi este faptul că Domnul Isus, care este Mesia, Trimisul
Tatălui, a venit ca prin jertfa Lui înlocuitoare pe cruce, sufletele
noastre să fie salvate (1 Timotei 1:15) şi trupurile noastre să poată
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fi vindecate (Isaia 53:5). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său,
pe lemn, pentru ca noi, fiind morŃi faŃă de păcate, să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui aŃi fost vindecaŃi“ (1 Petru 2:24).

Una din dovezile că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu a fost
împlinirea prorociei despre Mesia (Luca 4:18) care vindecă boli,
incluzând minunea vindecărilor care atunci ca şi astăzi, erau/ sunt
o imposibilitate ştiinŃifică, aşa cum a fost în cazul orbului din
naştere (Ioan 9) şi a învierilor, dovedind astfel că are putere. În
acea vreme când Domnul Isus umbla pe pământ, după cum reiese
din textele următoare: Matei 12:15, 14:36, 8:16-17, Luca 4:40,
6:19, a făcut un număr mare de minuni, de vindecări care nu s-au
putut număra. De vreo nouă ori Scriptura spune că „toŃi“ erau vin-
decaŃi. Cuvântul: „El îŃi iartă toate fărădelegile tale, El îŃi vindecă
toate boalele tale“ din Psalmul 103:3, nu are dată de expirare
odată cu venirea vremii harului pentru cei care cred şi îndeplinesc
condiŃiile cerute de El. 

Dacă cei de sub vechiul legământ se bucurau de astfel de
promisiuni de vindecare, cu cât mai mult noi, care avem „făgă-
duinŃe mai bune“ (Evrei 8:6) în Testamentul lăsat de Domnul Isus
nouă, trebuie să ne bucurăm. Este un Testament legal care a intrat
în vigoare odată cu moartea şi învierea Domnului Isus, dar ca să
intri în posesia a ceea ce Ńi se promite din partea Celui care a
murit, trebuie să crezi şi să-L citeşti, pentru că Ńi-a lăsat ceva şi Ńie
întocmai ca un testament lăsat de un om bogat prin care îşi
împarte bogăŃiile. În zilele de astăzi, să schimbi testamentul cuiva
este ceva ce poate fi pedepsit de lege; să schimbi Testamentul
Domnului Isus şi să spui că rugăciunea pentru bolnavi cu punerea
mânilor spre vindecare şi nu doar ca să se simtă mai bine, nu mai
este valabilă înseamnă să te încarci cu o vină împotriva Celui care
a lăsat Noul Testament. 

Rugăciunea pentru bolnavi prin punerea mâinilor este şi pen-
tru Biserica de astăzi (Iacov 5:13-16). Oamenii lui Dumnezeu ung
cu untdelemn în Numele lui Isus Hristos, îşi pun mâinile peste
bolnavi, dar Dumnezeu este Cel care vindecă. Pentru cei care cred

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni
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Scriptura, mandatul dat de Domnul Isus ucenicilor de atunci
(Marcu 16:18)  şi celor de astăzi include şi această practică creş -
tină nou testamentală. „...Dacă doi dintre voi se învoiesc pe
pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care
este în ceruri“ (Matei 18:19). Aceasta include şi vindecarea. Dacă
astăzi Dumnezeu nu vindecă, nici nu mântuieşte şi dacă nu mân-
tuieşte, nici nu vindecă. Voia Lui pentru noi este să fim vindecaŃi,
deoarece El este un Dumnezeu care vindecă. „Isus Hristos este
acelaşi ieri şi azi şi în veci!“ (Evrei 13:8). El, care a făcut ispăşirea
pentru păcatele noastre, este un Preot milos ce vrea să vindece şi
astăzi pe cei care Îl cred (Evrei 2:17). În Scriptură vedem cum
motivat de milă a vindecat mult norod şi a dat putere ucenicilor
Lui să vindece (Matei 9:36,  Matei 10:8,  Luca 10:8-9). 

De şase mii de ani, Satana a minŃit şi încă minte omul. Între
minciunile cu care-i amăgeşte pe oameni este şi aceasta că
Dumnezeu nu mai vindecă în zilele de astăzi. Noi cei de azi tre-
buie să ştim că vindecarea noastră este ceva pentru care Domnul
Isus deja a plătit (Isaia 53:5). Dacă El a purtat vina şi boalele
noastre, înseamnă că noi nu mai trebuie să le purtăm, cu excepŃia
faptului că noi vrem să le purtăm. Dumnezeu, care este Autorul
credinŃei ce aduce vindecare, nu a uitat cum să vindece şi nici nu
a încetat să dorească să vindece, ci atunci când îi plac Domnului
căile cuiva (Isaia 58:6-8) şi crede în ce a spus El, promisiunea Lui
este că „sănătatea lui va încolŃi repede“. „Preaiubitule, doresc ca
toate lucrurile tale să-Ńi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească
tot aşa cum sporeşte sufletul tău“ (3 Ioan 1:2). 

După cum noi nu vrem să plătim pentru ceva ce nu folosim,
Domnul Isus vrea ca ceva pentru care El a plătit să fie folosit de
Biserica Lui. Factorul credinŃei în ceea ce Dumnezeu a spus, este
rânduit de Dumnezeu ca să motiveze şi să producă vindecare în
meritul jertfei de la Golgota. Lipsa credinŃei  limitează vindecarea
aşa cum vedem în cazul celor din Nazaret. „N-a putut să facă nici
o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câŃiva bolnavi şi
i-a vindecat. Şi Se mira de necredinŃa lor“ (Marcu 6:5-6). Cre -



dinŃa de vindecare vine în viaŃă noastră ca roadă şi ca dar. Ca dar
vine direct de sus, dar ca roadă trebuie să crească în noi. Printre
promisiunile date de Dumnezeu care sunt asemeni unor cecuri de
bancă semnate pentru cel care Îl crede pe Dumnezeu, este inclusă
şi promisiunea de a primi vindecare. „Îndrăzneala pe care o avem
la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă
ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe
lucrurile pe care I le-am cerut“ (1 Ioan 5:14-15). Promisiunea
aceasta este pentru cei care cred în Numele Lui şi au viaŃa
veşnică“ (1 Ioan 5:13). 

Domnul Isus ne-a dat dreptul legal de a folosi  Numele Lui, iar
Acesta nu a pierdut puterea să mântuiască, nici să vindece. Aşa
cum dacă nu am fi auzit despre mântuire nu am fi putut fi mântu-
iŃi, mulŃi nu ajung să fie vindecaŃi deoarece nu aud că Dumnezeu
vrea şi poate să vindece şi astăzi. Noi nu slujim unui Dumnezeu
care doar a fost un Dumnezeu ce vindeca cândva, ci slujim unui
Dumnezeu neschimbat în natura şi principiile Sale. De aceea El
vindecă şi astăzi. Cine-L crede pe Dumnezeu poate fi liber de
păcat, dar şi de boală. NecredinŃa şi chiar îndoiala este vrăjmaşul
nostru care poate anula minunea vindecării. CredinŃa nu vine prin
simpatie, milă sau discuŃii cu bolnavii, ci vine în noi prin
Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17), când căutăm sfinŃirea şi
prin auzirea minunilor făcute de Dumnezeu cu alŃii. 

Se pare că firul vindecărilor divine s-a pierdut în timpul
Evului Mediu, dar din secolul XVIII poate fi observat cu clariate
în viaŃa documentată a oamenilor lui Dumnezeu. Sunt şi dintre cei
care nu au o credinŃă sănătoasă, ci cred că Dumnezeu îi vindecă
pe alŃii, dar nu şi pe ei sau chiar cred că Dumnezeu mântuie pe
alŃii, dar nu pe ei. CredinŃa pentru a cere şi primi vindecare este
un act decisiv în care crezi ce a spus Dumnezeu, ignorând orice
evidenŃă contrară. Când crezi că Isus a purtat păcatele tale pe
cruce poŃi fi mântuit şi când crezi că El a purtat boalele tale poŃi
fi vindecat. Ceea ce face mai credibilă între oamenii nemântuiŃi
credinŃa în Domnul Isus sunt vindecările prin care Numele lui
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Dumnezeu este proslăvit (Ioan 15:7). Ritualurile fără putere, năs-
cocite de oamenii puterii religioase, care merg până acolo că se
închină şi se roagă la morŃi, ceea ce este o urâciune, sunt destule. 

Dacă Domnul Isus, care este Mântuitorul trupului
(Efeseni 5:23), nu vine încă, pentru a moştenii cerul trebuie să
murim, dar nu de cancer dacă crezi că Isus vindecă şi astăzi. MulŃi
sunt bolnavi pentru că neglijează Cina Domnului sau o iau în mod
nevrednic (1 Corinteni 11:29-30), însă nu întotdeauna boala este
legată de păcat (Ioan 9:3). Trăirea în păcat şi păcatul nemărturisit
este o uşă deschisă pentru boală. „N-a mai rămas nimic sănătos în
carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nici o vlagă în
oasele mele, în urma păcatului meu“ (Psalmul 38:3). Neglijarea
nevoilor trupului precum şi abuzarea lui poate aduce boala în
trupul nostru. De aceea trebuie să îngrijim trupul, care este tem-
plul Duhului Sfânt, ca astfel să fie o slugă bună şi să slujească
duhului şi sufletului nostru, cârmuit de Duhul lui Dumnezeu
(1 Tesaloniceni 5:23). 

La fel ca cei care la Cuvântul dat de Dumnezeu prin Moise
priveau la şarpele de aramă şi erau vindecaŃi, cei care îşi măr-
turisesc păcatul şi se lasă de el pot privi cu credinŃă la Domnul
Isus pentru a fi vindecaŃi. Dacă un copil de cinci ani îŃi promite că
îŃi dă milioane, că îŃi dă maşini scumpe sau alte averi, ai motiv
să nu crezi, dar dacă Dumnezeu promite vindecare celui care
crede Cuvântul Său ai toate motivele să-L crezi. Un om al lui
Dumnezeu a avut o convorbire cu Domnul în care L-a întrebat
dacă vede ceva ciudat în copiii Săi. Domnul i-a răspuns că majori-
tatea copiilor Lui cer şi se mulŃumesc cu un strop din puterea
Duhului Sfânt. Eşti şi tu unul dintre aceia? Numai ~10 % din
ocean a fost explorat, dar când vorbim despre puterea minunilor
lui Dumnezeu, cred că numărul credincioşilor care au văzut mi -
nuni este mai mic. Problema nu este că oamenii nu cred că El
poate vindeca, ci problema mai mare este că ei nu cred că El vrea
să vindece, când de fapt Cuvântul spune că El poate face chiar şi
mai mult decât gândim sau cerem (Efeseni 3:20). 
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PoŃi să trăieşti sănătos în trup şi suflet prin credinŃă sau poŃi trăi
terorizat de frică şi boală. Ştiind că nimeni care este plin de Duhul
Sfânt nu dă înapoi, poŃi să trăieşti aproape de un Hristos crucifi-
cat, ca apoi să ajungi să vezi şi un Hristos glorificat prin lucrările
pe care El le face. A crede în vindecări, eliberări şi altfel de mi -
nuni înseamnă a funcŃiona spiritual în ceea ce nu este limitat;
înseamnă a crede în puterea nelimitată a lui Dumnezeu. Când a
încetat să facă Dumnezeu minuni? O astfel de vreme şi timp este
doar în mintea celor care nu cred Cuvântul Scripturii. Crede
Cuvântul Lui şi asumă-Ńi un risc: roagă-te pentru vindecarea
oamenilor ca Dumnezeu să fie onorat prin credinŃa ta. Tot ce este
nevoie ca să vezi o minune este prezenŃa Lui şi, dacă eşti mântu-
it, ungerea este deja în tine. „Cât despre voi, ungerea pe care aŃi
primit-o de la El rămâne în voi...“ (1 Ioan 2:27). 

Promisiunea vindecărilor nu este doar pentru păstori, ci este
pentru „cine va crede“ în Numele Lui (Marcu 16:17-18). Noi nu
suntem importanŃi între oameni, dar suntem slujitorii celei mai
puternice FiinŃe din Univers: „Dumnezeu, Creatorul a toate“. De
aceea avem autoritate în Numele Lui. Caută părtăşia celor care
cred tot ce a spus Dumnezeu, pentru că nu  poŃi învăŃa ceva de la
cine nu ştie şi nu crede ceea ce Dumnezeu a spus, iar noi trebuie
să învăŃăm mereu şi mereu. Prin disperare după mai mult din
Dumnezeu în viaŃa ta, prin credinŃă, poŃi să ai azi ceea ce altfel nu
ai avea nici poimâine. Dumnezeu este un Stăpân puternic, milos
şi iubitor care şi astăzi dă mântuire şi vindecare celui care crede.
Fii un înfocat cititor al Scripturii şi nu te mulŃumi până ce nu ai
toate „lucrurile“ pentru care a plătit Isus Hristos pe cruce: mân-
tuire şi vindecare.

Amin
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3

LA PESCUIT

„Simon Petru le-a zis: «Mă duc să prind peşte».
«Mergem şi noi cu tine», i-au zis ei. Au ieşit şi au
intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea
aceea.“ Ioan 21:3

Cu ajutorul imaginaŃiei, acest mesaj, cu scopul de a avea
un folos duhovnicesc, te invită la pescuit împreună
cu şapte dintre ucenicii Domnului Isus pe marea

Chiriatului, undeva la vreo sută de km la nord de Ierusalim, la
puŃin timp după învierea Domnului Isus. Marea Chiriatului,
Marea Tiberiadei, Lacul Ghenezaret sau Marea Galileii sunt toate
nume ale aceluiaşi corp de apă. Uneori un anumit loc a primit
diferite nume, aşa cum este în cazul Muntelui lui Dumnezeu,
muntele Horeb şi muntele Sinai care sunt denumiri pentru acelaşi
munte. Aşezările de pe marginea Mării Galileii au dat nume
diferite acestei ape, în jurul căreia au avut loc 18 dintre cele 33 de
minuni despre care scrie Scriptura că le-a făcut Domnul Isus. Se
poate că din această cauză primul semn simbolic al creştinilor a
fost nu crucea, ci peştele, deoarece fiecare cuvânt (greacă -
ichthus) însemna ceva important pentru creştini. 

Din Scriptură noi ştim că Domnul a făcut mult mai multe mi -
nuni (Ioan 20:30) decât cele care au fost scrise, pentru că, de
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exemplu, atunci când a fost în Ghenezaret, oamenii au pus bol-
navii în piaŃă, „în sate, cetăŃi sau cătune“ doar să se atingă de
poala hainei Domnului Isus şi toŃi aceştia au fost tămăduiŃi
(Marcu 6:56). După ce şi-a ales ucenicii, o mare mulŃime din
Iudeea a fost vindecată de Domnul Isus (Luca 6:17-19), mulŃime
al cărei număr nu este specificat. 

Între minunile pe care Domnul Isus le-a făcut când a fost pe
pământ este şi minunea pescuirii la Marea Tiberiadei. La cam 200
de metri sub nivelul Mării Mediteraneene, Marea Galilei are o
suprafaŃă de 166 km pătraŃi, 53 km (33 mile) lungime şi 8 km
(13 mile) lăŃime şi dacă vrei să înconjori această mare trebuie să
parcurgi vreo 60 km. Pentru că această apă este o sursă de apă
dulce, pe marginea ei s-au ridicat mai multe sate sau, astăzi,
orăşele. Ghenezaret, Magdal, Betsaida, Capernaum, Tiberia,
Gadara sunt câteva dintre aceste oraşe care apar în Scriptură.
Marea Galileii este înconjurată de munŃi care face ca marea să fie
biciuită uneori de vânturi puternice. Într-o astfel de împrejurare,
Domnul Isus, care dormea din cauza epuizării fizice în corabie,
a fost trezit de ucenicii Săi, deoarece au fost surprinşi de o
astfel de furtună. Când a fost trezit de ucenicii disperaŃi, Domnul
Isus a certat marea şi vântul s-a potolit. „...Taci! Fără gură!...“
(Marcu 4:39). Domnul Isus S-a dovedit a fi Stăpânul care are
autoritate deplină asupra naturii şi asupra bolilor pe care le-a
tămăduit şi le-a certat. „El S-a plecat spre ea, a certat frigurile şi
au lăsat-o frigurile...“ (Luca 4:39). „Iov a spus că este ferice de
acela pe care-l ceartă Dumnezeu“ (Iov 5:17), pentru că aceasta
este o dovadă că Lui îi pasă în ce direcŃie mergi în veşnicie. 

Aşa cum spune textul citat la început, ucenicii s-au trudit în
zadar să prindă peşte toată noaptea, pentru că nu au prins nimic.
Pescuitul putea fi o trudă istovitoare, deoarece trebuie să foloseşti
multă energie să vâsleşti şi să tragi mreaja înapoi în barcă. În
descrierea acestei zile din viaŃa ucenicilor este de apreciat că
Petru a socotit că este important să muncească ca să-şi găsească
astfel hrana necesară, dar în acest caz, cu toată experienŃa lui de
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pescar, cu tot efortul lor depus, nu au prins nimic. Este destul de
ruşinos pentru un pescar să nu aibă încotro decât să admită că nu
a reuşit să prindă măcar un peşte o noapte întreagă. Domnul Isus,
de pe marginea apei, la vreo nouăzeci şi unu de metri de barca lor,
i-a întrebat dacă au ceva de mâncare, iar ei au trebuit să admită că
nu au. Atunci Domnul Isus le-a spus: „AruncaŃi mreaja în partea
dreaptă a corăbiei şi veŃi găsi. Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau
trage de mulŃimea peştilor“ (Ioan 21:6). 

Când mreaja gemea de mulŃimea peştilor, Petru a recunoscut
că are de-a face cu o minune; a recunoscut în Cel al cărui glas l-a
auzit spunându-le să arunce mreaja în partea dreaptă, pe Domnul
Isus. Oare nu putea face Domnul Isus să prindă peştii aceia când
mreaja a fost aruncată în partea stângă a bărcii în aceiaşi apă?
Oare nu putea El să facă să sară peştii în barca lor, aşa cum am
văzut că se întâmplă uneori la pescuit pe ocean? Domnul ar fi
putut face aceste lucruri şi ar fi fost ceva spectaculos, însă
El a vrut ca în această manifestare a puterii Lui divine să fie
inclus un act de ascultare al ucenicilor. Ascultarea îi place lui
Dumnezeu mai mult decât orice ai vrea să faci pentru Domnul
(1 Samuel 15:22, 2 Corinteni 9:13). Această ascultare a lor le-a
cerut să se umilească. Petru a mai avut de-a face cu puterea lui
Dumnezeu în acest fel, atunci când L-a cunoscut pe Domnul, când
Domnul Isus S-a adresat mulŃimii de pe corabia lui, ca apoi să
meargă în larg şi să prindă o mulŃime de peşti. Dintr-o dată pe
Petru se pare că nu l-a mai interesat de peşti şi, după ce s-a încins,
s-a aruncat în apă ca să ajungă mai degrabă la Domnul Isus. Petru,
care nu cu mult timp înainte se lepădase de Domnul Isus
(Luca 22:57), avea nevoie să primească şi să simtă iertarea
Domnului Isus, şi a primit ce a căutat. 

Numărul mare de peşti prinşi de ucenici la Cuvântul
Domnului Isus face evidenŃa unei minuni, la fel cum la Cuvântul
Lui, cu ceva timp mai înainte, Petru a prins un peşte ce avea în
gură o monedă de argint cu care a plătit darea la Templu pentru el
şi pentru Domnul Isus. Erau probabil milioane de peşti în apă, dar
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numai unul avea moneda în gură şi acesta, după Cuvântul mai
dinainte rostit de Domnul Isus, a tras la undiŃa lui Petru. Nu a fost
la întâmplare prinderea acelui peşte şi nu a fost la întâmplare nici
prinderea celor 153 de peşti care, deşi au stresat la maxim mrejile,
au fost aduşi la mal. Această minune arată încă o dată că Isus este
acelaşi şi după învierea din morŃi. Sunt multe numere pe care noi
le Ńinem minte chiar fără să vrem, cum este de exemplu un număr
de telefon de acum cincizeci de ani, scorul unui joc pierdut în
copilărie sau ziua unei mari tragedii din lume, dar aici Scriptura
menŃionează şi spune că au prins „153 de peşti mari“. 

Cei care iubim Scriptura avem multe numere cu semnificaŃie
deosebită, aşa cum sunt numerele 3, 10, 12, 40, 66, dar la aceste
numere putem adăuga şi numărul 153. Avem speculaŃii de tot
felul din partea teologilor cu privire la motivul pentru care
Dumnezeu a rânduit ca să fie inclus acest număr în această poves -
tire. În acea vreme, în Israel nu se foloseau numerele cardinale
inventate de arabi, pe care le folosim noi astăzi, ci literele erau
folosite ca să reprezinte diferite numere. Numărul 153 este format
din litere (AIN ELOHIM ) care dacă sunt traduse înseamnă „Eu
sunt Dumnezeu“. Aici vedem cât de important este să asculŃi de
ceea ce spune Domnul Isus întocmai cum a spus Maria: „...Să
faceŃi orice vă va zice“ (Ioan 2:5). Domnul Isus a fost tâmplar, iar
Petru pescar, dar la acest punct Petru a ştiut că trebuie să facă ce
zice Domnul, chiar dacă pentru el nu avea sens. 

RelaŃia lui Petru pe pământ a început şi s-a sfârşit la pescuit cu
Domnul Isus. La fel ca în cazul lui Petru, Domnul ne poate cere
să facem şi noi ceva bun, care nu are sens pentru noi pe moment.
Uneori „peştele nostru“ sau rezolvarea pe care o căutăm este la un
pas de ascultare de Dumnezeu. Rezolvarea cerinŃelor noastre
depinde de ascultarea noastră de El. Naaman sirianul, care a fost
lepros, a primit o recomandare scurtă: „...Du-te şi scaldă-te de
şapte ori în Iordan; şi carnea Ńi se va face sănătoasă şi vei fi curat“
(2 ÎmpăraŃi 5:10). După ce în sfârşit a ascultat, a primit şi un
cuvânt de acceptare din partea prorocului Elisei: „... Du-te în
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pace“ (2 ÎmpăraŃi 5:19). ÎnvăŃăm din această minune că înainte
de a primi ceea ce dorim, trebuie să ascultăm de Dumnezeu
în lucrurile mici sau mari. „Cine este credincios în cele mai
mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în
cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari“ (Luca 16:10).
„...Pe acestea trebuia să le faceŃi, şi pe celelalte să nu le lăsaŃi
nefăcute!“ (Luca 11:42). 

În această minune, noi care uneori avem idei fixe despre cum
intervine Dumnezeu, vedem că El nu lucrează după un şablon şi
nici după ideile oamenilor, însă Domnul, care niciodată nu-Şi
schimbă principiile, chiar dacă acŃionează în moduri diferite,
lucrează întotdeauna în neprihănire. Vedem aceasta şi în cazul
prorocului Ilie, care la Muntele lui Dumnezeu s-ar fi aşteptat
să lucreze după felul cum era obişnuit el, prin cutremur
(Numeri 16:31), prin vânt puternic (Marea Roşie) sau
foc (Carmel), însă El S-a prezentat într-un susur blând
(1 ÎmpăraŃi 19:12). Dincolo de întâmplarea istorică din acea zi de
neuitat din viaŃa ucenicilor trebuie să observăm că meditând la
această minune avem de învăŃat lucruri care se aplică în viaŃa
noastră. ÎnvăŃăm din această minune că Dumnezeu este un
Dumnezeu ce oferă iertare celui păcătos, aşa cum a fost în cazul
lui Petru. 

ÎnvăŃăm că El este un Dumnezeu realist cu privire la nevoile
noastre pământeşti; pentru că a ştiut că ucenicii au nevoie să
mănânce, de aceea le-a pregătit peşte şi pâine. Vedem că El este
un Dumnezeu care, după ce ne iartă şi ne  înfiază,  ne dă de lucru
în folosul ÎmpărăŃiei Sale, aşa cum a făcut cu Petru, căruia, după
ce l-a restaurant între ucenici, i-a spus să pască mieluşeii, oiŃele şi
oile Sale. Ca să lucrezi în aşa fel încât să aduci câştig ÎmpărăŃiei
şi nu pagubă trebuie să cunoşti Cuvântul Scripturii. De asemenea,
ştiind că disciplina face parte din educaŃie, să nu uităm că fără
ea, fără o viaŃă sfântă cunoştinŃa este devalorizată. De aceea,
ferindu-ne de tot ce ni se pare rău (1 Tesaloniceni 5:22), să nu tre-
cem de adevărul Scripturii care are puterea de vindecare a lumii
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şi de a distruge nădejdile false din omenire. Dacă Ńinta educaŃiei
este: caracter-cunoştinŃă-inteligenŃă, Ńinta Scripturii este să ni-L
facă de cunoscut pe Dumnezeu şi voia Lui, ca să fim mântuiŃi. 

Evanghelia este Vestea Bună pentru toŃi cei vii de pe pământ;
este Vestea că Isus Hristos te iubeşte acum, aşa cum eşti. Petru a
strigat la Domnul Isus după ajutor nu când s-a scufundat a treia
oară, ci la prima scufundare (Matei 14:30); de aceea, pentru că o
secundă după ce ai murit este prea târziu ca să poŃi fi iertat, este
bine să ştii că oricât ai ajuns de jos în păcat, cât timp Dumnezeu
te cheamă la mântuire, Mâna Lui poate să pătrundă sub tine ca
să-Ńi salveze sufletul. David, care nu a făcut doar păcate de talie
mică, ci a călcat în mod grosolan cele zece porunci, a fost iertat
când s-a căit şi Dumnezeu care nu se schimbă, mai iartă şi astăzi
păcătoşii. Dacă ai nevoie să fii salvat de El, strigă la Domnul şi El
îŃi va da iertare şi mântuire.

Amin
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4

PLANUL LUI DUMNEZEU

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire  pen-
tru toŃi oamenii, a fost arătat şi ne învaŃă s-o rupem
cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în
veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.“

Tit 2:11-12

Ca să putem înŃelege mai uşor voia lui Dumnezeu,
Scriptura foloseşte uneori un limbaj figurat utilizând
elemente de interpretare aşa cum este pilda şi face

asemănări spirituale folosind lucruri din viaŃa de zi cu zi, care pot
avea un simbol şi o interpretare spirituală. Una dintre aceste
asemănări este aceea că Biserica zidită de Dumnezeu este asemă-
nată cu o casă sau cu o zidire omenească. „Şi voi, ca nişte pietre
vii, sunteŃi zidiŃi ca să fiŃi o casă duhovnicească...“ (1 Petru 2:5)
sau „...Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încre -
derea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm“ (Evrei 3:6). 

Înainte de a ridica o clădire care să fie folosită de oameni tre-
buie să prezinŃi autorităŃilor locale un desen tehnic care să arate
cu lux de amănunt ce şi unde vrei să construieşti. Arhitectul, care
face desenul clădirii, vizualizează întreaga clădire în mintea lui şi
aşterne pe hârtie cu precizie cum va arăta acea clădire înainte ca
să se pună temelia. Acum două sute de ani a trăit un englez cu
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numele de John Herschel care pe lângă faptul că a arătat interes
în astronomie, dând nume la diferite corpuri cereşti, că a tradus în
engleză Iliada şi Odiseea lui Homer, a inventat un lichid photo
senzitiv care la expunerea unei lumini ultraviolete să facă linii
albastre pe o altă hârtie, copiind astfel desenul. Numim astăzi în
lumea tehnică acest desen „blue print“ (tipar albastru) şi am putea
spune că toată lumea modernă de astăzi a fost construită după ast-
fel de planuri; această metodă de copiere fiind de fapt prima
maşină de copiat. „Orice casă este zidită de cineva, dar Cel care a
zidit toate lucrurile este Dumnezeu“ (Evrei 3:4). 

Dumnezeu, ca Marele Meşter la lucru (Coloseni 1:15-16,
Proverbe 8:30), Arhitectul a tot ce văd ochii noştri, a făcut şi El
un plan după care a ridicat toată zidirea lumii văzute şi nevăzute
de noi. După cum desenele arhitecŃilor includ detalii despre
clădire ca şi dimensiune, surse de energie pentru încălzire, răcire
până în cele mai mici detalii, şi planul lui Dumnezeu include felul
în care El a rânduit ca să-şi zidească Biserica. „Şi Eu îŃi spun: tu
eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porŃile
LocuinŃei morŃilor nu o vor birui“ (Matei 16:18). Zidirea planifi-
cată de Dumnezeu se desfăşoară încă sub ochii noştri „după pla -
nul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru“
(Efeseni 3:11), iar acest plan ni l-a făcut de cunoscut şi nouă.
„Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe
care-l alcătuise în Sine însuşi“ (Efeseni 1:9). Acest plan al lui
Dumnezeu este aşa de detaliat încât include şi viaŃa ta până la cele
mai mici detalii. A planificat când să te naşti, ce culoare de ochi
să ai şi a rânduit să ai o zi când să auzi Evanghelia şi să te poŃi
împăca cu El prin meritul jertfei Domnului Isus. 

Dacă vrei să afli, El îŃi poate face de cunoscut că a rânduit   felul
în care, după planul Lui, a planificat să decurgă viaŃa ta pe pământ
şi astfel să-I slujeşti nu la întâmplare, ci după planul Său
(Faptele Apostolilor 13:36). Dacă spui că slujeşti lui Dumnezeu, Îi
slujeşti după planul Lui sau după planul tău sau al oamenilor? El a
rânduit în dreptul fiecăruia din noi în ce capacitate să slujim în
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Biserica Sa şi ce fel de roadă să aducem după harul felurit care-L
revarsă peste noi. „Nu voi M-aŃi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe
voi; şi v-am rânduit să mergeŃi şi să aduceŃi rod, şi rodul vostru să
rămână, pentru ca orice veŃi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă
dea“ (Ioan 15:16, Romani 8:28). Textul citat la început prezintă
harul lui Dumnezeu, a felului în care se desfăşoară planul Său în
vremea aceasta, pe care teologii o numesc dispensaŃia harului. În
primul rând spun că harul care aduce mântuire a fost arătat.

Planul întreg al lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră urmează
planul harului lui Dumnezeu care ne-a oferit mântuire şi apoi ne
învaŃă să o rupem cu păgânătatea, cu felul lumesc de a trăi. După
aceea ne învaŃă cum să trăim după „blue printul“, după planul de
zidire al Său în veacul acesta, cu cumpătare, dreptate şi evlavie.
Planul lui Dumnezeu oferă mult, dar cere şi conformare la ce -
rinŃele Arhitectului. Dumnezeu oferă „darul mântuirii“ numai
celor care se conformează acestui plan, acestui fel de a trăi după
specificaŃii care sunt la îndemâna noastră în cartea Noului
Testament. Pentru că urmarea Planului Său cere o asprime a noas-
tră faŃă de noi înşine, acesta este punctul unde mulŃi aleg să
devieze de la planul Ceresc, prin a căuta înlesniri, a cere hatâruri
şi prin a forŃa parapeŃii limitelor îngăduinŃei Cuvântului lui
Dumnezeu. Astfel de oameni vor beneficiile finale ale planului
oferite de Har, dar vor şi să se potrivească chipului veacului
acestuia. În această situaŃie de nedorit, luptând din răsputeri, însă
fără succes, găsim pe cei care vor să slujească la doi Stăpâni
(Matei 6:24). După ce ne învaŃă cum să trăim, planul lui
Dumnezeu, adică Harul, ne îndreaptă privirea spre revenirea
Domnul Isus care va aduce celor ce urmează planul Său, o
răsplată şi o izbăvire finală şi veşnică. „Iată, Eu vin curând; şi
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui“
(Apocalipsa 22:12, 1 Tesaloniceni 4:16). 

Întâlnirea cu Domnul Isus, Mirele nostru este ceea ce noi
numim fericita noastră nădejde (Tit 2:13). Harul explică ce se
întâmplă în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, deoarece Harul
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lui Dumnezeu este ceea ce face ca o biserică să fie Biserică. Fără
Har nu ar exista Biserică, pentru că fără Har niciun suflet nu ar
putea fi împăcat şi restaurat ca să poată ajunge să rămână veşnic
acolo unde este Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se desfăşoară
după programul numit Har şi ca să-l înŃelegem trebuie să ne
gândim în termeni de Milă şi Dreptate. Drept ar fi să primim ce
merităm şi deoarece toŃi avem păcat la activ merităm plata păca -
tului care este moartea (Romani 6:23). Pedeapsa noastră şi noi
trebuia să ne întâlnim, dar după planul lui Dumnezeu, noi şi
pedeapsa noastră nu ne mai întâlnim niciodată, pentru că am întâl-
nit Mila lui Dumnezeu. 

Mila înseamnă să primeşti ce nu meriŃi şi Ea a făcut posibil ca
noi să primim Darul nemeritat, al lui Dumnezeu, care este viaŃa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Ca şi cum am avea în faŃa
noastră un desen uriaş al planului lui Dumnezeu trebuie să privim
mereu şi mereu la faptul că noi nu meritam darul mântuirii. Tre-
buie să privim la felul în care am fost îndreptăŃiŃi să avem parte
de cer. Oricâte fapte bune am face (Proverbe 21:27), nu ne cali-
fică ca să merităm Cerul, pentru că faptele bune ale oamenilor
sunt comparate cu nişte haine mânjite (Isaia 64:6), care în oricât
de mare număr ar fi nu-L impresionează pe Împărat. Doi călători,
soŃ şi soŃie, au poposit la un hotel şi când au tras draperia de la
geamul din spate au văzut în spatele hotelului o câmpie şi un deal
frumos şi verde. Pe fondul acestui verde viu parcă erau presărate
nişte pete albe, care de fapt erau oi albe. Această privelişte era
încântătoare. DimineaŃa, când s-au sculat, au văzut că acel verde
a fost înlocuit cu un alb imaculant, deoarce ninsese peste noapte.
Era un alb care era presărat ici şi colo cu pete mai cenuşii. Erau
de fapt oile care cu câteva ore înainte păreau deosebit de albe.
Faptele noastre bune sau albul nostru, nu este ca albul lui
Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt în cei care sunt născuŃi din nou
poate face fapte care să placă lui Dumnezeu şi pentru că le face
Duhul Sfânt tot meritul este a lui Dumnezeu (Efeseni 2:8-9,
Romani 4:4). 
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De câte ori stăm la Masa Domnului, la Cină, privim la meritul
în care am fost salvaŃi şi prin care ni s-a imputat nouă o nepri-
hănire care ne face acceptabili înaintea sfinŃeniei lui Dumnezeu.
Un suflet mântuit admiră Harul, bunătatea lui Dumnezeu, planul
după care s-a desfăşurat răscumpărarea sufletului său din păcat.
Dumnezeu a acceptat un Înlocuitor şi apoi a dat pe Fiul Său să
moară ca răscumpărare pentru sufletele noastre (Ioan 3:16). Fiul
a acceptat şi S-a supus planului Tatălui. „Atunci am zis: „Iată-mă
că vin! – în sulul cărŃii este scris despre mine - “ (Psalmul 40:7,
Evrei 10:7). Jertfa înlocuitoare a Fiului lui Dumnezeu este meri -
tul care a fondat planul lui Dumnezeu ca dreptatea Lui să rămână
în picioare. Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel care convinge omul
de păcat, îl naşte din nou în lacrimile pocăinŃei şi apoi îl câr-
muieşte spre Casa Tatălui Ceresc. Dumnezeu care este dragoste,
ne-a iubit când nu eram de iubit şi, ca mare Arhitect al planului de
mântuire, prin har a oferit şi încă mai oferă şi astăzi oricui vine la
El ca păcătos Darul vieŃii veşnice (Ioan 6:37). 

Harul spune că cel mântuit a fost cumpărat cu un preŃ
(1 Corinteni 6:20, 7:23), de aceea Biserica este proprietatea Lui.
Urmează măreŃul eveniment când El va veni să ia la Cer ce este a
Lui (2 Petru 3:9-14). Este sufletul tău mântuit? Dacă da,
preŃuieşte şi „păstrează ce ai ca nimeni să nu-Ńi ia cununa“
(Apocalipsa 3:11) şi prin a nu scuza niciun păcat în viaŃa ta, asi -
gură-te că rămâi în planul Lui care duce la locul unde se primeşte
cununa. Dacă nu eşti născut din nou, nu eşti mântuit (Ioan 3:6).
Astăzi poŃi face şi tu parte dintre cei ce sunt iertaŃi, dacă printr-o
rugăciune sinceră, îŃi predai viaŃa Domnului Isus şi Îl chemi ca
Domn şi Stăpân în viaŃa ta. 

Amin
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5

ÎNDELUNGA R}BDARE

„Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinŃi şi
preaiubiŃi, îmbrăcaŃi-vă cu o inimă plină de îndurare,
cu bunătate, cu smerenie, cu blândeŃe, cu îndelungă
răbdare. ÎngăduiŃi-vă unii pe alŃii, şi dacă unul are
pricină să se plângă de altul, iertaŃi-vă unul pe altul.
Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaŃi-vă şi voi.“  

Coloseni 3:12-13

Un om care frecventează casa de rugăciune sau biserica,
cum mai este numită astăzi, dovedeşte prin aceasta că
este interesat de mântuirea sufletului său. Ingredientul

fără de care nu se poate atinge acest obiectiv de importanŃă veş nică
este pocăinŃa şi conformarea la cerinŃele cuvintelor Scripturii.
Cuvântul Scripturii este de inspiraŃie divină (2 Timotei 3:16) scris
în limbaj omenesc; este adevărul care ni-L face de cunoscut
Dumnezeu ca noi să fim feriŃi de nădejdi false, care ne-ar
putea opri să ajungem la Ńinta dorită, care este casa Tatălui Ceresc
(Ioan 14:2). Pe scurt, acest mesaj se va adresa necesităŃii de a avea
în viaŃa noastră de făpturi născute din nou (2 Corinteni 5:17) roada
Duhului Sfânt, îndelunga răbdare (Galateni 5:22).

Ca material didactic aş vrea să privim un joc de perspicacitate
numit puzzle, care constă în îmbinarea unor piese, care atunci
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când sunt puse împreună, în mod corect, alcătuiesc un tablou.
Pentru copiii mici acest joc poate avea vreo zece piese, dar pen-
tru adulŃi poate avea sute şi chiar mii de bucăŃi. Aşa cum acest fel
de tablou fărâmiŃat este format din bucăŃele mici de carton, tăiate
în mod unic, astfel încât nici una nu este identică cu alta, viaŃa
noastră poate fi asemănată cu un astfel de puzzle alcătuit din mii
şi mii de zile. 

De asemenea, după cum fiecare bucată care formează tabloul,
este diferită, tot aşa fiecare creştin este unic în felul lui de a gândi
şi de a face anumite lucruri, fapt ce face viaŃa interesantă. Avem
adevăruri care nu sunt negociabile, precum: „Hristos crucificat“,
„Hristos înviat“, „Hristos care vine din nou“ dar, pentru că am
cres cut în case diferite şi poate chiar în biserici diferite, uneori
avem păreri deosebite despre multe lucruri, chiar şi în biserică
şi totuşi, ca mădulare ale aceluiaşi Trup, trebuie să alcătuim un
întreg în care fiecare mădular caută binele celorlalte mădulare
(Romani 12:5, Efeseni 4:25). Privind la jocul de „puzzle“, adică la
punerea unui tablou fărâmiŃat înapoi împreună, putem învăŃa câte-
va lucruri despre viaŃă, despre felul în care noi, ca persoane diferite
şi unice în felul nostru, putem coopera şi trăi în armonie unii cu
alŃii, în casele noastre, în casele de rugăciune şi chiar în societate,
în viaŃa noastră cotidiană. Când vrei să pui tabloul din piese împre-
ună trebuie să studiezi imaginea care îŃi este dată de cei care vând
acest joc ca astfel să ştii la ce rezultat trebuie să ajungi.

Studiind Cuvântul Scripturii putem înŃelege planul lui
Dumnezeu cu privire la noi şi înŃelegem că produsul final al unei
vieŃi trăite cu Dumnezeu este să ajungem în Ceruri ca suflete
mântuite prin meritul jertfei Domnului Isus, unde vom fi veşnic în
prezenŃa Domnului (Apocalipsa 22:2-5). Când începi să pui
tabloul din bucăŃi împreună, cel mai uşor este să recunoşti mar-
ginile. În viaŃă, Legea lui Dumnezeu pune anumite graniŃe care ne
separă de ceea ce prezintă un pericol pentru sufletul nostru.
Limitele Legii lui Dumnezeu dau celui care prin credinŃa în
Domnul Isus a devenit un copil al lui Dumnezeu, un sentiment de
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siguranŃă, de ordine şi de rânduială ce ne ajută să ştim în orice
moment unde ne aflăm în relaŃia noastră cu Cel care nu se schim-
bă (Maleahi 3:6). Când lucrezi la punerea tabloului împreună,
uneori ochii obosesc şi trebuie să iei o pauză ori poŃi să ajungi, aşa
cum i-am văzut pe unii că încearcă să forŃeze piesele din tablou să
le pună acolo unde ele nu se potrivesc, să îŃi pierzi răbdarea. De
multe ori viaŃa ne prezintă situaŃii în care se pare că nu ne potri -
vim în idei şi dorinŃe cu semenii noştri, şi dacă nu veghem putem
ajunge să bruscăm prin cuvinte pe cei din jur. Apostolul Pavel
le-a scris fraŃilor din Galatia cu privire la o astfel de situaŃie care
a ajuns tensionată dincolo de limitele îngăduinŃei creştine. „Căci
toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuŃi.“ Dar, dacă vă muşcaŃi şi vă mân-
caŃi unii pe alŃii, luaŃi seama să nu fiŃi nimiciŃi unii de alŃii.“
(Galateni 5:14-15). Ca să faci ceva valoros, acest lucru cere timp,
pe când ceva bun poate fi stricat foarte repede prin nebăgare de
seamă sau prin lipsă de răbdare. 

PerseverenŃa în credincioşie faŃă de Dumnezeu face faŃă
momentelor dificile de conflict ale vieŃii de credincios. Răbdarea
te face să înŃelegi că este nevoie uneori să-Ńi Ńi gura în frâu şi
cerând înŃelepciune de sus, să priveşte la poza întreagă a situaŃiei
din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere al rezul-
tatelor care urmează după conflict. Când pui tabloul de piese
împreună, uneori te bucuri de o stare de ageritate şi pui bucată
după bucată acolo unde-i este locul, dar în unele zile s-ar putea să
nu găseşti niciuna care să se potrivească acolo unde vrei să o pui
în tablou. Suntem oameni care vrem rezolvări rapide şi uneori,
situaŃiile în care suntem implicaŃi cer timp, îndelungă răbdare ca
să primim şi să acceptăm soluŃia lui Dumnezeu. După ce Pavel a
amintit situaŃia critică dintre fraŃii din Galatia, a scris în conti -
nuare felul în care ei pot birui şi evita astfel de situaŃii de nedorit.
În continuarea capitolului cinci, Apostolul Pavel le-a descris
roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23), care este soluŃia lui
Dumnezeu, metoda Lui de rezolvare a problemelor noastre de
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nepotrivire unii cu alŃii. Apostolul Pavel le spune: „Zic, dar:
umblaŃi cârmuiŃi de Duhul şi nu împliniŃi poftele firii pământeşti“
(Galateni 5:16), ca apoi să enumere faptele firii pământeşti şi
roada Duhului Sfânt. 

Alunecarea din credinŃă începe de obicei prin a nu face ce tre-
buie, ca pe urmă să ajungi să faci ce nu trebuie. Când alegi să nu
iubeşti şi să nu dovedeşti îndelungă răbdare poŃi ajunge într-un
târziu să nu te mai recunoşti pe tine însuŃi prin ceea ce ai spus sau
ai făcut, aşa cum a fost în cazul celor din Galatia care au ajuns să
se muşte prin cuvinte unii pe alŃii. Când forŃezi piesele şi strici un
tablou nu este mare pagubă, dar când forŃezi situaŃiile în care ai
de-a face cu cei din jur, apelând la faptele firii pământeşti, poŃi să
răneşti sufletul tău şi pe al celor de lângă tine, poŃi să ajungi să
faci pagubă în via Domnului. Un creştin matur este plin de bună-
tate şi îndelungă răbdare. Eşti tu un suflet matur? Dacă conduci
maşina, ce cuvinte îŃi ies pe gură sau ce gânduri apar pe scena
minŃii tale când cineva îŃi taie brusc calea, poate chiar cu voia, şi
eşti obligat să frânezi sau să virezi într-o parte? 

Tatăl nostru cel Ceresc vrea să-Şi vadă copiii că se înŃeleg şi
sunt plini de răbdare unii cu alŃii. Ca şi fraŃii din Galatia, avem de
ales dacă vrem să fim cârmuiŃi de Duhul sau dacă vrem să
acŃionăm în firea pământească. Ispita este de multe ori propunerea
lui Satana să treci de voia lui Dumnezeu. Ea este oportunitatea de
a acŃiona spre împlinire sau satisfacŃie personală, decât să alegi
voia şi felul Domnului Isus de a fi. Este „ferice de cel ce rabdă
ispita“ (Iacov 1:12). Paguba extraordinară a celor care nu caută
cârmuirea Duhului este că ajung să vorbească şi să acŃioneze în
firea pământească, pierzându-şi astfel dreptul de a moşteni
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. „...Vă spun mai dinainte, cum am mai
spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu“ (Galateni 5:21). Astfel de oameni pot fi membri în
biserică, pot face şi bine, pot chiar predica, dar nu pot moşteni
ÎmpărăŃia. Oamenii care sunt cârmuiŃi de Duhul se iubesc, nu
trăiesc într-o atmosferă de apăsare, ci de pace şi bucurie. De aceea
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fii răbdător cu semenii tăi şi nu te grăbi să tai cu cuvinte care pro-
duc răni! Pentru aceasta trebuie deprindere. A arăta o îndelungă
răbdare pentru semeni necesită un efort bine meritat, pentru că
îndelunga răbdare în viaŃa noastră ne face să ne asemănăm cu
Tatăl nostru Ceresc (Coloseni 3:12-13). 

Este important să înŃelegem că îndelunga răbdare nu creşte de
la sine în grădina noastră,  ci este o roadă manifestată de Duhul
Sfânt. Suntem oameni imperfecŃi şi avem de-a face cu oameni
imperfecŃi. De aceea avem mereu şi mereu oportunitatea de a
practica aceste roade. Cu cât umbli mai mult şi mai aproape cu
Isus în viaŃa aceasta, a arăta răbdare în dragoste faŃă de semeni
devine mai natural şi mai uşor. Domnul Isus este răbdător cu tine
şi cu mine, de aceea când eşti provocat, chiar pe nedrept, nu
muşca momeala celui rău, ci priveşte la cum ai vrea să vadă Cerul
acea situaŃie. Dacă facem parte dintre cei ce sunt uşor iritaŃi,
enervaŃi, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva lipseşte din viaŃa
noastră roada Duhului Sfânt. Dumnezeu pune laolaltă oameni pe
care îi ia din lume cu diferite slăbiciuni, care s-au luptat cu
diferite păcate şi vicii, să le facă de cunoscut planul mântuirii, să
îi mântuiască ca apoi să aibă bucuria de a-i vedea convieŃuind în
dragoste şi lucrând în folosul ÎmpărăŃiei Sale. Vrei să fii şi tu un
suflet care face bucurie Tatălui Ceresc? Dacă vrei îndeajuns, poŃi,
ca apoi să moşteneşti ÎmpărăŃia pregătită celor care au ales să se
supună voii Lui.

Amin
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S} SPUI TOT!

„Domnul a zis lui Moise: «Eu sunt Domnul. Spune lui
Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-Ńi spun».“                                                                                               

Exodul 6:29

Aceste mesaje biblice sunt scrise cu scopul de a vesti şi
glorifica pe Dumnezeu care este Dătătorul a tot ceea ce
este bun, şi a face cunoscută voia Lui, cea bună pentru

noi, oamenii. Aceste mesaje au menirea să crească omul nostru
dinăuntru, să ne îndemne să cerem şi să spunem Domnului că
vrem tot mai mult din El şi tot mai puŃin din noi, ca El să fie văzut
în viaŃa noastră. Mesajul acesta aruncă o privire la cuvântul dat de
Dumnezeu, la chemarea şi trimiterea lui Moise la Faraon cu sco-
pul de a elibera poporul Israel, a cărui strigăte de disperare au
ajuns la Dumnezeu (Exodul 3:7). Dincolo de binecunoscuta
întâmplare istorică a eliberării din robie a copiilor lui Iacov, în
lecturarea povestirii este ascunsă o traducere practică în viaŃa
noastră şi anume: dacă vrei să fii liber trebuie să asculŃi de tot ce
spune Dumnezeu, Eliberatorul sufletelor noastre de sub domi-
naŃia puterii întunericului (Coloseni 1:13). 

Moise, numit şi robul lui Dumnezeu, a fost omul care a trăit
trei feluri de vieŃi. A trăit o viaŃă privilegiată la curtea lui Faraon
unde a învăŃat ştiinŃa Egiptului, apoi a trăit o viaŃă precară de păs-

40



tor a turmei socrului său Ietro şi a trăit o viaŃă de eliberator al
poporului lui Dumnezeu, când a cunoscut puterea Sa în drum spre
Ńara promisă. Cu puterea de a face minuni Moise şi Aaron s-au
dus înaintea lui Faraon şi au spus: „...Lasă pe poporul Meu să
plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea Mea“
(Exodul 5:1). Faraon, care nu ştia cu Cine are de-a face, nu a
văzut nicio autoritate în spatele cuvintelor Dumnezeului poporul
sclav şi nu a aprobat plecarea israeliŃilor, care erau folosiŃi ca robi
să zidească Egiptul. Visul oricărui sclav a fost şi este libertatea. 

Mai sunt cunoscute astăzi patru Ńări în care se practică
sclavagismul (Sudan, Mauritania, Niger, Chad). Pe măsură ce
viaŃa israeliŃilor se îngreuna, strigau mai mult după ajutor la
Dumnezeu şi El i-a auzit. Moise a trebuit să spună „tot“ ce i-a
spus Dumnezeu, iar noi, care vestim calea Domnului, trebuie să
spunem tot ce El ne-a dat să spunem celor care încă nu Îl cunosc
pe El. „Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit...“
(Matei 28:20). După instrucŃiunile primite, Moise în repetate
rânduri i-a spus lui Faraon: „Lasă pe poporul meu să plece“
(Exodul 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13, 10:3). La suprafaŃă se pare că
insistenŃele repetate ale lui Moise au avut menirea ca să-l
convingă pe Faraon să-i lase să plece, dar de fapt, Dumnezeu a
vrut ca să-i pedepsească pe egiptenii care i-au apăsat pe israeliŃi
şi a vrut să îi înveŃe pe israeliŃi despre puterea Sa. 

Dumnezeu a îngăduit ca urgiile să lovească Ńara Egiptului cu
excepŃia locului unde locuiau israeliŃii. Urgiile au dovedit cine are
adevărata putere şi cine este în control. Faraonii erau îmbrăcaŃi
într-un mod impresionant, cu o mitră care deasupra frunŃii avea
ceva ca o viperă ce spunea ceva despre autoritatea şi puterea
Faraonului de a lovi pe vrăjmaş în orice moment. Acest simbol al
puterii întunericului a trebuit să fie zdrobit (Apocalipsa 12:9).
Ultima urgie cu care a fost lovit Egiptul a creat pentru israeliŃi săr-
bătoarea Paştelui, care prin jertfirea mielului pascal prevestea
eliberarea sufletelor din robia lui Satana. „...Iată Mielul lui
Dumnezeu care ridică păcatul lumii!“ (Ioan 1:29). 
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Istoria spune că de-a lungul vremii (3150 î.Hr. - 31 î.Hr.) s-au
perindat pe la putere 170 de faraoni, de la Narmer până la
Cleopatra (biruită de romani), faraoni care aveau putere de
monarh absolut în societatea egipteană. Ei credeau în viaŃa de
după moarte şi şi-au construit piramide impresionante pentru
tehnologia vremii de atunci (2.500 î.Hr.), folosind blocuri de
piatră ce cântăreau între două şi treizeci de tone. Piramida
(Ghiza-dinastia Khufu) de piatră care cântăreşte peste 500 mili -
oane de tone este un poligon care la bază are un pătrat înalt de 140
de metri cu labirinturi interioare ce duceau la cavoul Faraonului
mort. Curbura feŃei piramidei în grade este exact ca şi curbura
globului pământesc, dar ce folos de toată această ştiinŃă pentru că
erau vrăjmaşi cu Dumnezeu prin idolatria lor. 

Când Faraon, din cauza urgiilor, s-a văzut forŃat să cedeze şi să
lase pe Israel să plece, a propus compromisuri întocmai cum
Satana propune astăzi compromisuri ca să ne facă viaŃa mai
uşoară. ForŃat de împrejurări, Faraon a spus: „...DuceŃi-vă de
aduceŃi jertfe Dumnezeului vostru aici în Ńară“ (Exodul 8:25).
După aceea, silit de urgia muştelor a spus: „...Vă voi lăsa să ple-
caŃi... numai să nu  vă depărtaŃi prea mult, dacă plecaŃi. RugaŃi-vă
pentru mine“ (Exodul 8:28). În al treilea compromis propus a
spus: „...DuceŃi-vă şi slujiŃi Domnului! Să nu rămână în Ńară decât
oile şi boii voştri...“ (Exod 10:24). Moise nu a acceptat niciun
compromis. Satana propune şi astăzi să nu faci schimbări prea
mari când te pocăieşti sau să nu fi prea dedicat, ci îŃi sugerează să
laşi să mai dea şi să lucreze şi altul, deşi dacă ne-am predat
Domnului înseamnă că nu ne mai aparŃinem nouă. Domnul Isus a
spus: „...Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze“ (Luca 9:23).
Moise a spus „tot“ ce i-a spus Dumnezeu să spună lui Faraon şi
poporului. La fel şi noi trebuie să vestim o Evanghelie întreagă şi
să nu negociem cu vrăjmaşul sau cu interesele firii pământeşti. 

Vestim bunătatea Domnului, dar şi asprimea Lui. Vestim
dragostea Lui, dar şi mânia Sa împotriva păcatului. Trebuie să



vestim tot. Prin Moise, după ce au trecut Marea Roşie ca pe uscat
şi vrăjmaşii care-i urmăreau au fost nimiciŃi, Dumnezeu a condus
poporul la muntele Horeb unde le-a dat Legi (Exodul 20), care să
le facă de cunoscut ce dorea El de la ei. Le-a dat legi care atunci
când le păzeau, îi calificau pentru binecuvântările de sus.
Dumnezeu cunoştea inima lor idolatră, pornită spre răzvrătire a
poporul care s-a obişnuit cu idolii din Egipt (Deuteronom 9:7), de
aceea apropierea de Muntele lui Dumnezeu a fost o experienŃă
înfricoşătoare pentru ca ei să ia în serios poruncile lui Dumnezeu.
Până şi Moise tremura de frică în prezenŃa Slavei lui Dumnezeu
(Evrei 12:21). Dacă vrem să privim la partea practică a acestei
naraŃiuni adevărate trebuie să ne punem câteva întrebări. Ai ieşit
din casa robiei lui Satana? Ai ajuns la Muntele lui Dumnezeu,
adică ai avut o întâlnire cu El când ai acceptat voia Lui pentru
viaŃa ta? Ai primit tot ce are El pentru tine? Dacă da, nu te face
prea comod aici pe pământ, pentru că după această călătorie pe
pământ urmează łara Promisă unde este Dumnezeu. 

Dacă sufletul tău a fost scăpat din robie, asigură-te că rămâi
slobod prin a cunoaşte şi împlini tot ce se cere de la un ucenic al
Domnului Isus. „...Dacă rămâneŃi în Cuvântul Meu, sunteŃi în
adevăr ucenicii Mei; veŃi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va
face slobozi“ (Ioan 8:31-32). Povestea eliberării israeliŃilor
reprezintă povestea omului care poate fi eliberat dacă, fără să
aleagă între ce îi place şi ce nu îi place, ascultă de tot ce cere
Dumnezeu de la el. Ca vestitori ai Evangheliei trebuie să
împărŃim drept Cuvântul lui Dumnezeu spunând tot ce cere
Dumnezeu de la noi. Nu cred că ni se potriveşte numele de
„reveranŃi“, dar trebuie să ni se potrivească numele de oameni ai
lui Dumnezeu. Aristotel a învăŃat la academia lui Plato douăzeci
de ani, dar noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu toată viaŃa,
deoarece găsim în El mereu şi mereu, noi comori. 

Ca vestitori ai Evangheliei suntem oameni care ne-am dat lui
Isus Hristos şi vrem să-i ajutăm pe toŃi să fie slobozi. Mandatul
Lui, pentru oricine îndrăzneşte să se numească creştin, dă scop
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vieŃii noastre (Matei 28:19-20, Marcu 16:15-16). Suntem încă aici
pe pământ pentru scopurile Sale şi dacă pentru Domnul Isus care
Şi-a sfârşit lucrarea pe pământ este timpul să stea la dreapta
Tatălui (1 Petru 3:22), pentru noi nu este încă timpul să stăm
(2 Tesaloniceni 3:13). Aşa cum pe vremea lui Neemia se explica
cuvântul Legii ca oamenii să înŃeleagă ce citesc (Neemia 8:8), cu
lumina primită de sus trebuie să vestim tot planul lui Dumnezeu
pentru noi. Prioritatea noastră ca împuterniciŃi ai lui Dumnezeu,
ca purtători de veşti bune, nu este să predicăm ca oamenii să fie
veseli sau chiar distraŃi, ci să fie liberi şi mântuiŃi ca apoi să fie
veseli şi plini de bucuria mântuirii. 

Aşa cum la Sinai Dumnezeu le-a cerut să nu aibă alŃi
Dumnezeu (Exodul 20:2-3) şi nouă ni se cere să nu avem alŃi dum -
nezei, pentru că am fost cumpăraŃi cu un preŃ (1 Corinteni 7:23).
Am fost eliberaŃi pentru îndurarea Lui (Tit 3:5) ca să slujim
lui Dumnezeu şi astfel să aducem câştig ÎmpărăŃiei Sale
(Luca 13:9, Ioan 15:2). Am fost eliberaŃi din robia păcatului „ca să
slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în
Hristos“ (Efeseni 1:12). MulŃi, comparându-se cu alŃii, se văd buni
şi cred că nu au nevoie să fie eliberaŃi de Fiul, dar nu este niciun
om care să merite Cerul, ci numai Neprihănirea, care se primeşte
prin credinŃa în Isus cel răstignit, ne poate califica pentru a ajunge
în locul unde este Dumnezeu (Romani 5:1).

Isus, Salavatorul, vrea să salveze toŃi oamenii ca să-I slujească
lui Dumnezeu şi să ajungă acolo unde este El. Dacă spui că ai fost
salvat trebuie să ştii de ce ai fost salvat. Ai fost salvat de iubirea
de bani, de lăcomie, de ură, de invidie, de pofte murdare şi
altele ca acestea? Nu ajunge să fii religios, ci trebuie să fii
duhovnicesc. Pentru a fi duhovnicesc e nevoie ca sufletul să fie
viu (Efeseni 2:1). Nu ajunge să fii ascultător de predici ca Felix şi
Drusila (Faptele Apostolilor 24:24), ci trebuie să iei tot sfatul
Scripturii pentru tine personal. Nu ajunge să ridici mâna sau să
ieşi în faŃă la altar în casa de rugăciune, ci în viaŃa celui în care
are loc naşterea de sus, prin pocăinŃă, trebuie să existe o schim-
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bare. Fără această dovadă nu putem spune că suntem mântuiŃi.
Degeaba schimbă cineva clădirea unde se închină, dacă nu i se
schimbă viaŃa prin pocăinŃă. Schimbarea stă în a iubi tot ce
iubeşte Dumnezeu, în a face ce Îi place Lui şi a nu face nimic din
ceea ce-L întristrează pe Duhul Domnului. 

MulŃi oameni care par de treabă sunt robi ai viciilor, chiar
dacă numai în gânduri. Omul nu poate scăpa din robia păcatului
fără să aibă de-a face cu lanŃurile păcatului care-i Ńine legaŃi. Este
nevoie de mărturisire şi părăsire a păcatului, ca să ai parte de
graŃierea pe care o dă Dumnezeu. Dacă vrei să fii eliberat de sub
robia păcatului, trebuie să ştii că Domnul Isus are autoritatea să
spună vechiului stăpân: „Lasă-l!“ sau „Las-o să plece!“
(Ioan 8:36). Dacă cumva eşti la anii bătrâneŃii, nu fă ca omul de
ştiinŃă, Volter, care pe patul morŃii a refuzat să-L primească pe
Domnul Isus ca Mântuitor al lui spunând: „Pe patul de moarte
nu-i timp să te cerŃi cu aliaŃii.“ Oferta de împăcare a Evangheliei
nu este încă o opŃiune de a ajunge la mântuire, ci este un ultima-
tum; este singura şi ultima şansă de scăpare de sub vina păcatului
care într-o zi va aduce o plată a acestui păcat. Dacă vrei mântuire,
crede Cuvântul Scripturii, căieşte-te şi părăseşte păcatul; fă
legământ cu Domnul Isus prin botezul în apă (Marcu 16:16). 

Oamenii îşi cheltuiesc viaŃa depunând efort nu doar să aibă
ce le este necesar, ci şi ce este de preŃ pentru ei. Este mântuirea
ceva de preŃ pentru tine? Asigură-te că în tine a avut loc minunea
dinăuntru care este naşterea din nou. Dumnezeu nu l-a oprit nici
pe Satana şi nici pe Adam ca să nu păcătuiască, ci i-a lăsat să
aleagă. El ne lasă şi pe noi să alegem între viaŃă şi moarte. Alege
viaŃa ca să trăieşti! Asigură-te că eşti cu „totul“ pentru Domnul şi
voia Lui; însă nu poŃi face aceasta numai dacă îŃi răstigneşti firea
veche tăindu-i drepturile şi pretenŃiile rele. „Cei ce sunt ai lui
Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu pati -
mile şi poftele ei“ (Galateni 5:24). Victoria este posibilă, dar nu
fără luptă. Promisiunea vieŃii veşnice este adevărată şi  îŃi este
oferită: „...Fii credincios până la moarte, şi-Ńi voi da cununa
vieŃii“  (Apocalipsa 2:10).    Amin
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UN MONSTRU PE CARE PO{I

S}-L BIRUIE|TI

„Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au
deşteptat şi I-au zis: «ÎnvăŃătorule, nu-Ńi pasă că
pierim?»“ Marcu 4:38

Cred că fiecare credincios, cândva în viaŃa lui, a avut sau
are întrebări pe care ar vrea să I le adreseze lui
Dumnezeu, întrebări despre lucrurile specifice din viaŃa

sa. De exemplu, cineva poate ar vrea să-L întrebe ceva despe
momentul creaŃiei, pe când altul poate ar vrea să-L întrebe de ce
a ales El ca să-l facă cum l-a făcut sau să se nască unde s-a
născut. La 12 ani, Domnul Isus a uimit elita învăŃătorilor din
Ierusalim nu numai cu răspunsuri, ci şi cu întrebările pe care le
ridica (Luca 2:46-47). Evangheliile sunt presărate cu întrebările
retorice pe care Domnul Isus le-a rostit când a umblat cu ucenicii
Săi. De exemplu: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea,
dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru
sufletul lui?“, „ÎnŃelegeŃi voi ce v-am făcut?“ sau „Pe cine cău-
taŃi?“ ori aşa cum găsim în contextul textului citat la început:
„Pentru ce sunteŃi aşa fricoşi? Tot n-aveŃi credinŃă?“ Foarte pe
scurt vom privi în acest mesaj la monstrul numit „frică“ şi vom
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căuta să deosebim frica rea de frica normală şi de frica bună, care
e chiar necesară. „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică...“
(2 Timotei 1:7) ca să ne temem de situaŃii sau oameni şi totuşi este
o frică bună pe care trebuie să o avem şi anume: frica de a nu
păcătui împotriva Celui care ne-a iertat şi ne-a dat darul mântuirii.
„Nu vă temeŃi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufle-
tul; ci temeŃi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul
şi trupul în gheenă“ (Matei 10:28). 

Chiar de la început (Deuteronom 10:12), Dumnezeu a cerut
poporului Său să se teamă de El. Temându-ne de Dumnezeu, frica
de Domnul ne scapă de frica cea rea care asemeni unui montru
terorizează vieŃile multor oameni. Industria cinematografică face
bani grei exploatând şi vânzând monstrul numit frică, prin filme
de groază care pentru cei ce le urmăresc sunt o uşă deschisă spre
lumea şi puterea întunericului. În Scriptură Dumnezeu spune de
peste cincizeci de ori: „Nu te teme!“şi, aşa cum reiese şi din
textul citat la început, starea de frică este nepotrivită pentru
credincios. Ea nu aduce cinste lui Dumnezeu pentru că trădează
neîncredere în ceea ce a promis El: „...Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului...“ (Matei 28:20). În dragostea lui
Dumnezeu nu este o astfel de frică rea (1 Ioan 4:18) şi este bine
să ştim să deosebim frica de Domnul de celelalte feluri de frică.
„...Iată, frica de Domnul, aceasta este înŃelepciunea; depărtarea de
rău este pricepere“ (Iov 28:28). 

Cuvântul rostit de prorocul Iona împotriva cetăŃii Ninive a
băgat frica în ei şi s-au pocăit scăpând astfel de nimicire timp de
peste o sută de ani. Ei au crezut şi este bine să credem şi noi că:
„Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!“
(Evrei 10:31). Acelaşi Dumnezeu de care ne temem să nu-i
trădăm loialitatea este Dumnezeul care ne păzeşte de frica morŃii
şi a planurilor vrăjmaşului. „Domnul este lumina şi mântuirea
mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieŃii mele: de
cine să-mi fie frică?“ (Psalmul 27:1). În Psalmul 23 psalmistul
spune că nu se teme nici dacă trebuie să umble prin valea umbrei
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morŃii cât timp Domnul este cu el (Psalmul 23:4). Eu am trecut
prin acel loc când doctorii mi-au spus că mai am 24 de ore de trăit
şi pot să adeveresc că pacea lui Hristos în inimă face faŃă chiar şi
unor astfel de momente. 

Un suflet mântuit, care se păzeşte de păcat şi trăieşte pentru
Dumnezeu, nu are de ce să-i fie frică de nimic ce vine din afară.
La muzeul Britanic din Londra este o hartă veche a marinarilor
datată în anul 1525, care, cu întreruperi, arată Ńărmul de est al
Americii de Nord. Harta a fost făcută în acea vreme din spusele a
mai mulŃi marinari şi arăta locuri bune unde să arunci ancora şi
locuri stâncoase ce trebuiau evitate. În dreptul părŃii unde lipseau
informaŃii despre coasta Ńărmului, marinarii au scris în diferite
locuri: „Aici scorpii“ sau „Aici uriaşi“ sau „Aici monştri“. Harta
aceasta arată că oamenilor le era frică de necunoscut, de ceea ce
nu puteau controla şi au numit locurile necunoscute cu nume care
să inspire frică. 

Este normal ca toŃi oamenii să experimenteze frica. Ce ai simŃit
când la şcoala ai fost anunŃat că în acea zi toŃi elevii vor fi vacci-
naŃi? Unora le este frică de înălŃime, altora de întuneric, de a călă-
tori cu avionul, frică de a se murdării şi lista de fobii, cum le
numesc astăzi oamenii, poate continua cu sute şi sute de astfel de
feluri de frică. Aceste feluri de frică pot şi trebuiesc biruite. Se
poate uneori ca frica excesivă, anormală, să fie motivată de
prezenŃa unor duhuri. Diferită de frica care ca un monstru răpeşte
fericirea şi pacea oamenilor sau care poate chiar paraliza acŃiunile
cuiva, avem şi frica normală care ne fereşte de pericol. Un om ce
s-a întors din războiul din Orientul Mijlociu a fost întrebat: „Şi...
Ńi-a fost frică?“ Răspunsul a fost: „BineînŃeles că mi-a fost frică;
numai unui nebun nu i-ar fi frică.“ Este o frică bună să nu te
avânŃi la întâmplare să traversezi o stradă în plin trafic. 

Ca părinŃi, ne-am învăŃat copiii să le fie frică de pericol: „Când
traversezi strada, uită-te în ambele direcŃii!“, „Nu te atinge de
sobă!“,  „Nu umbla cu cuŃitul, foarfeca, acul...“ , sunt parte din
felul în care învăŃăm copiii să se ferească de pericol, dar mai pre-
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sus de toate trebuie să-i învăŃăm nu doar acest fel de frică sănă-
toasă, ci şi frica de Domnul (Proverbe 1:7, 10:27). Trebuie să-i
învăŃăm şi să le spunem: „CinstiŃi pe toŃi oamenii, iubiŃi pe fraŃi;
temeŃi-vă de Dumnezeu...“ (1 Petru 2:17). A te teme de
Dumnezeu rezultă în a nu face ceea ce El a spus să nu facem. Tu
te temi de Dumnezeu? Unii încearcă să spună că trebuie doar
să-L respecŃi pe Dumnezeu, dar porunca este clară „să te temi“ de
El prin a nu face rău şi chiar prin a urî răul (Psalmul 97:10). Urând
răul arăŃi că te temi de Dumnezeu şi că-L iubeşti îndeajuns să nu
vrei ca să-L întristezi. Ce avem voie să urâm ne spune Cuvântul
lui Dumnezeu în Zaharia 8:17, Ieremia 44:4, Isaia 61:8, Isaia
1:14. Este bine şi înŃelept să fii precaut, să nu te expui la pericol
înadins, ci păstrând pe Domnul într-un cuget curat, să te laşi câr-
muit de Duhul Sfânt care te ajută să iei decizii bune. 

Monstrul fricii rele poate fi şi este biruit de simŃul prezenŃei lui
Dumnezeu care îŃi garantează pacea. „Vă las pacea, vă dau pacea
Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici
să nu se înspăimânte“ (Ioan 14:27). Ca şi copil al lui Dumnezeu,
născut din nou, nu lua în barca vieŃii tale niciun păcat şi nu ai de
ce să-Ńi fie frică. Când ne umplem de Cuvântul lui Dumnezeu,
în loc de frică El ne dă curaj şi îndrăzneală în situaŃiile dificile.
„Iată că v-am dat putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scorpioni
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma“ (Luca 10:19).

Textul citat la început face parte din istorisirea unei întâmplări
din viaŃa ucenicilor. Domnul Isus vestise ÎmpărăŃia cerurilor
noroadelor şi după ce au pornit cu barca, fiind istovit fizic, a ador-
mit la cârma corabiei. S-a pornit o furtună care a înfricat acei
pescari obişnuiŃi cu marea, în aşa fel că au ajuns să creadă că au
să piară. Sunt sigur că ucenicii au auzit de soarta altor pescari care
nu s-au mai întors de la pescuit pe mare şi se gândeau că şi ei vor
avea aceiaşi soartă. Se vedeau ca fiind prinşi într-o capcană. Poate
se gândeau că este vina ÎnvăŃătorului pentru că El le-a spus să
plece cu corabia în acea vreme (Matei 8:18). Nu puteau să spună:
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„Gata! Nu mai vreau!“ şi să se dea jos din barcă să meargă acasă.
Din cuvintele uncenicilor se poate interpreta că ucenicii nu doar
au intrat în panică, ci chiar s-au enervat puŃin pe Domnul Isus.
„Nu-Ńi pasă!?“ Din context reiese destul de clar că ei nu au crezut
că Domnul Isus mai poate face ceva în acea situaŃie ca furtuna să
se potolească. Din cuvintele lor disperate vedem că au găsit vină
în Domnul Isus care se părea că doarme nepăsător când de fapt
probabil că El orchestrase toată situaŃia după care S-a culcat
liniştit. După ce au văzut atâtea minuni făcute de Domnul Isus
în norod, El a vrut ca să le dea ocazia să-şi califice şi să-şi
folosească credinŃa. 

„El S-a sculat, a certat vântul, şi a zis mării: „Taci! Fără gură!“
Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare“ (Marcu 4:39). UimiŃi,
ucenicii au spus: „...Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul
şi marea?“ (Marcu 4:41). Aceste cuvinte spun că ei nu s-au aştep-
tat la o astfel de intervenŃie din partea Domnului după cum nici
marinarii care l-au aruncat pe Iona în marea înfuriată, probabil că
nu s-au aşteptat ca să se potolească furtuna. Trebuie să
recunoaştem că şi noi, care am trecut prin furtunile de corectare
sau de creştere a credinŃei noastre şi a dependenŃei de Dumnezeu,
am pus astfel de întrebări. „Nu-Ńi pasă!?“ Un lucru important pe
care îl putem învăŃa de aici este că ucenicii nu au crezut că situ-
aŃia furtunii se mai poate remedia pentru că încă nu învăŃaseră să
caute răspuns la probleme în Isus Hristos. 

Noi nu ştim câtă credinŃă avem până nu trecem prin furtună;
poate chiar printr-o situaŃie de viaŃă şi de moarte. Furtuna a avut
menirea să testeze ucenicii şi la fel este şi în cazul nostru astăzi.
A avut scopul ca să-i educe şi să-i facă să se încreadă în Domnul
Isus, fără limite. E uşor să spui că crezi, dar numai furtuna vieŃii
dovedeşte ce valoare are credinŃa noastră. PoŃi alege să te înfrici
sau poŃi alege să te încrezi în El, oricât te-ar costa pământeşte, şti-
ind că dincolo de această viaŃă te aşteaptă cerul. Am fost în fur -
tuni, pe care le numim încercări pe bun motiv, dar cum ne-am
comportat şi ce am învăŃat? Am dat dovadă de frustrare, mânie,



cârtire, răzvrătire sau ne-am încredinŃat soarta în mâna
Domnului ştiind că El nu îngăduie mai mult decât putem duce?
(1 Corinteni 10:13). Sunt oameni astăzi pe pământ care au drep-
tul şi chiar ar trebui ca să le fie frică; aceştia sunt cei care nu s-au
împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. Ei ar trebui să
se teamă, pentru că dincolo de această viaŃă îi aşteaptă un
Dumnezeu mânios pe păcatul lor. Ca să scapi de această frică şi
să scapi de păcat trebuie să te pocăieşti părăsind orice lucru pe
care Dumnezeu îl urăşte. 

Ucenicii nu erau singuri în furtună, şi dacă suntem ai Lui tre-
buie să ştim că El este şi cu noi în astfel de clipe de furtună,
urmărind cu mult interes dacă alegem să ne încredem în El sau
alegem să ne înfricăm în disperare. Când vine furtuna spune:
„Pentru aceasta Îl am pe Isus!“ Când mergi pe unde nu ai mai fost
spune: „Pentru aceasta am în mine Duhul Domnului care nu mă
lipseşte de pace şi bucurie“ (Habacuc 3:17-18). „Da, suflete,
încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea“
(Psalmul 62:5). „Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în
Ńară şi umblă în credincioşie“ (Psalmul 37:3). 

Amin
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PROPOV}DUIREA CRUCII

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie
pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi,
care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.“ 1 Corinteni 1:18

Apropovădui mesajul crucii înseamnă a răspândi vestea
despre meritul de iertare  creat de Dumnezeu, la fel
cum pe vremuri un semănător umbla pe câmpul desŃe-

lenit şi arunca sămânŃa de grâu cu mâna ca să poată într-o zi să se
bucure de pâine. Continuând cu această asemănare am putea privi
la cărŃile care alcătuiesc canonul Sfintelor Scripturi ca şi la o
pâine mare, o frazelă, care se aseamnă la colŃuri foarte mult. La
începutul acestei „Pâini“ ni se vorbeşte despre femeia a cărei
sămânŃă avea să câştige biruinŃă împotriva şarpelui (Genesa 3),
iar la sfârşitul acestei „Pâini“ ni se vorbeşte tot despre o femeie
(Apocalipsa 12), al cărei copil va fi răpit la Dumnezeu. La
începutul CărŃii Sfinte vedem şapte zile deosebite la creaŃie, iar la
capătul Ei vedem şapte Biserici. 

În prima Carte găsim că sângele lui Abel striga spre Dumnezeu
(Genesa 4) şi în ultima vedem cum sângele martirilor strigă către
Dumnezeu (Apocalipsa 6). O altă asemănare, este că în Genesa 3
unde vedem cum omul pierde accesul la pomul vieŃii, dar în



cartea Apocalipsei capitolul 22 are din nou acces la el. Dacă
pri vim la Scriptură în acest fel, putem spune că viaŃa noastră actu-
ală este undeva între aceste două capete de „Pâine“. În mijlocul
acestei „Pâini“ este planul divin, prin care orice om ce admite că
este păcătos poate primi iertarea de păcate şi darul mântuirii. Prin
propunerea făcută de şarpe omului că poate fi ca Dumnezeu,
insinuând că Dumnezeu de fapt nu-I aşa de bun cu el, îmboldit de
Satana omul a renunŃat să se încreadă în bunătatea lui Dumnezeu,
dovedind astfel că nu are încredere că Dumnezeu vrea ce-i
mai bun pentru el prin restricŃia impusă. Omul a păcătuit şi a
murit spiritual, zădărnicind astfel planul bun al lui Dumnezeu
pentru el (Luca 7:30). 

Dumnezeu, care a iubit omul, nu a renunŃat la el definitiv; nu
a şters tot programul aşa cum ştergi o tablă scrisă cu creată ca să
începi un alt plan de la început, ci a făcut un plan de răscumpărare
al omului prin care acesta avea să poată să se împace cu
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne face de cunoscut  Planul
salvator şi miezul ideii este că prin jertfa înlocuitoare a lui Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în mod individual fiecare om se poate
împăca cu Dumnezeu şi poate primi starea de a fi socotit nepri-
hănit (Romani 5:1), la fel cum erau primii oameni înainte de
căderea în păcat. 

În schimbul pocăinŃei şi a părăsirii păcatului, Dumnezeu dă
mântuire şi astăzi. Este acest plan rezonabil pentru tine sau Ńi se
pare că cere prea mult? Milioane de suflete care au mers în
pierzare veşnică ar dori să aibă şansa să accepte şi să preŃuiască
acest plan sponsorizat de bunătatea lui Dumnezeu, dar pentru ei
este prea târziu. Întrebarea, dacă îŃi convine sau nu planul şi
oferta lui Dumnezeu de împăcare, este foarte uşoară pentru unii,
dar pentru majoritatea este grea deoarece iubesc prea mult
păcatul. De aceea refuză sau amână pocăinŃa care de asemenea
înseamnă refuz. MulŃi  din cei care acceptă planul Lui şi chiar fac
legământ prin botez, după o vreme îşi neglijează partea lor de
legământ şi, după ce şi-au predat viaŃa la cruce, vor să o ia înapoi,
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deşi prin legământ au acceptat că nu mai sunt ai lor înşişi, ci ei
cu tot ce au sunt ai lui Hristos. Socoteşti că Dumnezeu are
dreptul să-Ńi ceară să trăieşti în sfinŃenie sau Ńi se pare a fi o pre-
tenŃie prea mare şi de aceea îŃi îngădui să trădezi încrederea Lui
ca primii oameni? 

Un om bogat a căutat să angajeze un contabil. S-a prezentat
primul aplicant şi după întrebări banale despre viaŃă, l-a întrebat
cât fac doi plus doi. Mirat de întrebare omul a răspuns: „patru.“
Al doilea candidat la poziŃia deschisă a fost întrebat aceiaşi între-
bare în cursul interviului şi acesta a dat acelaşi răspuns. A venit un
al treilea care atunci când a primit aceiaşi întrebare simplă, s-a
ridicat de pe scaun, a închis uşa biroului şi a spus: „Doi plus doi
fac cât spui tu!“ Pentru că afacerile acelui om erau dubioase, acest
ultim candidat a fost angajat. Planul lui Dumnezeu nu are nimic
dubios şi nici nu permite compromisuri fiind semnat de Dreptatea
şi Dragostea lui Dumnezeu (Psalmul 85:10). 

Când avem de-a face cu Dumnezeu nu merge cu strâmbături.
El cunoaşte neprihănire şi fărădelege şi cei care doresc să fie în
termeni favorabili cu El nu le pot amesteca. El, care nu se uită la
faŃa omului (Efeseni 6:9), vede în viaŃa ta şi a mea ascultare sau
neascultare, şi ştiind că puŃin aluat (păcat) dospeşte toată
plămădeala (Galateni 5:9), trebuie să ne răspundem nouă înainte
ca să ne întrebe El, dacă sunt acceptabile pentru noi căile nepri-
hănirii sau nu. Propovăduirea crucii şi acceptarea ei înseamnă că
am acceptat nu doar iertarea oferită de Dumnezeu în meritul jert-
fei de la Golgota, dar înseamnă că am acceptat ca lepădându-ne
de noi să ne luăm crucea în fiecare zi şi să mergem după El.
„...Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze“ (Luca 9:23). 

Când Dumnezeu ne cere să arătăm credinŃă şi să dăm partea
Domnului (Luca 11:42), când ne spune să iertăm fără limită
(Matei 18:22), să nu întoarcem rău pentru rău, când ne spune că
nu avem voie să ne potrivim chipului acestui veac prin vorbire,
purtare, îmbrăcăminte, mulŃi găsesc o pricină de poticnire în
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Calea Domnului care li se pare exagerat de îngustă. Pentru astfel
de oameni propovăduirea crucii, faptul că trebuie să duci o cruce
şi să te porŃi de multe ori aspru cu tine însuŃi (1 Corinteni 9:27),
devine o piatră de poticnire şi socotind preŃul ascultării de Hristos
ca fiind prea mare, se luptă din răsputeri, însă fără succes, să
mulŃumească doi Stăpâni. Satana este mulŃumit de astfel de sufle -
te, dar nu şi Dumnezeu, care nu acceptă compromisuri. „Ferice de
acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire“ (Matei 11:6). 

MulŃi sunt ofensaŃi de asprimea crucii, de calea pocăinŃei şi
caută o interpretare mai comodă a Cuvântului şi încercând să
alerge după două raiuri, nu apucă nici unul. Prin a primi sau a
refuza propovăduirea crucii, omul trebuie să-şi aleagă Stăpânul şi
apoi să-I slujească bine pentru că va ajunge să petreacă veşnicia
cu El. Primii creştini au fost chemaŃi la prigoană, uneori chiar la
moarte în arene şi au văzut în aceasta un câştig. Un creştin din
acea vreme, cu numele Ignatius, a spus: „Nimeni nu mă va fura
de cununa de martir! Dacă nu vor sări leii la mine, voi sări eu la
ei.“ A putut să spună aceste cuvinte pentru că prin credinŃă vedea
ce urmează după moarte. Noi nu căutăm moartea, dar dacă ni se
cere viaŃa pentru credinŃa noastră trebuie să acceptăm aceasta cu
bucurie. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine...“ (Galateni 2:20). 

Dacă Hristos trăieşte în noi, Duhul Sfânt creşte în noi roada
sfânta care-I aduce bucurie lui Dumnezeu. NelipsiŃi de la Masa
Sfântă, nelipsiŃi de la părtăşia cu cei care ne sunt fraŃi şi surori în
Hristos trebuie ca astăzi să preŃuim aceste ultime zile de har, când
putem aduna Uleiul Sfânt. „De ce să sufăr sau de ce să am atâtea
restricŃii?“ spun unii. Pentru că viaŃa după legământ este o con-
tinuă modelare pentru a ne potrivi sus în cer, cu oportunităŃi de a
ne dovedi loialitatea faŃă de Împărat. Purtăm crucea acceptând
fără cârtire necazuri, fără să primim asemeni primilor oameni
sugestii de la vrăjmaşul care vrea să ne facă viaŃa mai uşoară cu
preŃul compromisului. Hristos a plătit pentru noi şi răscumpărarea
noastră nu a fost un chilipir, ci L-a costat pe Tatăl cât noi nu
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putem înŃelege. De aceea El are dreptul să decidă drumul vieŃii
noastre. Până nu suntem faŃă în faŃă cu încercarea trebuie să
putem răspunde până unde suntem gata să fim credincioşi lui
Hristos? Răbufnirile de nemulŃumire şi cârtire nu trec neobservate
de Cel care cunoaşte chiar şi gândurile omului, aşadar, privind
dincolo de această viaŃă, să acceptăm voia Lui pentru noi, oricare
ar fi aceasta. 

Propovăduirea Crucii înseamnă a vesti felul în care a fost
plătită răscumpărarea noastră, iar acceptatea crucii vorbeşte
despre o lume în care suferi uneori, despre o lume nedreaptă care
trebuie să vadă lumină. Propovăduirea crucii este cea care vor-
beşte despre realitatea vieŃii de creştin şi nu utopii închipuite
(Isaia 55:8-9). Dumnezeul care S-a coborât să moară în locul nos-
tru nu este o fiinŃă după percepŃia minŃii noastre şi mulŃi, invitând
vremuri de lâncezeală şi uscăciune spirituală, caută un Dumnezeu
pe care pot să-l controleze, care să încapă în cutia lor de gândire
a lucrurilor. 

Oamenii acceptă un Dumnezeu neputincios, răstignit, cum este
prezentat de exemplu în mod batjocoritor pe o troiŃă la marginea
drumului, care are nevoie de mila sau de banul tău, un Dumnezeu
fără putere într-o iesle sau în braŃele Mariei, dar nu vor un
Dumnezeu care porunceşte cu autoritate de Suveran oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască. „Dumnezeu nu Ńine seama de
vremurile de neştiinŃă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască“ (Faptele Apostolilor 17:30). În
religiile pământului oamenii învaŃă cum să ajungă la dumnezeii
lor, dar propovăduirea crucii spune că El, Dumnezeu, a venit la
noi, şi luând un trup de om a murit în locul nostru ca să fim mân-
tuiŃi (Ioan 3:16). Chiar dacă unele zile sunt mai  istovitoare pen-
tru cei ce cred, Evanghelia întotdeauna este puterea lui Dumnezeu
care le-a schimbat viaŃa, pentru că indiferent de circumstanŃe, Ea
le-a adus în suflet pace şi bucurie. 

Propovăduirea crucii lui Hristos este răspunsul lui Dumnezeu
la problemele oamenilor, deoarece omul nu poate fi altfel schim-



bat ca să poată ajunge acolo unde este Dumnezeu (Ioan 3:3).
Numai Dumnezeu este tare, numai El ştie şi poate totul. Numai El
merită toată ascultarea. Lui îi aparŃine tot ce avem şi ce suntem.
Te ofensează mesajul crucii? Este prea sever pentru tine?
Dumnezeu îi cheamă pe toŃi oamenii la mântuire, dar puŃini
răspund prin a accepta propovăduirea crucii. El te cheamă şi pe
tine! Ai nevoie de o inimă nouă şi Cel care Ńi-o poate da este
Dumnezeu. Pune-Ńi viaŃa la picioarele crucii Lui ca să găseşti
împlinire pentru sufletul tău şi să fii mântuit!

Amin
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9

NOE

„Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.“
Genesa 6:8

Sfânta Scriptură, pe care am putea-o numi informaŃie
divină în limbaj omenesc, este cartea care spune ade-
vărul despre Dumnezeu şi oameni fără să încerce să

ascundă defectele oamenilor. Când ne uităm în Biblie cu dorinŃa
de a fi învăŃaŃi, aşa cum te uiŃi într-o oglindă să-Ńi vezi faŃa, ea nu
doar că ne arată slăbiciunile noastre sufleteşti, dar ne învaŃă şi
cum să remediem aceste defecte care pot ştirbi frumuseŃea sufle-
tului nostru văzut de Dumnezeu. În cercurile necredincioşilor se
face mult caz de batjocură pe seama poveştii lui Noe spre a dis-
credita Scripturile, dar cei care cred Scripturile (1 Timotei 3:16)
găsesc în această povestire, care place chiar şi copiilor, lucruri ce
ne învaŃă despre Dumnezeu şi despre felul în care are El de-a face
cu oamenii. Chiar de la începutul acestei naraŃiuni putem învăŃa
despre ascultarea acestui om cu numele de Noe, care nu a aştep-
tat să vină o corabie la el, ci la porunca lui Dumnezeu a construit
una chiar dacă nu a mai văzut o altă corabie mai înainte. 

Noe a făcut ce i s-a spus, cum i s-a spus şi în acest fel a intrat
într-un plan care-l pregătea pentru ceea ce urma să vină peste
omenirea de atunci. Se merită să observăm că la 500 de ani era în



condiŃie fizică bună să poată începe un astfel de proiect gigantic.
Aceasta ne spune că şi noi trebuie să avem grijă de trupul nostru
chiar dacă este doar un cort temporar. Dacă nu-l îngrijim, în loc
să-i putem ajuta pe alŃii se poate să devenim noi o povară pentru
cei apropiaŃi. Spre deosebire de cei care au construit Titanicul
care s-a scufundat (1912), Noe a fost un amator, însă a început cu
Dumnezeu şi a isprăvit o lucrare care a devenit model pentru
navele maritime de transport. ÎnvăŃăm din această povestire ade-
vărată că oricât de mare ar fi furtuna şi puhoaiele împotriva ta, la
sfârşit este un curcubeu al biruinŃei când Dumnezeu este cu tine. 

MulŃi nu cred că a avut loc un potop global când totul a fost
schimbat pe pământ. ÎmpărŃirea continentelor şi atmosfera în jurul
pământului a devenit alta, dar oamenii care râd de această
povestire nu pot explica găsirea de scoici şi tot felul de fosile
marine pe vârful unor munŃi aşa cum de exemplu sunt munŃii din
Chile, America de sud, unde s-au găsit rămăşiŃele unei balene, la
o înălŃime de peste 5.000 de picioare. Urme de viaŃă marină, cum
ar fi dinŃi de rechini, au fost găsite în piatră de către muncitorii
constructori pe muntele Santa Cruz din California. Aceste urme,
care se numără cu milioanele, au fost găsite în marele stat Texas,
în regiunea munŃilor Guadalupe, lucru care spune că odată acest
stat era pe fundul mării. Crinoidi sunt o specie de animale marine
care arată ca o floare de liliac ce trăiesc astăzi în ocean la 20.000
de picioare, dar păstrate şi încapsulate în piatră, aceste animale au
fost găsite pe vârful celui mai înalt munte, Everest. Acestea sunt
câteva dovezi că la potop Dumnezeu nu doar că a curăŃat
pământul de oameni răi şi de specia Nefilim a uriaşilor, născuŃi pe
pământ din amestecarea fetelor oamenilor cu îngerii căzuŃi, ce ar
fi poluat neamul din care avea să vină Mântuitorul, dar a şi
modificat pământul mutând plăcile tectonice, rearanjând
geografia pământului. 

Dumnezeu a fost foarte dezamăgit şi îndurerat de purtarea
omului  pe pământ deoarece, cu excepŃia lui Noe, inima lor era
îndreptată numai spre rău (Genesa 6:5). InfluenŃa păcatului care a
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pătruns în Eden, atunci când Adam a trădat încrederea acordată de
Dumnezeu luând din fructul oprit, a afectat spre rău întreaga fiinŃă
a omului. Când omul a păcătuit, Duhul Domnului S-a îndepărtat
de la el şi a trebui să se conducă după eu-l lui, pe care astăzi o
numim firea cea veche. Uriaşii, care erau din sămânŃa îngerilor
căzuŃi (Genesa 6:4), au învăŃat oamenii tot felul de lucruri noi şi
multe erau lucruri rele aşa cum descrie şi Cartea lui Enoh
(105 capitole). Schelete de uriaşi de diferite măsuri, de la 8 pi -
cioa re la 36 picioare, au fost găsite şi documentate de oamenii de
ştiinŃă şi nimeni nu poate spune că uriaşii (Nefilim) nu au existat.
Aceasta explică de ce oamenii au avut informaŃii pe care nu ei
le-au descoperit, începând de la prelucrarea fierului şi până la
sulemenirea feŃei femeilor. În acest fel înŃelegem de ce tăbliŃele de
lut scrise ale civilizaŃiei Sumeriene arată pământul cu nouă pla -
nete care sunt în jurul pământului. 

Planeta Pluto este cea de-a noua planetă şi ea a fost descope -
rită în anul 1969, însă acum 3.500 de ani sumerienii din
Mesopotamia aveau deja această cunoştinŃă pe care au înregis-
trat-o pe tăbliŃele de lut ce Ńineau atunci loc de cărŃi. Prin potop
Dumnezeu a curăŃat pământul de silnicie, dar Noe a găsit milă în
ochii Domnului şi a fost învăŃat să construiască o corabie în care
au fost salvate opt suflete împreună cu animalele pe care le-a luat
cu el în corabie. Familia lui Noe şi animalele pe care le-a luat în
corabie, animale care la porunca lui Dumnezeu i-au fost supuse,
au repopulat pământul. Dumnezeu vrea ca noi, cei care trăim în
secolul XXI, care este secolul informaŃiei, să învăŃăm din această
istorisire că păcatul Îl provoacă pe Dumnezeul care ne-a creat pe
noi şi tot ce văd ochii noştri, la mânie. 

Oamenii din acea vreme nu ştiau de bunătate şi de milă,
deoarece pentru ei viaŃa era ieftină. Trăiau o viaŃă de violenŃă şi
nu erau mulŃumiŃi numai dacă făceau rău. Acest fel de inimă şi
gândire, care se vede la oamenii fără valoare, există şi astăzi.
Majoritatea oamenilor nu mai Ńineau seama de bine sau rău, ci
doar căutau să supravieŃuiască. Nu numai naziştii şi comuniştii, ci
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orice om care nu a primit o inimă nouă prin naşterea de sus
(Ezechiel 36:26, 18:31, Ioan 3:3), are în inima lui potenŃialul de a
avea o astfel de inimă rea. Aceasta explică de ce oamenii sunt
astăzi de acord cu omorârea pruncilor în pântecele maicii lor
(avort), silnicie în care România deŃine locul doi. Nu cu mult timp
în urmă, în unele state din sudul Americii, înainte de eliberarea
sclavilor, negrii erau consideraŃi 3/5 a fi umani (The 3/5 com-
primise 1787). Astăzi, în multe cazuri, embrionul uman care
deŃine viaŃa de la Dumnezeu, primeşte o valoare mult mai mică.
Vremea lui Noe era o vreme când cel cinstit nu prea avea şansă de
supravieŃuire sau să-i meargă prea bine. Şi în lumea de astăzi este
la fel. „Ce s-a întâmplat în vreme lui Noe se va întâmpla la fel şi
în zilele Fiului omului“ (Luca 17:26). 

Noe a fost excepŃia de la această viaŃă trăită ca în legea junglei.
Dacă mai era un altul ca el, cred că Dumnezeu l-ar fi salvat şi pe
acela. Secretul lui Noe a fost că „...umbla cu Dumnezeu“
(Genesa 6:9). Ascultarea şi frica lui de Domnul i-a câştigat
prietenia şi favoarea Domnului. Noe este patriarhul care a ajuns
pe lista favoriŃilor lui Dumnezeu (Ezechiel 14:14). Ştiind că peste
acest pământ urmează să vină mânia lui Dumnezeu, ca şi peste cei
din lumea în care trăia Noe (2 Petru 2:5), trebuie să ne întrebăm
dacă noi avem o credinŃă care ne determină să umblăm cu
Dumnezeu. „Prin credinŃă Noe, când a fost înştiinŃat de
Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o
teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a
osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă
prin credinŃă“ (Evrei 11:7). Prin jertfa Domnului Isus pe crucea de
la Calvar, prin harul lui Dumnezeu, ni s-a deschis şi nouă oportu-
nitatea să intrăm în rândul celor neprihăniŃi, care vor scăpa nu
doar de mânia lui Dumnezeu ce va veni peste locuitorii pământu-
lui, ci vor scăpa şi de pedeapsa iadului. 

„Deci fiindcă suntem socotiŃi neprihăniŃi, prin credinŃă,
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru, Isus Hristos“
(Romani 5:1). ÎnvăŃăm de la Noe că nu ajunge să dai Domnului o
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donaŃie de timp din când în când, ci trebuie să umbli cu El tot tim-
pul. „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El
la dreapta mea, nu mă clatin“ (Psalmul 16:8). La fel ca Noe, ştim
că Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieŃii noastre,
incluzând gândurile care Îl recunosc pe El ca pe un Stăpân iubit.
Dumnezeu era în gândurile lui Noe şi familia lui ştia că orice
decizie în casa lor atârnă de Dumnezeu. Ascultarea lui Noe este
un exemplu pentru noi astăzi, deoarece el nu s-a târguit când sau
cum să facă corabia, ci a făcut tot ce i s-a spus (Genesa 6:22, 7:5,
9, 16). Chiar dacă pentru unii ascultarea lui Noe părea a fi o
nebunie, mânat de o teamă sfântă, Noe a ascultat tot ce i-a spus
Dumnezeu. Cine vrea ca Domnul să umble cu el trebuie să asculte
de El. Dacă vrem să învăŃăm cum să ascultăm de El avem
Scripturile care ne învaŃă acest lucru. Pentru că alegi să asculŃi de
El, vei fi sau nu vei fi într-un anumit loc; vei cumpăra sau nu vei
cumpăra anumite lucruri, vei asculta sau nu vei asculta o anumită
muzică sau vorbe, te vei uita sau ne te vei uita la un anumit lucru. 

Cu corabia construită pe uscat, Noe era de râs în faŃa oamenilor
de atunci şi poate că şi noi suntem de râs în faŃa unora pentru
restricŃiile pe care ni le impunem, pentru modul cum investim
banii şi timpul (Matei 5:11-12), dar noi, care ştim ce urmează
după această viaŃă, ascultând de El, preŃuim prietenia Domnului
mai mult ca orice (Psalmul 25:14). Prin predicarea neprihănirii
făcută de Noe şi prin înşuşi existenŃa corabiei, oamenilor li se
spunea că vine o judecată. ViaŃa noastră văzută de cei din jur tre-
buie să aibă acelaşi efect (2 Petru 2:5, 2 Corinteni 2:15-16).
Oamenilor din vremea lui Noe li s-a dat o şansă de scăpare şi tot
aşa şi celor din vremea de astăzi. 

Prin pocăinŃă şi părăsirea păca tului, prin umblarea cu
Dumnezeu, astăzi încă omul se poate împăca cu Dumnezeu şi
poate privi spre vijeliile ce urmează să vină asupra pămânului cu
linişte în suflet. Privind spre veşnicie poate avea deplină pace în
suflet. Uitându-se spre cer şi nevăzând nici urmă de nor, oamenii
nu s-au pocăit în vremea lui Noe şi au pierit (2 Petru 3:5-6).



Privind la tehnologie, la ce pot face ei, având focusul doar pe
viaŃa aceasta, oamenii continuă să numească răul bine şi să bea
fărădelegea ca apa şi, pierzând astfel oportunitatea salvării, nu se
pocăiesc, dar urmează o judecată. Este sufletul tău la adăpostul
jertfei Domnului Isus? Ai intrat în corabia de salvare care este
Isus Hristos? Privind la felul în care Domnul Isus Şi-a dovedit
dragostea prin a ne răscumpăra, putem avea o credinŃă de
nezguduit într-un Dumnezeu care nu se schimbă, putem avea
necontenit o inimă deschisă pentru Domnul. O inimă deschisă
crează un cer deschis deasupra acelui suflet. Primeşte iertarea Sa,
primeşte darul mântuirii şi umblă cu Domnul până când într-o zi
El te va chema în Casa Lui.

Amin
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MISIUNEA UNUI ROB

„Atunci ÎmpărăŃia cerurilor se va asemăna cu un om
care, când era să plece într-o altă Ńară, a chemat pe
robii săi şi le-a încredinŃat avuŃia sa.“ Matei 25:14

Privind la acest text, primul lucru care probabil ar trebui
să ne întrebăm este acesta: „Sunt eu un rob al lui
Hristos?“ Pentru omul de rând postura de rob este ceva

de nedorit; este ceva ce aduce înaintea noastră amintiri triste
despre cei care au trăit cu acest statut de robi sau  sclavi. PuŃine
Ńări (patru) mai practică sclavia astăzi, dar înainte de a ne pro-
nunŃa cu privire la statutul nostru personal este bine să înŃelegem
puŃin ce înseamnă a fi rob sau sclav. A fi sclav înseamnă fie un
bărbat, femeie sau copil lipsit de drepturi în proprietatea unui
stăpân. Unui sclav i se dădea de obicei de lucru şi minimum de
hrană şi haine, pentru că şi stăpânii sclavilor înŃelegeau că nu este
sănătos să provoci prea mult un om disperat care îşi spune că nu
are nimic de pierdut. 

Sclavii trebuiau învăŃaŃi de mici să fie cre dincioşi stăpânului,
să fie răbdători şi recunoscători pentru ceea ce primeau. Ca să nu
fie pedepsiŃi ei trebuiau să execute toate poruncile stăpânului.
Scopul acestui mesaj este să ne ajute să stabilim dacă noi, care
spunem că am fost făcuŃi slobozi (Ioan 8:36) de sub robia lui



Satana (Coloseni 1:13), ne considerăm a fi între cei care pot
să poarte numele de rob al lui Isus Hristos la fel ca ucencii
Domnului Isus. „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apos-
tol...“ (Romani 1:1); „Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui
Isus Hristos...“ (Tit 1:1); „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus
Hristos...“ (2 Petru 1:1). 

Dacă am întreba un tânăr de liceu care este cel mai înalt pisc
de munte ne-ar spune imediat despre Himalaya cu vârful Everest
între China şi Nepal (8.800m). Acest munte a atras tot felul de
oameni curajoşi şi poate cu eu-l mare, ca după ce vor fi urcat acest
munte până în vârf să se poată spune despre ei, acum şi după ce
vor fi chemaŃi la răsplătire, că au cucerit cel mai înalt punct de pe
pământ. O astfel de aventură costisitoare (vreo 20 000 $), ce nece-
sită în medie cam două luni şi care se face cu riscul vieŃii,
necesită o condiŃie fizică excelentă, deoarece mulŃi şi-au pierdut
viaŃa de-a lungul anilor (în jur de 200 cunoscuŃi), încercând să
cucerească acest munte. Prin două întâmplări adevărate am să
caut să ilustrez puŃin atitudinea unui rob. 

În anul 2006, un alpinist englez cu numele de David Sharp a
pornit în cucerirea acestui record de a cuceri Everestul fără aju-
torul unui ghid (şerpari) şi a reuşit. La întoarcere, când cobora
muntele, a ajuns să fie epuizat de puteri. Fără cele necesare şi
pătruns de frig şi viscol a stat jos, ceea ce de obicei înseamnă
moarte în acel loc. Pe când stătea a trecut pe lângă el un grup de
alpişti care urcau spre vârf, însă niciunul nu s-a oprit să-i dea
vreun ajutor şi David Sharp, biruit de hipotermie, a murit îngheŃat
în locul în care s-a aşezat. Ne poate fi de folos să ne întrebăm ce
a fost în mintea acelor oameni care au trecut pe lângă el fără să-i
dea ajutor. Probabil că s-au gândit ceva în genul acesta: „Dacă mă
opresc să-l ajut, eu nu-mi mai ating scopul de a ajunge în vârf“;
„Am cheltuit atâŃia bani şi am plănuit cu atâta grijă fiecare deta -
liu al acestei expediŃii şi nu pot să fac ca toate acestea să fie în
zadar“ sau „De ce nu s-a pregătit mai bine? De ce nu şi-a luat aju-
toare? Sigur că o să-mi pară rău dacă mă opresc“ sau „Dacă mă
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opresc, ratez ocazia de a fi faimos.“ În acest fel, asemănător cu
preotul şi levitul din pilda spusă de Domnul Isus (Luca 10:32), cu
motivaŃii care să pună un căluş în gura conştiinŃei, au trecut pe
lângă acel alpinist aflat în nevoie. 

În jurul nostru se moare spiritual la tot pasul, pentru că oamenii
sunt robi ai păcatului şi nu cunosc adevărul despre mântuire.
„Adevărat, adevărat vă spun“, le-a răspuns Isus, „că oricine
trăieşte în păcat este rob al păcatului“ (Ioan 8:34). Poate ca şi
alpiniştii care au trecut pe lângă cel aflat în nevoie, trecem şi noi
pe lângă cei ce sunt robi ai păcatului, pentru că noi avem dorinŃele
şi scopurile noastre cu privire la ce vrem să facem pentru
ÎmpărăŃie. Într-o zi, ziarele britanice relatau povestea unui alt
alpinist, Andrew Brash, care a fost tentat să urce Everestul. În
drum, printre munŃi, el a întâlnit un alt alpinist biruit de frig şi
aproape mort. Brash a abandont drumul spre vârf şi şi a dat celui
în nevoie oxigen şi apă, lucru care l-a obligat pe el să coboare jos
în vale pentru că nu mai avea îndeajuns pentru sine. Acel om care
a salvat viaŃa altui om a fost sărbătorit ca erou în Anglia. Am
amintit aceste povestiri ca noi să putem răspunde la următoarea
întrebare: „Care din cei amintiŃi în povestire au făcut ce este mai
de valoare?“ BineînŃeles că cel care a salvat o viaŃă. 

În graba noastră de a face ceea ce socotim noi că este impor-
tant şi plăcut nouă, se poate să trecem peste lucrurile pe care
Dumnezeu le pune în calea noastră ca să le facem. Nimic nu este
mai important pentru cel mântuit ca mântuirea celor nemântuiŃi.
Dumnezeu ne dă responsabilităŃi, dar cine le ia în serios? Domnul
Isus a făcut o prioritate întotdeauna din voia Tatălui ceresc. „Căci
M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce
M-a trimis“ (Ioan 6:38). Un rob care şi-a înŃeles misiunea trăieşte
ca rob al lui Isus Hristos. Când eşti cu adevărat un rob al lui Isus
Hristos, nu ai agenda ta de lucruri pe care cu prioritate vrei să le
faci, ci trebuie să faci ce vrea Stăpânul, începând cu lucrurile
mici. „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios
şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este



nedrept şi în cele mari“ (Luca 16:10). Sunt multe felurile
în care oameni caută să-şi facă „un nume“ dar cel ai cărui ochi
au fost luminaŃi de Duhul Sfânt ştie că nu este nume mai de
dorit decât cel de copil mântuit al lui Dumnezeu (1 Ioan 3:1-2,
Filipeni 2:15). Un astfel de suflet, în şcoala Cuvântului lui
Dumnezeu învaŃă nu doar să trăiască bine, adică cu folos veşnic,
ci învaŃă şi să moară bine, adică împăcat cu Dumnezeu, plin de
fapte bune (Apocalipsa 14:13). 

Textul citat la început face parte din Pilda talanŃilor în care ni
se relatează că un om şi-a împărŃit averea robilor săi cu scopul ca
aceştia să o investească şi să o crească. După puterea şi abilităŃile
lor, le-a dat cinci talanŃi, doi talanŃi şi unuia  i-a dat un talant care
era o valoare mare. Din Pilda lucrătorilor viei din Matei 20
învăŃăm că plata pentru o zi de lucru era un dinarius, iar un talant
valora şase mii de dinarius, aşa că pentru un talant un om trebuia
să muncească enorm de mult. Domnul Isus a folosit o astfel de
valoare ca să înŃelegem că El ne-a încredinŃat nouă ceva valoros.
Domnul  foloseşte valori mari aici ca şi cum parcă ar vrea să ne
şocheze de realitatea unei mari răspunderi, dar şi a unei mari
oportunităŃi de îmbogăŃire faŃă de El (Luca 12:21). „Orice faceŃi
să faceŃi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni“
(Coloseni 3:23). Avem abilitatea ca să alegem să facem binele şi
Stăpânul aşteaptă câştig de la noi întocmai cum de la un pom rodi-
tor îngrijit într-o grădină se aşteaptă roadă bună (Luca 13:8) şi de
la o vie îngrijită se aşteaptă struguri dulci (Ioan 15:2, Isaia 5:1-6). 

Pilda talanŃilor ne spune că nouă, celor care zicem că suntem
robi ai lui Isus Hristos, ni s-a dat să lucrăm pentru Stăpân, pentru
ÎmpărăŃia Sa, în folosul celor ce sunt ai Lui. „Căci noi suntem
lucrarea Lui şi am fost zidiŃi în Hristos Isus pentru faptele bune pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinanite, ca să umblăm în ele“
(Efeseni 2:10). Nu suntem mântuiŃi prin fapte, ci prin har, prin
credinŃă (Efeseni 2:8), dar dacă suntem mântuiŃi apar faptele
bune, aşa după cum un pom bun dă roade bune pentru că în mod
natural nu ştie să facă decât roade bune. Un astfel de rob care
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şi-a înŃeles misiunea, va auzi într-o zi cuvintele binevoitoare ale
Stăpânului. „... Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în
puŃine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria
stăpânului tău!“ (Matei 25:21). 

Adevărul este că toată lumea este rob, dar al cui? Eşti rob al lui
Isus Hristos sau eşti rob al celuilalt stăpân, pentru că acolo unde
va fi Stăpânul tău vei fi şi tu pe vecie. „Dacă mărturiseşti deci cu
gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat din morŃi, vei fi mântuit“ (Romani 10:9). „Domn“
înseamnă Stăpân şi dacă Îl primeşti nu doar ca Mântuitor care-Ńi
iartă toate păcatele, ci Îl numeşti şi Stăpânul tău, devenind astfel
un „rob din dragoste“, poŃi intra în rândul celor mântuiŃi. După ce
intri în rândul celor răscumpăraŃi prin jertfa de sânge a Domnului
Isus să nu trăieşti ca trântor, ci caută să lucrezi în via Lui, având
grijă să nu faci pagube. Va fi Stăpânul bucuros cu ce ai lucrat? 

Astăzi încă poŃi să te pregăteşti pentru întâlnirea cu El, întâl-
nire care este sigură (2 Corinteni 5:10). Nu îngropa talantul cu
scuza că Ńi-e frică să nu-l pierzi, ci pune-l în negoŃ ca Stăpânul
să-Ńi fie binevoitor. Unii nu vor să facă nimic pentru Domnul
deoarece ei spun că efortul lor ar fi aşa de neînsemnat încât nu se
merită să încerce. AlŃii, motivaŃi de mândrie, privesc la cei care
lucrează mult şi cu succes pentru Stăpân şi-şi zic că dacă nu pot
face ceea ce este considerat ca fiind important de alŃii, nu mai vor
să facă nimic. Unii zic că ar face orfelinate şi ar clădi biserici dacă
Dumnezeu le-ar da milioane, iar alŃii spun că ei ar golii spitalele
de bolnavi dacă Dumnezeu le-ar da ce îşi doresc. Acest fel de
oameni de obicei ajung să nu facă nimic pentru Domnul şi au în
faŃa lor o răsplătire de nedorit (Matei 25:30, Luca 16:12-13). La
sfârşit, fiecare din noi va primi unul dintre aceste titluri: „Rob bun
şi credincios“ sau „rob necredincios şi viclean.“ Care crezi că Ńi
se potriveşte astăzi? Nu pierde oportunitatea de a lucra pentru
Dumnezeu, ci decide să faci ce poŃi. 

Nu aştepta până ai să poŃi face lucruri mari. O văduvă a dat doi
bănuŃi şi a fost văzută ca cineva care a dat enorm (Luca 21:1-4).



Fii gata oricând El te-ar chema la răsplătire, să răspunzi la două
întrebări: „Ce ai făcut cu Isus Hristos, L-ai primit sau L-ai
refuzat?“, şi a doua întrebare este: „Cum şi cât ai iubit, prin ceea
ce ai făcut pe pământ cu abilităŃile cu care El te-a înzestrat?“ Lasă
credinŃa dovedită de faptele tale să vorbească sus în cer, ca
Domnul Isus să se bucure că are pe cineva care Îi seamănă. Une-
ori  se pare că Stăpânul ne dă de făcut lucrări care ne depăşesc şi
aceasta pentru că El ştie că, dacă nu le putem duce la îndeplinire
singuri, Îl vom chema pe El în ajutor ca să lucreze cu noi şi prin
noi. Primul om, Adam, a avut de ales, al doilea Adam a avut de
ales să ne salveze sau nu. 

Noi avem de ales dacă vrem să-I fim supuşi sau nu. AcŃiunea
noastră bună necesită credinŃă în Cel care răsplăteşte; credinŃa
cere cunoştinŃă şi la nivelul cunoştinŃei, când ştim ce şi cum
trebuie să lucrăm, Duhul Sfânt din noi propune opŃiunea de a face
ceea ce aduce câştig sufletesc. Lucrurile, chiar bune, dar
temporare ne pot absorbi viaŃa şi aşa ajungem să neglijăm voia
Stăpânului. Alegi ce vrei să faci sau să nu faci, dar alege bine şti-
ind că te aşteaptă o răsplătire dreaptă. Lucrează cu toată râvna
pentru că Stăpânul care Ńi-a făgăduit bună plată poate apărea cu
răsplata în orice moment. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui“
(Apocalipsa 22:12).
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DESTINUL P}MQNTULUI

„Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi
păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de
judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiŃi.“

2 Petru 3:7

Dacă am face un sondaj am afla că mulŃi oameni sunt de
părere că în viitor va avea loc un sfârşit drastic al aces-
tei lumi, pe această a treia planetă de la soare, numită

Terra. Teorii şi presupuneri de tot felul îi împart pe cei care-şi dau
cu părerea despre cum şi când va avea loc acest sfârşit, dar ce este
sigur este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu – că pământul
este păstrat de Dumnezeu pentru foc şi tot ce este pe el va arde
(vezi 2 Petru 3:10). Prin descoperire dumnezeiască, în urmă cu
două mii de ani, Petru, un pescar fără şcoală, a descris, cum spune
textul citat la început, ceea ce atunci părea o nebunie – că tot
pământul va arde. La 148,6 milioane de kilometri distanŃă de
pământ, Soarele, sfera rotundă care străluceşte pe cer, este com-
pus în cea mai mare parte din hidrogen şi puŃin heliu, care arde cu
explozii sau fuzi uni, cu temperaturi mai mari de 10 milioane de
grade Celsius. Este aşa de mare încât înăuntrul lui ar încăpea
1.300.000 de sfere de mărimea Terrei şi unii sunt de părere că o
furtună solară neobişnuită ar putea arde pământul.
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Furtunile solare, care au loc la aproximativ 11 ani, afectează
pământul; în 1859 o astfel de furtună a făcut telegraful să nu mai
lucreze, iar în 1983 furtuna solară cu câmpul electromagnetic a
făcut ca tot oraşul Quebec din Canada să rămână fără electricitate.
Unii astronomi spun că un asteroid, un munte zburător, va trece
pe lângă pământ în 2028 şi numai praful şi stâncile care-l însoŃesc
prin cosmos vor fi de ajuns să blocheze lumina soarelui şi să ter-
mine viaŃa pe pământ. AlŃii sunt de părere că bolile create de
oameni în laboratoare, cu scopul de a reduce aproximativ 90% din
populaŃie, vor stârni o epidemie care va anihila omenirea la scară
mare. Teoriile despre sfârşitul pământului – precum încălzirea
globală, cutremur cu inversare a polilor, războiul atomic între
Ńările de pe pământ sau iarna atomică – apar mereu şi sunt expuse
în lumea virtuală. Toate acestea ar trebui să ne aducă aminte de
cuvântul dat nouă prin apostolul Petru, care spune: „Deci, fiindcă
toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiŃi
voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă“ (2 Petru 3:11).

Oamenii au multe teorii, dar Dumnezeu nu are nevoie de aju-
torul oamenilor dacă vrea să distrugă pământul. Prin apostolul
Petru, Dumnezeu ne spune că destinul pământului este să ardă,
apoi cei care aleg să Îi fie credincioşi Lui se vor bucura de un
pământ nou: „Dar noi, după făgăduinŃa Lui, aşteptăm ceruri noi şi
un pământ nou, în care va locui neprihănirea“ (2 Petru 3:13).

Astăzi, prin credinŃa în Domnul Isus, cei care cred în
Dumnezeu şi au devenit copii ai lui Dumnezeu prin naşterea din
nou privesc spre viitor, departe, dincolo de acest pământ, unde în
lumea spirituală – care a existat înainte de lumea noastră fizică –
există o ÎmpărăŃie şi un Împărat care, ca un Tată, Îşi aşteaptă copi-
ii acasă. Noi suntem „ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor
să se întoarcă“ (Luca 12:36) şi ziua aceea este aproape, „căci
suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui
Dumnezeu“ (1 Petru 4:17). Aşa cum pompierii sunt gata oricând
pentru a răspunde în caz de urgenŃă, şi noi trebuie să fim pregătiŃi
pentru ziua Domnului, despre care apostolul Petru spune că va
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veni ca un hoŃ, când nimeni nu se va aştepta: „Ziua Domnului însă
va veni ca un hoŃ“ (2 Petru 3:10).

Ca unii care Îl aşteaptă pe Domnul, ne putem verifica sau „cân-
tări“ spiritual pe cântarele pe care Dumnezeu, prin Cuvântul
Scripturii, care ni le-a pus la dispoziŃie. Exodul 20 prezintă cân-
tarul celor zece porunci, dintre care, în afară de cea de-a patra
poruncă (vezi Coloseni 2:20-23), sunt încă valabile. În Noul
Testament avem „cântarul“ din Matei 5, unde, în primele versete,
este descrisă starea celor care s-au lipit de Domnul şi nu de acest
pământ efemer. Cei care spun că sunt atenŃi să fie găsiŃi „fără pri-
hană, fără vină, şi în pace“ (2 Petru 3:14) se pot cântări pe cân-
tarul de la 1 Corinteni 13, şi în locul cuvântului „dragostea“ să
pună numele lor. Dacă cugetul nu le reproşează nimic, atunci
înseamnă că sunt plăcuŃi Domnului. De exemplu: Ioan este
îndelung răbdător, este plin de bunătate; Ioan nu pizmuieşte; Ioan
nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură
de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul,
nădăjduieşte totul, suferă totul. Ioan nu va pieri niciodată.

Apostolul Petru, mânat de Duhul Sfânt, a vorbit de la
Dumnezeu (vezi 2 Petru 1:21) când a scris cuvintele citate la
început, care îi sperie pe cei care nu sunt gata pentru întâlnirea cu
Dumnezeu, cu scopul de a ne trezi mintea şi sufletul. El declară:
„PreaiubiŃilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În
amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinŃări“
(2 Petru 3:1). Cuvintele lui Petru din acest capitol sunt, într-ade-
văr, de speriat pentru omul nemântuit, pentru că prevestesc o rea -
litate viitoare îngrozitoare pentru locuitorii pământului. Mesajul
parcă spune: „Gândeşte-te! Pregăteşte-te! PoŃi fi gata prin intrând
la adăpostul jertfei Domnului Isus şi prin rămânând fidel Lui“.
Este adevărat că există şi batjocoritori care nu cred într-un astfel
de sfârşit al pământului, dar este bine ca ei să-şi aducă aminte că
la fel au făcut şi oamenii din vremea lui Noe (vezi 2 Petru 3:2-6).
Vine ziua când se va împlini cuvântul care spune: „Du-te, poporul
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meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva
clipe, până va trece mânia“ (Isaia 26:20).

Punându-Ńi nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui
Isus Hristos în orice moment (vezi 1 Petru 1:13), cel credincios
trebuie să fie pregătit să răspundă la două întrebări: „Ce ai făcut
cu Isus Hristos, care a murit pentru tine? Şi cum i-ai iubit pe cei
din jurul tău?“ „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşia vieŃii, nu este de la Tatăl, ci din lume“
(1 Ioan 2:16). Acest verset arată cum au fost testaŃi primii oameni
în Eden, cum a fost testat Domnul Isus în pustie şi cum vom fi
testaŃi şi noi, cei de astăzi. La unul dintre aceste trei puncte
am putea fi mai vulnerabili decât la celelalte două, iar duşmanul
va încerca să dea lovitura acolo. Biruind îndemnurile firii vechi,
trebuie ca fiecare să facem ceva pentru ca ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu să crească. Ea nu creşte prin teritorii pământeşti, ci
prin suflete câştigate şi aduse de la întuneric la lumină (vezi
Faptele apostolilor 26:18; 2 Timotei 1:10).

Pământul acesta nu are un viitor strălucit, aşa că nu te lega de
el şi nici nu-Ńi strânge bogăŃiile pe el, ci strânge-le acolo unde nu
poŃi să le pierzi (Matei 6:19, 20; Luca 12:21; Iacov 5:3). Ne este
de folos să ne gândim la destinul acestui pământ, ca nu cumva
venirea Stăpânului să ne găsească dormind şi să rămânem cu cei
care au căutat raiul doar pe acest pământ. Suntem doar în trecere
pe pământ; de aceea, după cum nu duci dantele şi bibelouri când
treci pe la un hotel, când călătoreşti, nu-Ńi aduna aici prea mult, ca
să nu Ńi se lege inima de pământ. Scoate afară din viaŃa ta tot ce
este lumesc şi te împiedică să te apropii de Domnul şi să lucrezi
pentru El, ca să nu te tragă în jos – aşa cum o greutate mare îl
trage în jos pe cel care înoată când corabia naufragiază şi încearcă
să-şi scape viaŃa.

Apocalipsa 6:16 spune că vor experimenta mânia
Mielului oamenii în care rodesc faptele firii pământeşti (vezi
Galateni 5:19-22). Fiecare om, prin deciziile pe care le ia, alege
să aibă numele scris pe pământ (Ieremia 17:13), pentru că este
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legat de el, sau în ceruri (vezi Luca 10:20), unde îşi strâng
comoara prin pocăinŃă şi prin naştere din nou. Destinul pământu-
lui este dezastruos. Nu-Ńi lega viaŃa de el, ci leagă-Ńi-o de
Dumnezeu, prin ascultare de El. Dumnezeu a făcut posibil ca
toate sufletele care cred în Isus Hristos ca Mântuitor să poată fi
mântuite. Domul Isus este asemănat cu un mire. Acest Mire a
făcut eforturi extraordinare ca să aibă o Mireasă curată, pe care să
o înfăŃişeze înaintea Tatălui. El a dovedit iubirea Lui pentru
Mireasa Sa, dar vrea să fie şi El iubit. Îl iubeşti tu pe acest Mire?
Dacă spui că da, cum demonstrezi asta?

Nu suntem mântuiŃi prin fapte, dar vom fi judecaŃi după fapte
pentru că faptele dovedesc dragostea noastră şi credincioşia faŃă
de Mire. Dacă L-ai primit pe Isus ca Domn şi Stăpân, fii sigur că
eşti şi rămâi între cei sfinŃi (vezi Evrei 3:1; Efeseni 4:1), care îşi
cercetează mereu haina sufletului, care trebuie să fie albă, şi
umblă în lumină (vezi Psalmii 119:14; Romani 5:1, 2; Coloseni
1:22). Pavel ne sfătuieşte: „Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinŃi
şi preaiubiŃi, îmbrăcaŃi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bună-
tate, cu smerenie, cu blândeŃe, cu îndelungă răbdare“
(Coloseni 3:12). Ziua când Stăpânul va veni va fi cea mai fericită
sau cea mai tristă zi din viaŃa ta. Acum încă mai poŃi să te
pregăteşti. Veghează! O cântare spune: „Cine va mai şti să te
aştepte înmiresmat?“ Înmiresmarea constă în evlavie, curăŃie şi
fapte bune, „o mireasmă de la viaŃă spre viaŃă“ (2 Corinteni 2:16).
Fii gata! „Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău!“
(Amos 4:12). El a făcut tot posibilul ca destinul tău să nu fie legat
de destinul acestui pământ.
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INTRAREA ÎN IERUSALIM

„Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul
Muntelui Măslinilor, toată mulŃimea ucenicilor, plină
de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas
tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei
ziceau: «Binecuvântat este Împăratul care vine în
Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile
preaînalte!»“ Luca 19:37, 38

Nu cu foarte mult timp în urmă, în Suedia, o femeie
bisericoasă, care avea locul ei preferat în sanctuar, a
mers într-o duminică la închinare şi a văzut că cineva

ocupase deja locul ei. Iritată, i-a cerut persoanei respective să se
mute altundeva; şi omul s-a conformat. După terminarea serviciu -
lui, cineva a întrebat-o pe acea femeie: „Ştii cine este persoana
căreia i-ai cerut să se mute? „Nu“, a răspuns femeia. „Este
împăratul Oscar al Suediei.“ Femeia, uluită, a spus că regretă pro-
fund ce a făcut, dar regretul ei a fost prea târziu.

În urmă cu 2000 de ani, în Ierusalim, un Împărat pe numele
Isus Hristos a intrat călare pe mânzul unei măgăriŃe în cetatea
Ierusalim, într-un alai festiv, înconjurat de oameni care strigau:
„Osana, Fiul lui David!“ (Matei 21:9). Era ziua cercetării acelei
cetăŃi, dar mai-marii poporului din acea vreme nu L-au recunos-
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cut ca Mesia şi au fost foarte iritaŃi de strigătele poporului.
Oamenii puseseră ramuri de finic şi haine în calea măgăruşului şi
exclamau ovaŃii care-L recunoşteau ca fiind Mesia, Unsul Tatălui
ceresc, despre care a prorocit Daniel cu 483 de ani înainte.

Unii farisei din norod au încercat să oprească aclamaŃiile de
laudă adresate Domnului Isus, zicând: „«ÎnvăŃătorule, ceartă-łi
ucenicii!» şi El a răspuns: «Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele
vor striga»“ (Luca 19:39, 40). Domnul Isus a intrat în cetatea
Ierusalim cu un alai paşnic, aşa că gărzile romane, care erau
mereu în alertă să stingă orice răbufnire şi semn de revoltă
împotriva Romei, nu s-au sesizat şi nu au intervenit în niciun fel.
Mergând şi privind cetatea, Domnul Isus a plâns pentru ea, pen-
tru că El, care avea duhul prorocilor, a văzut cum, după aproxi-
mativ 30 de ani, generalul roman Titus, fiul lui Vespasian, avea să
distrugă Ierusalimul şi să-l facă una cu pământul, aşa încât să nu
rămână piatră pe piatră (vezi Luca 21:6). „Dacă ai fi cunoscut
şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-Ńi dea pacea!“
(Luca 19:42). Domnul Isus călătorea însoŃit de un grup de
ucenici care văzuseră minunile făcute de El – motiv pentru care ei
Îl lăudau pe Dumnezeu cu glas tare. „Cei mai mulŃi din norod îşi
aşterneau hainele pe drum; alŃii tăiau ramuri din copaci şi le
presărau pe drum“ (Matei 21:8). Până şi copiii au ajuns să
participe la cântarea de laudă – lucru care i-a deranjat foarte mult
pe marii-preoŃi: „Dar preoŃii cei mai de seamă şi cărturarii, când
au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu
şi zicând: «Osana, Fiul lui David!» s-au umplut de mânie“
(Matei 21:15).

IsraeliŃii aşteptau ca Mesia să vină ca un războinic viteaz care
să-i elibereze de sub stăpânirea romanilor, dar El a venit ca Miel
al lui Dumnezeu (vezi Ioan 1:36). În loc să intre pe un cal alb în
cetate, Domnul Isus S-a smerit şi a intrat pe un măgăruş, întocmai
cum a prorocit prorocul Zaharia despre El (vezi Zaharia 9:9). În
zilele de astăzi israeliŃii aşteaptă un Mesia care să le aducă şi să le
garanteze pacea, dar Ei îl vor vedea venind ca războinic viteaz



(vezi Exodul 15:3), care îi va nimici pe vrăjmaşii lui Israel la
împlinirea vremii (vezi Apocalipsa 1:16, 19:15). Pentru că duş-
manii evangheliei lui Isus Hristos ştiu că este scris că Mesia va
reveni la Ierusalim (vezi Zaharia 14:4, 5), ei au făcut lângă poar-
ta pe care cred că El va intra un cimitir cu aproximativ 150.000
de morminte, ştiind că niciun evreu nu se spurcă trecând printr-un
cimitir islamic. În anul 1530, califul islamic, sultanul Suleiman, a
zidit poarta de răsărit a cetăŃii, ca să nu poată intra Mesia pe ea.
Dar cine poate opri puterea lui Dumnezeu? Când Domnul Isus va
reveni cu sfinŃii Săi, care probabil îi vor include şi pe cei care au
avut parte de răpire, El va modifica, printr-un cutremur, împre-
jurimile Muntelui Măslinilor.

Lecturând pasajul care descrie intrarea triumfală a Domnului
Isus în Ierusalim, în mijlocul bucuriei ucenicilor, putem observa
câteva stări tragice ale unor oameni, ce ne pot sluji ca învăŃătură.
Oamenii care nu au înŃeles ziua cercetării lor au transformat acea
zi de sărbătoare în ceva negativ – fapt care a atras asupra lor
osândă. Vedem că fariseii nu au fost gata să sărbătorească; dim-
potrivă, ei şi-au arătat împotrivirea. Scriptura se împlinea sub
ochii lor (vezi Zaharia 9:9) şi, deşi aveau ochi, nu vedeau în
Domnul Isus decât un rival pe care voiau să-L pună sub tăcere cu
orice preŃ. În cuvintele ucenicilor auzeau împlinirea Scripturii dar
fariseii şi marii-preoŃi aveau inima împietrită. „Binecuvântat să
fie cel ce vine în Numele Domnului!“ (Psalmii 118:26).

Toate semnele vremii arată că venirea Domnului Isus ca
judecător al lumii care L-a respins este aproape şi totuşi, ca fari-
seii din Ierusalim, cei mai mulŃi nu preŃuiesc această vreme de har
– când se pot împăca cu Dumnezeu prin pocăinŃă, în meritul jert-
fei Domnului Isus. MulŃi nu preŃuiesc ziua cercetării lor, când
Domnul îi cheamă la viaŃă, şi continuă să iubească păcatul şi să
trăiască în el; continuă să încerce să slujească la doi stăpâni,
crezând că Dumnezeu este mulŃumit cu o inimă împărŃită. „Chiar
şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rânduni-
ca şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu nu
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cunoaşte Legea Domnului!“ (Ieremia 8:7). Oare descriu aceste
cuvinte starea sufletului tău? Merită să ne cercetăm. Astăzi încă
are rost. Astăzi Dumnezeu încă dă iertare şi mântuire. Astăzi încă
Duhul Sfânt dă naşterea din nou, prin pocăinŃă sinceră, şi face din
cei care vin la Domnul Isus făpturi noi (vezi 2 Corinteni 5:17).

În 2004 în Sri Lanka a venit un tsunami care a curmat peste
40.000 de vieŃi. Animalele au simŃit din timp pericolul şi s-au
retras pe înălŃimi. Oare noi simŃim pericolul? Ne pregătim pentru
a sta înaintea lui Dumnezeu, înainte ca urgiile să lovească acest
pământ care zace în cel rău (vezi 1 Ioan 5:19)? Trebuie să fugim
pe înălŃimi spirituale, la stări ca pe muntele Tabor. Când cerem, în
rugăciune, prezenŃa Domnului putem primi putere să facem faŃă
împotrivirii lumii şi vrăjmaşului nostru. Putem învăŃa din eveni-
mentul care a avut loc cu 2000 de ani în urmă că trebuie să dăm
slavă lui Isus Hristos, care a făcut posibilă împăcarea cu Tatăl.
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne
ierte păcatele şi să ne cureŃe de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:9).
ÎnvăŃăm că Domnul Isus, care în acea zi a curăŃat Templu de
negustori, vrea ca templul trupului nostru să fie curat şi neîntinat
de păcat (vezi 1 Corinteni 6:19). ÎnvăŃăm din acest eveniment că
trebuie să cunoaştem şi să preŃuim vremea cercetării noastre. 

ÎnvăŃăm din acest pasaj biblic că Dumnezeu vrea să avem o
reverenŃă sfântă pentru locul unde ne adunăm şi în care El Se
prezintă în mijlocul laudelor. „... Isus a intrat în Templu. A început
să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răs-
turnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau
porumbei. Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu“
(Marcu 11:15, 16). 

Cuprins de indignare şi de o mânie după voia lui Dumnezeu,
Domnul Isus i-a izgonit pe negustorii care erau mână în mână cu
preoŃimea din Templul unde Tatălui trebuia să I Se dea cinste,
pentru că prin ceea ce făceau profanau acel loc sfânt. „Este scris:
«Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi aŃi făcut din ea o
peşteră de tâlhari»“ (Luca 19:46).
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Domnul Isus vrea şi astăzi ca cei care merg la casa de rugăciu -
ne să fie nu doar îmbrăcaŃi cuviincios, ci îmbrăcaŃi cu haina laudei
(vezi Isaia 61:3) şi să-I aducă închinare în duh şi în adevăr. Până
când un om nu este născut din nou, el nu poate aduce o astfel de
închinare, pentru că duhul lui este mort (vezi Efeseni 2:1). ViaŃa
din Dumnezeu vine în noi, în duhul nostru, în momentul pocăinŃei
sincere. Acest moment este urmat întotdeauna de o schimbare
radicală a vieŃii. Într-un astfel de moment de pocăinŃă, în care are
loc naşterea de sus (vezi Ioan 3:3) şi care este cel mai important
eveniment din viaŃa unui pământean, Dumnezeu iartă păcatul şi
vindecă rănile sufletului făcute de păcat. Vindecă inima de dorinŃe
şi de scopuri rele şi pune în locul lor dorinŃa de a face voia Lui şi
de a arăta recunoştinŃă faŃă de Isus, care a făcut posibilă primirea
mântuirii prin har.

În acest fel, oamenii obsedaŃi de lucrurile trecătoare ale aces-
tui pământ, preŃuind vremea cercetării lor, sunt eliberaŃi din
lanŃurile care-i leagă de pământ atunci când, chemaŃi la pocăinŃă,
se pocăiesc şi ajung să trăiască pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi
să se îmbogăŃească faŃă de Dumnezeu. Ai avut şi tu o zi a
cercetării? Dacă crezi că nu ai avut, mesajul acesta, care te
cheamă la pocăinŃă, îŃi prezintă oportunitatea de intra în rândul
celor care, prin credinŃa în Domnul Isus, primesc iertare şi mân-
tuire. Ai natura cea nouă, pentru că Isus locuieşte în tine (vezi
Galateni 2:20; Efeseni 3:27)? Sau ai natura veche? AsculŃi de
cuvântul Scripturii într-un mod natural sau doar eşti obişnuit să
acŃionezi religios?

Printre altele, caracterul este ceea ce suntem şi ce facem când
suntem singuri; de aceea, te poŃi cerceta să vezi, după ce faci şi ce
doreşti când eşti singur, dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu şi Cuvântul
Lui. Religia este încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu, dar
credinciosul născut din nou prin pocăinŃă Îl are în el, prin Duhul
Sfânt, pe Dumnezeu, pentru că prin naşterea de sus s-a făcut păr-
taş firii şi naturii dumnezeieşti, „prin care El ne-a dat făgăduinŃele
Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceŃi părtaşi firii
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dumnezeieşti, după ce aŃi fugit de stricăciunea care este în lume
prin pofte“ (2 Petru 1:4).

Deşi te afectează enorm, nu este cel mai important sub ce con-
fesiune te aliniezi prin votul pe care-l dai cu picioarele tale; dar
este foarte important să fii născut din nou şi să ai credinŃa celor
care cred tot Cuvântul lui Dumnezeu fără să adauge tradiŃii şi
porunci omeneşti. Dumnezeu vrea să ai o inimă nouă şi o natură
nouă ca să poŃi să ajungi acolo unde este El. Dacă vrei, poŃi să
păstrezi inima şi natura ta veche, dar în veşnicie vei fi acolo unde
acestea se potrivesc – cu cei care au acelaşi fel de inimă şi de
natură, într-un loc de nedorit. Alege să preŃuieşti ziua cercetării
tale de astăzi şi primeşte-L pe Domnul Isus ca Domn şi Stăpân,
pentru ca sufletul tău să fie în siguranŃă.

Amin
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UN MONUMENT ISTORIC

„Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe
uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stân-
ga lor.“ Exodul 14:22

Majoritatea Ńărilor au anumite locuri şi monumente
care le servesc lor şi generaŃiilor care urmează ca
nişte pietre de aducere aminte a unor evenimente în

care anumiŃi oameni s-au remarcat pentru curajul lor sau care le
aduc aminte de evenimente care au schimbat cursul vieŃii şi al
Ńării lor. IsraeliŃii, până la zidirea Templului, au avut obiceiul de a
ridica monumente sau altare care să îi ajute să Ńină minte felul în
care ei au simŃit prezenŃa lui Dumnezeu în mijlocul lor cu o anu-
mită ocazie (vezi Genesa 8:20, 12:7, 28:18, 31:45; Iosua 4:1-8;
1 Samuel 7:12).

Mesajul acesta, care va încerca să fie un cuvânt de încurajare
pentru copiii Domnului încercaŃi în această vreme, ne va îndrep-
ta atenŃia nu spre o statuie, ci spre un eveniment istoric care nu are
un monument fizic. Este vorba despre evenimentul despărŃirii
Mării Roşii în două, când israeliŃii ieşiŃi din robia egipteană erau
urmăriŃi de oastea lui Faraon. „Moise şi-a întins mâna spre mare.
Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit,
care a suflat cu putere toata noaptea; el a uscat marea, şi apele
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s-au despărŃit în două“ (Exodul 14:21). Când apele s-au unit din
nou, duşmanii poporului Israel au pierit înecaŃi. Acest eveniment
istoric ne spune că Dumnezeu, în pofida fricii, a necredinŃei, a
neliniştii şi a nesiguranŃei care uneori atacă viaŃa noastră, ne poate
da biruinŃă ca să rămânem statornici în credinŃă; apoi, la fel ca
israeliŃii, să cântăm din inimă cântări de laudă Dumnezeului nos-
tru. „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: a năpustit în mare
pe cal şi pe călăreŃ“ (Exodul 15:1). Şi eu am fost urmărit „de cal
şi de călăreŃ“, care-mi doreau pieirea – calul fiind cancerul la
ficat, iar călăreŃul fiind moartea; dar în urmă cu aproape trei ani
Domnul Şi-a arătat puterea în viaŃa mea şi astăzi am în memoria
mea un monument al biruinŃei pentru care Îi dau slavă.

Aşa cum oamenii se uită la monumente care dau încredere,
cum este şi Statuia LibertăŃii, copiii Domnului privesc la felul în
care Dumnezeu a lucrat în viaŃa lor şi a altora ca apoi, plini de
credinŃă, să dea slavă lui Dumnezeu. Lumea care Îl sfidează pe
Dumnezeu cu aroganŃă şi alege să nu-I slujească, plină de mân-
drie, se încrede în politicieni, în ştiinŃă, în felul în care îşi
păstrează trupul sănătos, în puterea şi banii ei, uitând că şi Faraon
a fost puternic, că şi Tirul a fost o cetate puternică, ce părea de
nebiruit, dar a fost nimicită; uitând că şi Titanicul a fost un vapor
gigantic, dar s-a scufundat la prima cursă (în 1912), de aceea
spune Scriptura: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te
bizui pe înŃelepciunea ta!“ (Proverbele 3:5).

Intrând în ascultare de Dumnezeu, Moise i-a eliberat pe
israeliŃi şi, când erau urmăriŃi de cea mai puternică armată de
atunci, au ajuns la punctul unde nu aveau ieşire. La cuvântul lui
Dumnezeu, Moise a ridicat toiagul spre mare ca marea să se
despartă, după cuvântul primit de la Dumnezeu. Acest eveniment
a avut ecou în lumea de atunci. După 40 de ani, fără ziar sau tele-
vizor, cei din Ierihon au auzit despre el şi frica de Dumnezeul lui
Israel a intrat în ei (vezi Iosua 2:9-12). Dumnezeu nu vrea să stăm
ca la coafor să-L aşteptăm pe Domnul, ci vrea să lucrăm pentru
El. El vrea să ridice în viaŃa noastră monumente de biruinŃă şi de



cucerire care să slujească spre slava Sa şi spre întărirea credinŃei
celor din jurul nostru. La Marea Roşie, Dumnezeu a transformat
ceea ce putea fi un dezastru total într-o biruinŃă, într-un mesaj care
încă mai răsună în lume – un mesaj care spune că din milioane de
victime posibile a făcut un popor victorios căruia i-a dat o Ńară.
Păzeşte-te de păcat şi încrede-te în Dumnezeu, pentru că niciun fir
de păr nu-Ńi cade fără ca El să ştie (vezi Matei 10:30). Dumnezeu
a lăsat o astfel de biruinŃă şi în viaŃa mea şi vrea să creeze un mo -
nument al biruinŃei şi în viaŃa ta, ca să-Şi facă Numele de slavă:
„Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca
harul mare, căpătat prin mulŃi, să facă să sporească mulŃumirile
spre slava lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 4:15).

Dacă eşti într-un mare necaz şi te vezi la strâmtorare, fă ce
depinde de tine şi apoi încrede-te în Dumnezeu, pentru că El
poate face o ieşire sau o uşă acolo unde nu există una. Poate spui:
„Eu nu sunt Moise!“ Adevărat, dar Iehova este tot Dumnezeu şi
astăzi, la fel ca în ziua când Moise a despicat marea şi a creat acel
monument al biruinŃei în mintea a milioane de suflete. Când Israel
a ajuns la Cades-Barnea şi au văzut uriaşii din Ńara care le-a fost
promisă au cârtit şi au vrut să se întoarcă înapoi în Egipt (vezi
Numeri 14:3, 4). Când vine examenul credinŃei tale şi te vezi
depăşit de situaŃie, nu fă ca acei israeliŃi fricoşi; dimpotrivă,
urmând pilda Domnului Isus, stabileşte dinainte că în astfel de
momente de clătinare nu îŃi vei da voie să spui altceva decât: „Nu
voia mea, ci voia Ta să se facă!“ Firea noastră veche trebuie să
ştie că nu poate decât să accepte voia Domnului şi să aştepte
ajutorul Lui (vezi Exodul 14:14).

Îngrijorarea excesivă şi frica ne pot lua ochii de la Domnul. De
multe ori la temelia fricii este ceea ce vrem noi cu orice preŃ. Dacă
spunem că avem toate motivele să fim îngrijoraŃi, Domnul Isus ne
aduce aminte că îngrijorându-ne nu putem schimba nimic (vezi
Matei 6:27). Îngrijorarea excesivă fură pacea şi atacă credinŃa,
făcându-ne astfel vulnerabili atunci când, de fapt, Dumnezeu vrea
să ridice un monument al biruinŃei şi al credincioşiei noastre faŃă
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de El. Noi ar trebui să spunem: „Chiar dacă ar fi să umblu prin
valea umbrei morŃii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu
mine“ (Psalmii 23:4a). Israel a trecut pe acolo şi eu am trecut pe
acolo; şi dintr-un loc al morŃii a ieşit viaŃă şi biruinŃă. Cel care Se
luptă pentru noi şi are viaŃa noastră în mâna Lui este acelaşi
Dumnezeu care S-a luptat pentru Israel când a despicat marea
Roşie (vezi Exodul 14:25).

IsraeliŃii au văzut stâlpul de foc, norul care-i însoŃea şi marea
despicată şi totuşi, la primul obstacol, au vrut să se întoarcă înapoi
în robie. łipetele disperate ale israeliŃilor L-au deranjat pe
Dumnezeu în acea zi (vezi Exodul 14:15). Disperare noastră
când vorbim şi acŃionăm ca nişte oameni care nu Îl au Dumnezeu
Îl deranjează şi astăzi. Ca şi cârtirea lor (vezi Exodul 16:3),
cârtirea noastră Îl întristează pe Dumnezeu, care ne-a trimis un
Răscumpărător care să ne scoată din robia păcatului, unde îi slu-
jeam lui Satana şi îi aduceam închinare prin pofte şi prin vicii.
Biblia ne învaŃă: „Nu vă îngrijoraŃi de nimic; ci, în orice lucru,
aduceŃi cererile voastre la cunoştinŃa lui Dumnezeu, prin rugă -
ciuni şi cereri, cu mulŃumiri“ (Filipeni 4:6).

La necaz – care poate fi un moment în viaŃă când Dumnezeu
vrea să ridice un monument al biruinŃei spre slava Lui – alege să
te încrezi în El. Isus ne sfătuieşte: „Nu vă îngrijoraŃi de viaŃa
voastră“ (Luca 12:22). Alege să crezi în Dumnezeu, care ştie tot
ce faci şi gândeşti şi poate să te izbăvească; nu crede în superstiŃii
sau în ameninŃări. Am citit că la mănăstirea VoroneŃ între sfinŃi
sunt pictaŃi şi Socrate şi Platon, deşi ei nu au fost sfinŃi; dar aceş-
tia i-au învăŃat pe oameni să nu creadă în superstiŃii, ci să creadă
într-un Creator. Cu atât mai mult noi, care avem Cuvântul lui
Dumnezeu, putem să ne încredem în purtarea Lui de grijă. Cre -
dinŃa nu este o atitudine, dar ea poate dezvolta o atitudine care te
face să poŃi să suferi şi chiar să mori pentru Hristos – ca şi în
primii creştini care au ajuns în arenele romane. Biblia ne spune că
„unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să
primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiŃi“
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(Evrei 11:35). Dacă Dumnezeu ar deschide marea înaintea ta şi ai
trece ca pe uscat printre acei pereŃi de apă, ai fi şi tu plin de frică,
asemeni israeliŃilor? Ei ar fi preferat să fie altundeva, la fel cum
noi am prefera să nu avem necazuri. Dumnezeu i-a forŃat să intre
în albia râului prin faptul că, ridicând stâlpul de foc dinaintea lor
(vezi Exodul 14:20), le-a îngăduit egiptenilor să se apropie.
Dumnezeu ne forŃează uneori şi pe noi să intrăm în astfel de încer-
cări pe care nu le dorim, unde putem să-L cunoaştem mai bine.
CredinŃa care Îl onorează pe Dumnezeu nu este cea pe care spui
că o ai când este linişte în viaŃa ta, ci aceea pe care o demonstrezi
când eşti în furtună.

Adevărul Scripturii generează o credinŃă puternică; creează în
mintea înnoită (vezi Romani 12:2) o realitate pe care o pot vedea
doar cei care au o oarecare maturitate spirituală. La maturitate
spirituală se ajunge prin unirea cunoştinŃei Fiului şi a credinŃei
(vezi Efeseni 4:12), când sufletul umblă pe cărările neprihănirii
(vezi Proverbele 4:11). Biblia spune că „cel neprihănit va trăi prin
credinŃă“ (vezi Romani 1:17). La fel cum în vreme de furtună
avioanele de astăzi aterizează în condiŃii de ceaŃă orientându-se
doar după ce spun aparatele de la bord, şi copiii Domnului pot
umbla prin credinŃă. După cum piloŃii, care sunt răspunzători de
multe vieŃi, au încredere în ce le spun aparatele, şi noi trebuie să
avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu – care niciodată nu se
strică, cum se poate strica un aparat.

Fiecare suflet care a avut o zi a pocăinŃei când a fost născut din
nou, are în viaŃa lui un monument istoric care-i marchează schim-
barea stăpânului şi a destinaŃiei finale. Fiecare suflet născut din
nou are în viaŃa lui un eveniment pe care-l comemorează cât
trăieşte participând la Masa Domnului. În urmă cu 2000 de ani, la
Golgota, unde Isus Hristos Şi-a dat viaŃa pentru păcătoşi, a avut
loc evenimentul la care, când privim, vedem ce a făcut Dumnezeu
din dragoste pentru noi. Dacă ar fi să ridicăm un monument care
să reprezinte acest eveniment, ar trebui să ridicam ceva mai măreŃ
decât piramidele şi mai înalt decât cea mai înaltă clădire din lume
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– care se află în Dubai şi are 828 de metri. Golgota este eveni-
mentul care ne aduce aminte că numele noastre sunt scrise în
Cartea VieŃii şi destinaŃia noastră finală este cerul (Ioan 14:2).
Dacă în viaŃa ta nu a avut loc acest eveniment al pocăinŃei tale,
priveşte cu credinŃă azi spre Isus, care a stat răstignit pe cruce în
locul tău şi a suferit moartea pe cruce, şi vei trăi. 

Trăim într-o lume în care oamenii aleargă nemulŃumiŃi de
dimineaŃa până seara după lucrurile pe care le consideră impor-
tante; dar pentru tine este sufletul tău important? Dacă spui
„da“ fii sigur că ai acest monument al întoarcerii tale la Dumnezeu
prin pocăinŃă şi că ai făcut legământ cu Dumnezeu prin botez.
Dumnezeu ne-a promis: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din
pomul vieŃii, care este în raiul lui Dumnezeu“ (Apocalipsa 2:7).

Amin
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14
ARME ÎNT}RITE DE DUMNEZEU

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse
firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de
Dumnezeu ca să surpe întăriturile“ 2 Corinteni 10:4

Acest text nu doar ne spune că noi, copiii lui Dumnezeu,
suntem într-un conflict continuu, într-o luptă cu un
inamic feroce; ceea ce mi-a atras atenŃia este faptul că

spune că noi suntem superiori duşmanului nostru. Dacă ne
cunoaştem drepturile pe care le avem în calitate de copii ai lui
Dumnezeu (vezi 1 Ioan 3:2; Filipeni 2:15) aflăm că avem autori-
tate în lumea spirituală; diavolul ar vrea să ştim cât mai puŃine
despre această autoritate. Dar Isus ne spune: „Iată că v-am dat
putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma“ (Luca 10:19). Din
cauza lipsei de cunoaştere a Cuvântului şi din cauza necredinŃei
mulŃi luptă cu duşmanul, potrivnicul lui Dumnezeu, bătând mereu
în retragere cu gândul: „Vai de mine! Cum aş putea face să sufăr
cât mai puŃin?“ Realitatea este că atunci când luptăm după rân-
duieli, putem avea biruinŃă. „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând
pe Satana sub picioarele voastre“ (Romani 16:20a).

Este foarte posibil ca uneori un copil al Domnului, adică un
suflet născut din nou, să numească biruinŃă sau înfrângere ceva ce
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un om care nu a avut parte de „minunea lăuntrică“ nu ar numi la
fel. Noi considerăm cea mai mare biruinŃă faptul că rămânem
neîntinaŃi de lume (vezi Iacov 1:27) şi aşa să participăm la aduce -
rea din întuneric la lumină a sufletelor nemântuite (vezi
Coloseni 1:12; 2 Petru 1:19). Odată mântuiŃi, ca unii cărora li s-a
încredinŃat „slujba împăcării“ (vezi 2 Corinteni 5:18), vrem să
câştigăm cât mai multe suflete pentru Hristos (vezi Proverbele
11:30); dar această activitate, care este de natură spirituală, cere
luptă (vezi Efeseni 6:12-17), deoarece diavolul, care Ńine sufletele
în robia păcatului, nu le dă voie să plece. Noi, fiind conştienŃi că
în jurul nostru există o realitate spirituală, nevăzută de ochii
fireşti, urâm răul, adică păcatul (vezi Psalmii 97:10; Amos 5:15),
dar iubim sufletele celor păcătoşi.

În lupta aceasta, Satana foloseşte uneori arme fireşti şi chiar
vase de ocară – persoane care îi duc planurile la bun sfârşit, dar
noi, aşa cum spune textul citat la început, luptăm cu arme întărite
de Dumnezeu, care nu sunt supuse firii pământeşti. Pentru că nu
întotdeauna suntem plini de Cuvântul lui Dumnezeu şi credinŃa
nealimentată scade uneori în focul luptei, unora li se pare că sunt
nepotriviŃi pentru acest fel de luptă. Adevărul este că fiind în
tabăra Biruitorului, care ne-a înarmat cu arme puternice, deja sun-
tem în avantaj şi avem oportunitatea de a câştiga lupta cu şi pen-
tru Căpetenia desăvârşirii noastre (vezi Evrei 12:2). Orice soldat
care are merite deosebite este decorat după luptă, pentru că şi-a
dovedit curajul – nu pentru că a trecut timpul şi el a stat aşteptând
o medalie în cazarmă (vezi 2 Timotei 2:5). La fel este cu cei care
fac o prioritate din a se îmbogăŃi faŃă de Dumnezeu strângând cu
El şi luptând lupta cea bună; ei se vor bucura în viitor de ziua răs-
plătirii: „Luptă-te lupta cea bună a credinŃei; apucă viaŃa veşnică
la care ai fost chemat ...“ (1 Timotei 6:12a).

Dacă privim la învăŃătura Scripturii cu privire la felul în care
suntem păziŃi (vezi 1 Petru 1:5) şi înarmaŃi de Dumnezeu (vezi
2 Corinteni 10:4), învăŃăm că atâta timp cât ne ferim de păcat, nu
trebuie să ne temem de puterea întunericului. „Ştim că oricine
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este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din
Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el“ (1 Ioan 5:18).
Înainte de luptă şi chiar când suntem în luptă, trebuie să ştim că
cel ce nu păcătuieşte este păzit de Dumnezeu, care este mult mai
tare decât diavolul. Cei care vor să lupte sub steagul lui Hristos nu
îi dau duşmanului ocazia să câştige, deci nu glumesc cu păcatul.
Apostolul Pavel îi sfătuieşte pe toŃi: „să nu daŃi prilej diavolului“
(Efeseni 4:27).

Când duci vestea mântuirii în biserică, la piaŃă, la lucru sau la
vecini participi la o luptă spirituală împotriva întunericului. Când
dai un fluturaş care spune despre mântuire şi despre naşterea din
nou, când vizitezi bolnavi şi le dai vestea mântuirii, când inviŃi un
coleg sau un vecin la casa de rugăciune, când nu te răzbuni şi nu
întorci rău pentru rău eşti în plin conflict cu inamicul şi trebuie să
fii gata să foloseşti nu armele firii pământeşti, ci armele puternice
primite de la Dumnezeu. Când primeşti mântuirea, inima Ńi-e
plină de pace şi de bucurie şi vrei să le spui şi altora, ca şi ei să
fie mântuiŃi. Cine nu a avut acest sentiment născut dintr-o stare de
mulŃumire şi de veşnică îndatorare faŃă de Domnul Isus, probabil
nu este mântuit.

În orice luptă spirituală trebuie să foloseşti armele întărite ale
lui Dumnezeu. Una dintre aceste arme este Numele lui Isus
Hristos, care are toată puterea în cer şi pe pământ (vezi
Matei 28:18) şi în faŃa căruia se pleacă orice putere (vezi
Filipeni 2:10). O altă armă puternică pe care o avem de la
Dumnezeu este sângele lui Isus Hristos: „Ei au biruit prin sângele
Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaŃa
chiar până la moarte“ (Apocalipsa 12:11). De asemenea, în lupta
spirituală trebuie folosit Cuvântul lui Dumnezeu. Hotărârile lui
Dumnezeu sunt legi pe care universul le cunoaşte, de aceea când
rosteşti Cuvântul cu credinŃă, cerul ascultă şi aprobă, iar iadul tre-
buie să se supună. CredinŃa, ca o valută cerească, este factorul
care face aceste legi ale lui Dumnezeu să lucreze în favoare ta.
CredinŃa se măsoară după uşurinŃa cu care te dai bătut sau după
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dârzenia cu care lupŃi până la biruinŃă. Când te dai bătut în fata
unui lucru credinŃa ta este mai mică decât lucrul pe care l-ai cerut
sau pentru care ai luptat.

A avea credinŃă presupune a crede ce a spus Dumnezeu şi a
ignora restul aspectelor lucrului respectiv. Uneori, ne putem con-
sidera nepotriviŃi pentru aceste lupte spirituale, pentru că
reumplerea cu putere este uneori neglijată; astfel, neglijând rugă-
ciunea, putem ajunge să ne simŃim copleşiŃi şi chiar învinşi. Nu
putem petrece toată ziua rugându-ne în genunchi, dar ne putem
ruga neîncetat, trăind prezenŃa Domnului şi vorbind cu El ca şi
când am avea în urechi căştile de la telefon şi un microfon în faŃă.
A-L avea pe Domnul necurmat înainte, ca să nu ne clătinăm (vezi
Psalmii 16:8) este ca şi cum am avea o convorbire telefonică cu
cerul, o legătură telefonică neîntreruptă.

Postul, care ne smereşte sufletul şi face puterea firii vechi să
scadă, ne face mai sensibili la glasul lui Dumnezeu. Am văzut
vrăjitori din Africa vorbind în limbi demonice; iar cei mai puter-
nici dintre ei posteau ca să le fie sufletul mai sensibil la lumea
spiritelor. Cu atât mai mult noi, care luptăm pentru Dumnezeu,
trebuie să folosim acest mijloc de pregătire pentru luptele
spirituale. Postul nu ne aduce un merit înaintea lui Dumnezeu,
pentru că tot meritul este al Lui, care ne-a salvat; nici nu-L face
să vrea să vină mai mult în viaŃa noastră; postul aduce lepădarea
de sine, ca Isus să Se vadă mai bine în noi (vezi Galateni 2:20;
Efeseni 3:17). Noi nu luptăm cu oamenii care râd de noi şi de ceea
ce credem noi, nici cu oamenii care vor să ne tulbure şi nici cu cei
care au căzut în cursa diavolului şi, uneori chiar fără să ştie, sunt
folosiŃi de el. Noi luptăm împotriva puterii întunericului care îi
foloseşte. Dumnezeu vrea ca „venindu-şi în fire, să se desprindă
din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia“
(2 Timotei 2:26). Oamenii care fac voia duşmanului sunt vase de
ocară, sunt prinşi de război, dar pot fi eliberaŃi. Creştinii trebuie
„să îndrepte cu blândeŃe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu
le va da pocăinŃă, ca să ajungă la cunoştinŃa adevărului“
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(2 Timotei 2:25). Domnul Isus l-a învins pe Satana la Golgota,
unde a plătit cu sânge răscumpărarea tuturor sufletelor care aleg
să creadă, să ceară şi să primească ce oferă El – adică mântuire.
Când luptăm cu armele puternice întărite de Dumnezeu, şi nu cu
armele firii pământeşti, ca parte a Bisericii (Evrei 12:23) este bine
să ştim că biruinŃa Bisericii a fost deja decretată de creatorul lumii
şi noi doar decidem să ne alăturăm celui care va avea victoria
finală şi ultimul cuvânt.

Isus a zis: „... voi zidi Biserica Mea şi porŃile LocuinŃei
morŃilor nu o vor birui“ (Matei 16:18). Dincolo de aceste „porŃi“
sunt suflete care trebuie să ştie că Dumnezeu dă iertare şi mân-
tuire prin pocăinŃă, în meritul jertfei Domnului Isus. Este adevărat
că nu toŃi vor dori să iasă din mlaştina păcatului, dar mulŃi ar vrea
să facă asta dacă ar fi cineva să le spună despre bunătatea lui
Dumnezeu care, ca un Tată bun, aşteaptă fiii risipitori să vină
acasă. Înăuntrul fiecărui suflet nemântuit există un gol, o singură-
tate şi o lipsă de siguranŃă, pentru că lucrurile materiale, puterea
sau prestigiul nu pot umple golul creat de Dumnezeu (vezi
Eclesiastul 3:11). Acel gol din om este completat numai prin îm -
pă carea omului cu Dumnezeu. Solomon, care a avut din plin bo -
găŃii şi înŃelepciune, a scris: „Ce este strâmb nu se poate îndrep-
ta, şi ce nu este nu poate fi trecut la număr (Eclesiastul 1:15).
Atâta timp cât cugetul lor este treaz, în toŃi oamenii există un
sentiment de vinovăŃie, o frică de moarte şi de necunoscut.
Dumnezeu îi scapă din această stare de nefericire pe oamenii care,
prin pocăinŃă, vin la mântuire. Răspunsul la toate acestea este
„Isus“. El poate „să nimicească pe cel ce are puterea morŃii, adică
pe diavolul, şi să izbăvească pe toŃi aceia care, prin frica morŃii,
erau supuşi robiei toată viaŃa lor“ (Evrei 2:14-15). Dacă ai intrat
în rândul celor care în curând vor sărbători victoria Fiului lui
Dumnezeu, luptă în fiecare zi cu armele puternice întărite de
Dumnezeu; iar dacă te numeri între ce care privesc cu îngrijorare
şi frică spre ziua judecăŃii, alege astăzi să treci de partea Luminii
lumii, care este Domnul Isus Hristos, Mântuitorul tuturor. Amin
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VEI FI LA STÂNGA SAU LA DREAPTA?

„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va
despărŃi pe unii de alŃii cum desparte păstorul oile de
capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la
stânga Lui.“ Matei 25:32, 33

Textul acesta ne prezintă un contrast care provoacă
gândirea noastră în modul cel mai serios. El nu vorbeşte
despre alegeri temporare, pământeşti – cum ar fi

cumpărarea unei case sau a unei maşini, ci vorbeşte despre o rea -
litate spirituală cu urmări veşnice. Vorbeşte despre felul în care
sufletele oamenilor vor fi separate pentru a primi un statut per-
manent, neschimbător, de suflete mântuite sau nemântuite – aşa
cum spune Apocalipsa 20:10, 22:5. Apocalipsa este cartea care
descrie victoria finală a lui Isus Hristos şi a celor care, prin
pocăinŃă, au trecut de partea Lui.

Poetul Alexandru VlahuŃă a arătat, într-una dintre poeziile sale,
că pe el îl măcina gândul veşniciei: „Însă, uite, mă-nspăimântă
întunericul de veci... Să nu mai revin în viaŃă niciodată ?... Nicio-
dată? ... Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei“.
Asemănând sufletele cu nişte oi şi cu nişte capre, Domnul Isus ne
arată în mod metaforic cum Se va despărŃi pentru totdeauna de cei
pe care El îi socoteşte răi. Textul acesta ne aduce aminte la modul
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cel mai serios de separarea grâului de neghină (vezi Matei 36), a
celor drepŃi de cei nedrepŃi (vezi Faptele apostolilor 24:15), a
celor care au trăit cu Isus şi pentru Isus de cei care s-au zbătut să
slujească la doi stăpâni.

Pentru ca ziua despărŃirii oilor de capre să nu fie pentru noi o
surpriză neplăcută este bine să vedem care vor fi cei care vor auzi
„La stânga!“ Privind la urgia care a lovit Sodoma şi Gomora
putem să spune că „grozav lucru este să cazi în mâinile
Dumnezeului celui Viu“ (Evrei 10:31). Dacă ne grăbim să
spunem că noi nu trăim în astfel de păcate grave este bine să ştim
că decăderea lor a început cu lucruri mai mici, pe care s-ar putea
să le descoperim şi în viaŃa noastră (vezi Ezechiel 16:49).

Cei din Sodoma şi-au ales soarta când au început să facă
alegeri proaste precum cea de a nu arăta milă faŃă de sărac, la fel
ca bogatul nemilostiv din pilda rostită de Domnul Isus (vezi
Luca 16:23). Lipsa milei în viaŃa noastră ne opreşte rugăciunile
(vezi Proverbele 21:13), iar în Matei 25 vedem că Domnul Isus le
va spune cuvinte aspre celor care nu au avut milă de cei nevoiaşi:
„Apoi va zice celor de la stânga Lui: «DuceŃi-vă de la Mine,
blestemaŃilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi
îngerilor lui!»“ (Matei 25:41).

Nu suntem mântuiŃi prin fapte, ci prin har (vezi Efeseni 2:9),
dar suntem răsplătiŃi după fapte. Faptele celor care sunt făpturi
noi (vezi 2 Corinteni 5:17) cresc ca roadele unui pom bun; el
nu-şi propune să dea roade bune, nu are nevoie să i se Ńină morală,
ci le face de la sine. Să faci bine celor ce nu pot să-Ńi răsplătească
(vezi Luca 14:13) este o roadă care te pune în rândul celor care
vor auzi „La dreapta!“ Majoritatea religiilor de pe pământ spun să
faci fapte bune dacă vrei să fie bine cu sufletul tău după această
viaŃă, „dar răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu
se va face niciodată“ (Psalmii 49:8), cu atât mai puŃin prin fapte.
„El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfânt“ (Tit 3:5). Totuşi, dacă nu facem
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fapte bune, deşi avem ocazia să le facem, textul din Matei 25:41
spune că ne îndreptăm spre iad.

Când era cel mai bogat om din lume, filantropul Warren
Buffet a donat miliarde de dolari unor cauze şi a spus: „Este unul
din felurile plăcute de a merge în cer“; dar mântuirea nu poate fi
cumpărată cu nimic de pe pământ, ci numai cu sângele scump al
Mielului lui Dumnezeu. Este bine că nu putem cumpăra mân-
tuirea; altfel unii dintre noi nu ar avea această posibilitate.
Pentru că nu o putem cumpăra, Dumnezeu, cu o mare cheltuială
pentru El, ne-o dă în dar (vezi Efeseni 2:8; Romani 6:23;
2 Corinteni 9:15). Cei mântuiŃi, care vor ajunge la dreapta, sunt
lucrarea lui Dumnezeu (vezi Efeseni 2:10). După cum un pom
este plantat ca să aducă roadă bună (vezi Luca 13:6-9), şi noi,
când aducem roada aceasta, tot meritul este al lui Dumnezeu, care
rodeşte în noi, ca să ajungem „plini de roada neprihănirii, prin
Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu“ (Filipeni 1:11).

Renumitul fizician Albert Einstein, ca evreu, nu avea interes
pentru biserică, dar a avut ocazia să aibă de-a face oameni
născuŃi din nou şi, văzând la ei fapte bune şi lipsă de egoism, a
scris: „Sunt forŃat să mărturisesc că ceea ce odată am dispreŃuit
acum admir fără rezerve“. Este doar un exemplu care dovedeşte că
cei în care rodeşte Duhul Sfânt sunt o lumină în lume (vezi
Matei 5:16), sunt motivul pentru care unii oameni Îi dau slavă lui
Dumnezeu (vezi 1 Petru 2:12) şi în acest fel vor intra în rândul
celor care vor fi la dreapta. Aceste suflete sunt între semenii lor „o
mireasmă de la viaŃă spre viaŃă“ (2 Corinteni 2:16). Mireasma
aceasta constă în altruism, în a fi gata de sacrificiu şi în dărnicie
faŃă de cel care este în necaz; dintre toate necazurile, cel mai mare
este acela de a fi nemântuit. Oamenii în care locuieşte Isus Hristos
(vezi Galateni 2:2) sunt oameni care nu doar umblă din loc în loc,
ci fac binele, ca Stăpânul lor (vezi Faptele apostolilor 10:38).
Faptele bune sunt roade ale mântuirii; „credinŃa fără fapte este
moartă“ (Iacov 2:26). Înainte de a ajunge la acea răscruce de
drum, în mare zi a despărŃirii oilor de capre, fiecare dintre noi
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facem alegeri care ne apropie de stânga sau de dreapta. Alegerile
noastre şi felul în care trăim trebuie să aibă la bază cuvântul curat
al Scripturii.

O poveste chinezească spune că un giuvaergiu de la curtea
împăra tului a acceptat un ucenic în atelierul lui. În prima zi i-a dat
în mână o piatră de mare preŃ şi i-a spus să stea, să o studieze şi
observe ce se întâmplă în atelier. A două zi i-a dat din nou o pia-
tră preŃioasă, cu aceleaşi instrucŃiuni. După multe zile, ucenicul
frustrat a întrebat ce rost are, dar i s-a răspuns să aibă răbdare.
După ce a trecut o vreme, într-o dimineaŃă, când a primit piatra
preŃioasă pe care trebuia să o Ńină toată ziua în mână, ucenicul a
spus: „Această piatră nu este o piatră preŃioasă!“ Aceea a fost ziua
în care i s-a dat voie să lucreze la bijuteriile împăratului. În lumea
de astăzi bântuie multe credinŃe false, cu învăŃături nimicitoare
(vezi 2 Petru 2:1), care pun sufletele oamenilor la un adăpost fals.
Ca să poŃi deosebi adevărul de minciună, de obiceiuri omeneşti şi
strămoşeşti fără valoare, care doar golesc buzunarele, trebuie să
cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditezi la El, cerând
lumină de sus, de la Tatăl luminilor (vezi Iacov 1:17).

În multe locuri se vesteşte astăzi un alt dumnezeu, un alt Isus
şi o altă Scriptură, care a fost diluată şi schimbată ca să se
potrivească dorinŃelor omeneşti. Dar comportamentul şi faptele
noastre bune trebuie să se potrivească cu rânduiala Scripturii.
Poate cineva se va întreba: „Oare fac eu îndeajuns de multe fapte
bune?“ Întrebarea corectă este: „Oare Îi plac Domnului faptele
mele şi cum aş putea face mai multe?“ Dragostea caută oportu-
nităŃi de a face bine şi când le găseşte, se implică cu bucurie, „căci
pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu“ (2 Corinteni 9:7).
„DaŃi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună,
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce
măsură veŃi măsura, cu aceea vi se va măsura“ (Luca 6:38).
Nimeni nu va trece necategorisit înaintea lui Isus, care va despărŃi
oile de capre; această asemănare a noastră cu oi şi cu capre se
aseamănă cu despărŃirea neghinei de grâu. Este un avertisment cu

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

95



privire la felul în care ne raportăm la nevoile celor care au nevoie
de ceva ce noi avem – fie de vestea mântuirii, fie de lucruri mate-
riale, fie de mângâiere şi de încurajare pe calea cea bună.

Din textul citat la început reiese că Domnului Îi va fi uşor să
vadă diferenŃa dintre cel credincios şi cel necredincios
(vezi Matei 7:17). Oile reprezintă creştinii din care a curs
Isus (vezi Efeseni 3:17; Romani 12:8), spre a fi o binecuvântare
pentru alŃii. Astăzi Dumnezeu ştie ce eşti şi în care parte te
potriveşti. Dar dacă te potriveşti în rândul caprelor, printr-o minu -
ne făcută de Dumnezeu, în schimbul pocăinŃei tale, încă poŃi trece
în rândul oilor, la fel cum Saul din Tars – care arunca în temniŃă
femei şi bărbaŃi nevinovaŃi – s-a pocăit, a fost iertat şi, prin mode -
larea făcută de Duhul Sfânt, a devenit un vas al lui Dumnezeu de
mare valoare.

Postul plăcut lui Dumnezeu nu stă doar în abŃinerea de la
hrană, ci în a arăta bunătate faŃă de cel nevoiaş şi chiar şi faŃă de
cel care Ńi-a greşit şi pe care îl Ńii legat în temniŃa inimii tale
(Isaia 58:6-11). Cine vrea ca rugăciunile să îi fie ascultate, cine
vrea să fie plăcut Domnului, cine vrea ca slava Domnului să-l
însoŃească, cine vrea să fie oaie şi nu capră ia aminte la avertis-
mentul din textul citat la început şi ia decizii în favoarea sufletu-
lui său. Ce se va spune în dreptul tău? Vei fi trimis la stânga sau
la dreapta? Nu există altă opŃiune. Dacă spui că Îl iubeşti pe
Dumnezeu, preŃuind ce a făcut El pentru tine la Golgota, fă
lucrurile care Îi plac lui Dumnezeu (vezi Mica 6:8). Dacă
dragostea lui Dumnezeu este în inima noastră (vezi Romani 5:5),
această dragoste va căuta mereu noi căi de exprimare, iubind
sufletele oamenilor. Poate va fi nevoie de timp, de efort şi de
energie, de bani şi chiar de sufe rinŃă, sau poate doar de o vorbă
spusă cu bunătate, de o încurajare. Privind la ziua marilor răs-
plătiri (vezi Luca 14:14), fă ceea ce Îi place Domnului Isus.

S-ar putea ca trăind o asemenea viată de dăruire să fii consi -
derat de unii din afară un om care pierde, un om care se lasă
folosit. De fapt, când trăieşti în acest fel, în tine ia chip Hristos şi
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în ziua aceea mare cei în care a luat chip Hristos vor fi la dreapta
(vezi Galateni 4:19). Domnul Isus, care va judeca (vezi Ioan 5:22)
doreşte foarte mult ca în acea zi să fii între cei de la dreapta Lui.
Ca dovadă, Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară în locul tău
(vezi Ioan 3:16). Acum El ne-a lăsat să alegem noi, întocmai ca
primii oameni din „vremea nevinovăŃiei“, dar alegerea noastră
atrage consecinŃe veşnice.

Mesajul acesta îi cheamă la o trăire atentă cu Isus Hristos pe
cei care spun că s-au pocăit şi este o chemare la viaŃă veşnică
pentru cei care nu au spus niciodată: „Isuse, cred că ai murit în
locul meu pe cruce. Vino în viaŃa mea şi fii Domnul, Stăpânul şi
Mântuitorul meu“.

Amin
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16

FECIOARELE

„Atunci ÎmpărăŃia cerurilor se va asemăna cu zece
fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în
întâmpinarea mirelui.“ Matei 25:1

Capitolul 25 din Evanghelia după Matei conŃine trei
pilde care vorbesc despre venirea Domnului. Pildele au
fost rostite de Mântuitorul Isus ca răspuns la întrebarea

ucenicilor cu privire la vremea sfârşitului (vezi Matei 24:3). Dacă
ar trebui să rezumăm cartea Apocalipsei (capitolul 19), care vor-
beşte despre vremea sfârşitului, în doar câteva cuvinte, am putea
spune că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul
celor care cred că El vine ca Mire, ca Împărat şi ca Judecător este
Împăratul împăraŃilor şi Domnul domnilor.

În această cuvântare escatologică a Domnului Isus fiecare din-
tre cele trei pilde amintite prezintă câte unul dintre aceste aspecte
ale venirii Sale ca Mire, ca Împărat şi ca Judecător. Ca Mire El
vine cu multă dragoste şi pasiune pentru cei a căror inimă a cuce -
rit-o cu jertfa Lui. Ca Împărat, care are o ÎmpărăŃie cum nu mai
există alta, vine cu mare putere şi nimeni nu se va putea împotrivi
planurilor Lui. Ca Judecător El va împărŃi dreptatea Sa după
legile şi poruncile care le-a dat oamenilor. Ca unii care spunem că
aşteptăm venirea zilei Lui, trebuie să privim la aceste pilde ca să
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ştim ce se aşteaptă de la noi. Dacă Îl aşteptăm doar ca Mire şi ne
neglijăm datoriile date de Împărat, este posibil ca judecata Lui să
ne afecteze. Trebuie să-L vedem nu doar ca pe cineva care
ne iubeşte cum un mire îşi iubeşte logodnica, ci şi ca pe cineva
care are autoritate şi putere să pună în aplicare pedeapsa pentru
nerespectarea poruncilor date. El vine ca Mire pentru cei care au
făcut legământ cu El prin jertfă şi trăiesc în ascultare de El. Dar
când El vine, tot ce este în conflict cu dragostea şi cu dreptatea
Lui va fi confruntat, pedepsit şi zdrobit.

Dintre cele trei pilde, probabil că majoritatea credincioşilor
dau mai multă atenŃie pildei fecioarelor. Când o citeşti, parcă te
arată cu degetul. Dar nu trebuie să ne mulŃumim că suntem pre-
figuraŃi în acea pildă, ci este nevoie să ne cercetăm pentru a vedea
unde exact ne potrivim. Din zece fecioare, doar cinci au fost
înŃelepte şi au intrat cu Mirele la ospăŃul nunŃii. Celelalte, deşi
erau fecioare, adică curate, din cauză că li s-au stins candelele, au
rămas afară. Biserica se identifică cu această pildă, care separă o
dată fecioarele de cele care nu sunt fecioare, apoi separă feciorele
înŃelepte de cele nechibzuite. Pilda ne vizează pe fiecare dintre
noi care spunem că L-am primit pe Domnul Isus şi am fost
curăŃaŃi de vechile noastre păcate şi putem să intrăm la nuntă dacă
Mirele ar veni. Cu toate că Biserica speră la tot ce este mai bun în
viitor, începând cu clipa venirii Mirelui, unele fecioare neglijează
să păstreze o continuă stare de pregătire. Din pildă vedem că
jumătate dintre ele sunt surprinse nepregătite de momentul venirii
Mirelui, ele neavând destul ulei. Uleiul simbolizează Duhul Sfânt.
A nu mai avea de ajuns din acest „ulei“, după ce odată l-ai avut
este un mare pericol.

Spre deosebire de ce se vesteşte pe alocuri astăzi, mântuirea
este condiŃionată de rămânerea în ascultare până la sfârşit: „Dar
cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit“ (Matei 24:13). Rezultă
foarte clar că cine nu va răbda până la sfârşit nu va fi mântuit. Pe
cei care sunt în ipostaza fecioarelor nechibzuite îi aşteaptă un sce-
nariu neliniştitor în care, după ce au depus efort pentru a fi

99

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



fecioare, au pierdut oportunitatea de a participa la ceea ce a moti-
vat toată pregătirea lor de mai înainte. Apostolul Pavel ne moti -
vează „să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită,
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală“ (Galateni 6:9).

MulŃi dintre cei care cred că sunt fecioare, adică L-au primit pe
Domnul Isus odată în viaŃa lor, privind la priorităŃile vieŃii lor din
prezent şi parcă pătrunşi de un sentiment de nelinişte, nu ştiu să
spună astăzi din care categorie face parte. Ei ştiu că nu mai sunt
cum au fost când erau în dragostea dintâi, când nu precupeŃeau
nici timp şi nici un alt fel de efort pentru a sta la dispoziŃia
Domnului şi a trăi prezenŃa Lui în fiecare zi, dar totuşi speră că
într-o zi se vor apropia de Domnul ca să demonstreze că Domnul
este din nou prioritatea vieŃii lor. Este cumva acesta cazul sufle-
tului tău? Cât timp eşti în viaŃă şi Mirele încă nu a sosit, nu este
prea târziu să treci dintr-o categorie în cealaltă. „Cei ce vor să se
îmbogăŃească, dimpotrivă, cad în ispită, în laŃ şi în multe pofte
nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi
pierzare“ (1 Timotei 6:9).

O mare problemă a creştinilor este că atunci când îşi permit
anumite lucruri care dovedesc că relaxează disciplina lor
duhovnicească nici nu ştiu când au trecut în categoria fecioarelor
nechibzuite, ale căror întreg efort a devenit anulat şi zadarnic în
momentul venirii Mirelui. Apostolul Pavel, prin care Dumnezeu a
plantat o salbă de biserici şi ne-a dat o mare parte din Noul
Testament şi prin care Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite,
nu a exclus ideea că alergarea şi tot efortul lui ar putea fi în
zadar: „Ńinând sus Cuvântul vieŃii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să
mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar“
(Filipeni 2:16). „Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l Ńin în
stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi
să fiu lepădat“ (1 Corinteni 9:27). Dacă El a trebuit să aibă grijă
să fie între cele înŃelepte, cu atât mai mult trebuie să fim atenŃi
noi. Pentru unii viaŃa de credincios a devenit un instinct religios
sau o rutină obositoare. LipsiŃi de dragoste, uneori de ochii lumii,
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continuă pe acest drum cu creştinii, de frica iadului. Ei ar putea
umbla pe pământ plini de bucurie dacă ar face din a sta aproape
de Domnul Isus o prioritate şi bucuria vieŃii lor (vezi Matei 6:31).
Există şi astăzi oameni care zădărnicesc planul bun al lui
Dumnezeu pentru ei prin compromisuri cu lumea (vezi
Luca 7:30). „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfă-
tuim să faceŃi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu“
(2 Corinteni 6:1). Din acest verset reiese că unii vor fi între cei
care au primit în zadar harul lui Dumnezeu.

Prin neascultate de Dumnezeu poŃi cădea din harul lui
Dumnezeu. Este posibil să devii fecioară nechibzuită dacă laşi ca
uleiul sfânt să scadă la nivel periculos pentru sufletul tău. Când
citeşti pilda fecioarelor citeşti despre tine; însă care profil dintre
cele două Ńi se potriveşte? Domnul Isus vine după o singură
Mireasă, Biserica celor întâi născuŃi (vezi Evrei 12:23), care este
alcătuită din totalitatea sfinŃilor în viaŃă şi a celor care au murit în
Domnul. Cinci din zece, cum arată pilda, este doar un procentaj.
Fără să ne bazăm pe biruinŃele din trecut trebuie să păstrăm o
stare de vigilenŃă în credinŃă. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt,
cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiŃa lui Dumnezeu, Se va
coborî din cer, şi întâi vor învia cei morŃi în Hristos. Apoi noi, cei
vii, care vom fi rămas, vom fi răpiŃi toŃi împreuna cu ei în nori, ca
să întâmpinăm pe Domnul în văzduh“ (1 Tesaloniceni 4:16, 17).

Domnul Isus nu are ca mireasă zece sau cinci fecioare, ci doar
una singură. Însă asemănarea acestor fecioare şi obiceiul evreiesc
din acea vreme îi prezintă, în mod metaforic, pe cei care vor fi
găsiŃi pregătiŃi când va suna trâmbiŃa lui Dumnezeu – care a mai
sunat doar la darea poruncilor, pe muntele Sinai. Mireasa este
Biserica lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 1:2), care este predesti-
nată să ajungă în cer. Motivul pentru care unii trec în categoria
fecioarelor nechibzuite este lipsa vegherii. Unii sunt nechibzuiŃi
cu timpul lor şi li se pare că nu mai au timp pentru casa de rugă-
ciune; dacă cumva se forŃează să meargă, se duc târziu, arătând
astfel că ei nu cred că Domnul este acolo la timp. Unii sunt
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nechibzuiŃi cu banii lor, pentru că li se pare că îi pierd dacă Îi dau
Domnului şi dacă susŃin misionari, orfelinate sau cumpărarea de
Biblii pentru cei care nu au. Unii sunt nechibzuiŃi în gândirea
lor şi nu îi iartă pe cei care le-au greşit şi nu văd în asta o
oportunitate de a atrage binele asupra lor. Unii sunt nechibzuiŃi cu
gândurile pe care şi le permit să le întreŃină, ca apoi ele, încura-
jând la desfrâu, să stingă vocea Duhului Sfânt – care cere curăŃie
de inimă. Unii sunt nechibzuiŃi cu limba şi cu gura lor şi rostesc
bârfe şi cuvinte nepotrivite pentru gura unui credincios, uitând
că Duhul Sfânt – uleiul – nu este obligat să trăiască într-o astfel
de casă. Este sufletul tău între fecioarele înŃelepte sau între cele
nechibzuite? Locul este pregătit, dar oare fecioarele sunt gata?
Candela are capacitatea de a face lumină; şi dacă suntem între
fecioarele înŃelepte în jurul nostru trebuie să fie lumină prin fapte,
pentru că credinŃa fără fapte este moartă (vezi Apocalipsa 19:8).

Într-o zi uşa se va încuia şi oportunitatea de a intra la nuntă cu
Mirele va expira, iar lacrimile nu vor avea rost. Privind în aceste
trei pilde menŃionate la început, privim asupra unei realităŃi
viitoare ce nu poate fi evitată. Dumnezeu nu vrea să îngrămă -
dească pe oricine în cer. El, care este sfânt, a creat posibilitatea ca
şi noi să trăim o viaŃă de sfinŃire, dacă vrem să alegem această
cale. Umblă cu Isus în fiecare zi, nu doar duminica, şi în loc să îŃi
petreci tot timpul fugind după binecuvântări pământeşti, caută
mai întâi ÎmpărăŃia cerurilor – şi cele necesare vor apărea în calea
ta. Închei acest mesaj cu strofa unei cântări care aş dori să ni se
potrivească şi care spune: „Mireasă iubită, priveşte în sus/
Te-aşteaptă cu drag al tău Mire, Isus/Gătit este cerul cu aur
curat/Te-aşteaptă să intri al tău Împărat.

Fii pregătit şi trăieşte ca şi cum Mirele ar veni astăzi!
Amin
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17

CASA MILEI SAU CASA MERITELOR?

„În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare,
numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.
În pridvoarele acestea zăceau o mulŃime de bolnavi,
orbi, şchiopi, uscaŃi, care aşteptau mişcarea apei.“ 

Ioan 5:2, 3

Minunea făcută de Domnul Isus la scăldătoarea
Betesda ne prezintă multe învăŃături despre lucrarea
Domnului Isus între oameni. Deşi parcă ascunsă de

cititorul grăbit, printre rânduri, această minune descrie mântuirea
prin har, şi nu prin merite personale, dar de această dată nu vom
analiza acest aspect. Acest capitol prezintă viaŃa Domnului Isus
într-o zi de Sabat, când a coborât din Galileea la Ierusalim, la un
praznic. După Legea dată prin Moise, fiecare bărbat capabil să
facă această călătorie trebuia să meargă la Ierusalim să I se
închine lui Dumnezeu la Cincizecime – când se sărbătorea darea
Legii, la Paşte – când se sărbătorea ieşirea din Egipt şi la sărbă-
toarea Corturilor – care era o zi de mulŃumire.

Scăldătoarea Betesda, amintită în Vechiul Testament ca „iazul
de sus“ (2 ÎmpăraŃi 18:17) şi de istoricul Josephus ca „scăldă-
toarea de la piaŃa de oi, la Nord de templu“, era un loc înŃesat de
oameni care aveau tot felul de boli, pentru că era cunoscută pen-
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tru vindecările miraculoase care aveau loc acolo. În limba
aramaică cuvântul „Betesda“ înseamnă „casa milei“ sau „casa
harului“, dar o privire mai atentă asupra a ce se întâmpla în acel
loc ne arată că de fapt era o casă unde doar cei care aveu merite
aveau şansa de a fi vindecaŃi când apa din scăldătoare era
tulburată de un înger. Meritele constau în faptul că doar cei cu mai
multă putere fizică, care stăteau cu ochii aŃintiŃi la apă toată ziua
aveau ocazia să fie vindecaŃi, pe când cei care nu aveau putere
fizică şi nici ajutor din partea cuiva rămâneau bolnavi. Nici
Scriptura şi nicio altă scriere veche nu descrie vreun caz în care
cineva ar fi fost vindecat de acea apă şi unii cred că această con-
cepŃie era doar o legendă sau o tradiŃie legată de faptul că apa se
afla lângă Templu. Unele traduceri noi au îndrăznit să omită
această parte a Scripturii.

Multă vreme criticii Scripturii, păgânii şi agnosticii au spus că
această scăldătoare nici nu a existat, dar în anul 1888, în urma
unor săpături arheologice, a fost descoperit bazinul de apă despre
care vorbeşte apostolul Ioan în Ioan 5. Chiar şi eu l-am văzut şi
cine vrea îl poate vizita în cartierul sau în zona locuită de musul-
mani, lângă poarta de est a cetăŃii. Chiar dacă nu aveau vreo
dovadă că cineva s-ar fi vindecat în acel bazin cu apă, pentru
mulŃi bolnavi, orbi şi paralizaŃi, acel loc al tristeŃii era locul unde
aveau o ultimă licărire de speranŃă. Era locul unde speranŃa şi
credinŃa se îmbinau în mod ciudat în inima oamenilor disperaŃi
care îşi spuneau că nu au nimic de pierdut stând acolo.

În acel loc, care provoca mila oricărui trecător sau vizitator
care se încumeta să meargă acolo, a păşit Domnul Isus, care
venise la Iersalim, la praznic. Din mulŃimea cazurilor disperate
din acel loc, Domnul Isus a ales să Se adreseze unui slăbănog
care, fiind paralizat de 38 de ani nu putea merge până la apă. În
acea vreme nu existau cărucioare cu rotile pentru invalizi, aşa ca
astăzi, şi se părea că acel om este sortit să moară aşteptând în
zadar mila cuiva care să-l ajute la momnetul potrivit să ajungă la
apă. Domnul Isus S-a dus la locul unde zăcea acel om şi l-a între-
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bat: „Vrei să te faci sănătos?“ (Ion 5:6). Omul, în loc să răspundă
la întrebare în mod direct, a spus că nu are pe nimeni să-l bage în
apă. Domnul Isus, parcă ignorând răspunsul lui, alege să nu dez-
volte discuŃia despre motive, ci îi spune: „Scoală-te ... Ridică-Ńi
patul şi umblă“ (Ioan 5:8).

Primul lucru care ne atrage atenŃia în această vindecare mira -
culoasă este că Domnul Isus a ales să rezolve problema unui sin-
gur bolnav, spre deosebire de alte cazuri în care Domnul Isus a
fost între bolnavi şi „oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L
asculte şi să fie vindecaŃi de bolile lor“ (Luca 5:15), la marea
Galileii „au venit la El multe noroade şi El i-a tămăduit“
(Matei 15:30), iar dincolo de marea Tiberiadei „o mare gloată
mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei
bolnavi“ (Ioan 6:2); dar la Betesda ni se spune că a vindecat un
bolnav, iar ceilalŃi se pare că au rămas acolo. Marea întrebare este
„De ce?“ Parcă ne deranjează cumva, parcă am vrea să ştim
motivul pentru care Isus a ales să vindece doar un bolnav la
Betesda cu acea ocazie. În toate celelate cazuri se pare că oamenii
au venit la El, L-au căutat ca să-L asculte, să fie vindecaŃi, să fie
hrăniŃi, dar slăbănogul de la Betesda nu a mers la Isus, ci Isus a
mers la el. Era în primul an al umblării Domnul Isus cu ucenicii
Săi şi Betesda era un loc în care atunci când a păşit, El era doar o
faŃă nouă între oameni. În următorii doi ani după vindecarea
slăbănogului de la Betesda, mari mulŃimi de oameni au fost
vindecaŃi de Domnul Isus. Nu aş fi surprins să aflu că mulŃi
dintre cei care au rămas bolnavi în acea zi la Betesda au fost
vindecaŃi de Domnul. Cred că ulterior mulŃi L-au căutat pe Omul,
pe ÎnvăŃătorul din Nazaret care l-a vindecat pe slăbănogul de
la Betesda.

Taina acestei minuni începe să se desfăşoare când privim la
faptul că Domnul Isus, într-o zi de Sabat, i-a spus slăbănogului
să-şi ridice patul, adică rogojina sau salteaua, lucru care era
considerat de farisei o încălcare a Legii lui Moise. Pasajul care
descrie minunea ne arată că Domnul Isus l-a vindecat pe slăbănog
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şi apoi l-a trimis între oameni purtându-şi patul. Ar fi putut
să-i spună doar: „Fii vindecat de neputinŃa ta!“ Fariseii precum
imamul de azi, preotul din Ńările islamice, s-au sesizat imediat
şi l-au abordat pe cel care îşi purta patul. „... «Este ziua
Sabatului; nu-Ńi este îngăduit să-Ńi ridici patul». El a răspuns:
«Cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis: „Ridică-Ńi patul şi umblă“»“
(Ioan 5:10, 11). Mai târziu, după ce L-a întâlnit pe Domnul Isus
la Templu, a aflat numele binefăcătorului său şi s-a dus la farisei
şi le-a spus că pe cel care l-a vindecat Îl cheamă Isus.

Cine citeşte tot capitolul 5 poate să vadă o acŃiune bine coor-
donată de Domnul Isus, în care El a vrut să atragă atenŃia celor
care în acel moment se credeau oamenii puterii. Nu toŃi oamenii
s-au bucurat că slăbănogul a fost vindecat. Unii dintre ei, în loc să
se bucure că între ei este cel care este Domn al Sabatului
(vezi Matei 12:8; Luca 6:5) şi care are de la Dumnezeu puterea de
a vindeca, s-au umplut de mânie. Am putea spune că trimiterea
omului vindecat între oameni cu patul în mâini a fost o provocare
a unor oameni cărora Domnul Isus a vrut să le comunice ceva ce
ei nu au mai auzit niciodată. 

Iudeii au început să-L urmărească, să-L caute pe Domnul Isus,
nu ca să afle cum este posibil ca un om să vindece un paralizat, ci
ca să-L omoare. MânaŃi de zelul spiritului de grup şi lipsiŃi de
înŃelepciune, probabil au început să caute pietre cu care să-L
omoare. Căutându-L, ei făceau exact ce voia Domnul Isus ca ei să
facă. MulŃimea de iudei întărâtaŃi L-au întâlnit pe Domnul Isus şi
au început să-L tragă la răspundere. El le-a Ńinut o cuvântare care
i-a provocat şi mai mult: „Dar Isus le-a răspuns: «Tatăl Meu
lucrează până acum; şi Eu de asemenea lucrez». Tocmai de aceia
căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiincă dezlega
ziua Sabatului, dar şi fiindcă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi
Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu“ (Ioan 5:17, 18).

Iudeii trebuiau să ştie că Mesia a venit pe pământ, dar ei nu
L-au primit. Scriptura ne spune: „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu
L-au primit“ (Ioan 1:11). În această confruntare cu iudeii din
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Ierusalim, Domnul Isus Se prezintă şi în discursul Lui spune clar
că El este divin. În versetul 20 Se prezintă ca fiind Fiul iubit de
Tatăl şi apoi spune că vor urma lucrări mai mari decât cea a vin-
decării unui slăbănog lipsit de putere. El mai spune că Fiul dă
viaŃă cui vrea (v. 21) şi că Fiul are toată judecata (v. 22), că Tatăl
vrea ca toŃi să Îl cinstească pe Fiul ca pe Tatăl (v. 23) şi că la
glasul Fiului vor învia morŃii (v. 25).

Cred că în acele momente iudeii clocoteau de mânie, pentru că
un bărbat tânăr din Galileea a îndrăznit să spună astfel de cuvinte.
Le-a adus aminte că Scripturile, despre care ei credeau că au
viaŃă, vorbesc despre El (v. 39) şi noi ştim că în viaŃa Domnului
Isus s-au împlinit peste 300 de profeŃii. După Legea dată prin
Moise (vezi Deuteronomul 17:6, 19:15; Matei 18:16) orice acuza-
Ńie trebuia să fie adeverită de doi sau de trei martori şi Domnul
Isus, în mijlocul acelui norod mânios, a făcut exact acest lucru.
Primul martor pe care-l numeşte Domnul Isus este Ioan
Botezătorul, care ştia cine este Domnul Isus; fariseii trimiseseră
pe cineva la Ioan să-l întrebe cine este El (v. 33). Ioan era
considerat de tot norodul un proroc de la Dumnezeu (Luca 20:6).
Domnul Isus a spus despre Ioan că este cel mai mare între
proroci, pentru că nu doar L-a prevestit pe Mesia, ci L-a şi
identificat (vezi Ioan 1:29).

Ioan L-a văzut pe Isus cum a venit la Iordan şi apoi a plecat;
dar odată ce venit în inima noastră El nu mai pleacă de la noi
(Galateni 2:20). Din acest motiv, prin meritul Domnului Isus, sun-
tem mai mari decât Ioan în ÎmpărăŃia cerurilor (vezi Luca 7:28).
Ioan a fost primul martor citat la această dezbatere, dar după
aceea Domnul a adus un „Altul“ (v. 32) să mărturisească, un
Martor ca nimeni altul. Domnul Isus le-a spus că El este trimis de
Tatăl, adică de Dumnezeu din cer: „Şi Tatăl, care M-a trimis, a
mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aŃi auzit niciodată
glasul, nu I-aŃi văzut deloc faŃa“ (v. 37). Era mărturia Tatălui din
cer când, la botezul Lui în Iordan, cerul s-a deschis şi toŃi cei
prezenŃi au auzit: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi
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găsesc plăcerea“ (Matei 3:17). Următorul martor al Domnului
Isus, care se prezentase ca fiind Fiul „deopotrivă cu Dumnezeu“, a
fost omul care fusese paralizat timp de 38 de ani. Probabil orice
om care a venit vreodată la Templu ştia cine era acel om paralizat,
deoarece el era în acea stare de 38 de ani – nu era ca o persoană
care să fi venit de două zile la Betesda. Acel om vindecat a slujit
ca martor al puterii care-L însoŃea pe Domnul Isus. Minunea care
a avut loc în trupul lui a fost încă o dovadă că Domnul Isus este
cine a spus că este: Fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ să-i mân-
tuiască pe cei păcătoşi.

În acea zi la Betesda Domnul Isus ar fi putut vindeca pe
oricare dintre cei bolnavi, dar a ales un om care era bine cunoscut
ca fiind bolnav în tot Ierusalimul şi minunea nu putea fi negată
sau pusă la îndoială. Acel om nu făcea pe bolnavul pentru a fi
pensionat, ci era, într-adevăr, un bolnav fără speranŃă şi toŃi ştiau
că acel om nu va mai merge niciodată. În acel om, Domnul Isus
Şi-a arătat puterea de a vindeca şi în acea zi Betesda nu a fost o
casă a meritelor, ci a milei. În acel loc nimeni nu ar fi avut milă
să fi zis: „Du-te tu înaintea mea în apă!“ Numai cel mai tare ar fi
putut profita de tulburarea apei.

Slăbănogul era acolo pentru că păcătuise (v. 14), dar a fost ier-
tat de Domnul Isus. Fiul lui Dumnezeu are putere să ierte păcatele
(vezi Marcu 2:10). Martorii au vorbit şi dovezile au fost prezen-
tate cu putere, dar evreii tot nu au crezut în Domnul Isus. Dar tu?
Crezi că El este Mântuitorul tău? Isus Hristos este acelaşi şi
astăzi. Dacă ai nevoie să fii iertat, dacă vii la El să-Ńi ceri iertare,
El te iartă în meritul jertfei de la Golgota, unde a plătit pentru
fiecare păcat pe care l-ai făcut.

Dacă ai nevoie de vindecare, Isus Hristos îl vindecă şi astăzi pe
cel care vine la El cu credinŃă, pentru că El deja a plătit pentru ea
(vezi 1 Petru 2:24). Slăbănogul nu a meritat să fie vindecat; nici
eu nu am meritat să fiu iertat şi vindecat şi nici tu nu meriŃi; dar
harul lui Dumnezeu ne dă iertare şi vindecare prin credinŃa în
Domnul Isus Hristos. Dacă eşti slăbănog din punct de vedere
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sufletesc sau eşti bolnav din punct de vedere trupesc, vino la Isus
Hristos, care astăzi primeşte pe oricine – şi pe mine, şi pe tine,
oricine ai fi. De ce? „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică“ (Ioan 3:16).

Amin
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18

E|TI TU ÎN{ELEPT?

„Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu
înŃelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o
îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu
pe fiii oamenilor.“ Eclesiastul 1:13

Când ne gândim la muncile grele, care necesită putere
fizică deosebită, ne gândim la aratul pe câmp cu plugul
manual sau poate ne vine în gând truda sclavilor care,

în urmă cu câteva mii de ani, transportau pietrele uriaşe cu care
s-au construit piramidele. Majoritatea oamenilor nu consideră
că a sta şi a cugeta ar fi o trudă. Solomon, care a primit de la
Dumnezeu înŃelepciune, bogăŃie şi slavă fără egal în vremea
respectivă, s-a îndeletnicit cu cercetarea tuturor lucrurilor de sub
soare, ca apoi să numească asta trudă. ToŃi oamenii normali gân-
desc. Aristotel a spus: „nimic este ceea ce gândesc pietrele“.
Majoritatea oamenilor gândesc fără să depună prea mult efort. În
căutarea fericirii, după ce a studiat înŃelepciunea şi ştiinŃa vremii
de atunci, Solomon a rămas dezamăgit. Aşa cum spune el: „Ce
este strâmb nu se poate îndrepta, şi ce lipseşte nu poate fi trecut
la număr“ (Eclesiastul 1:15).

Împărăteasa din Seba (Makeda) a călătorit 2500 de kilometri
ca să îl cunoască pe Solomon, a cărui faimă se răspândise în
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lumea de atunci (vezi 2 Cronici 9:6). „Toată lumea căuta să vadă
pe Solomon, ca să audă înŃelepciunea pe care o pusese Dumnezeu
în inima lui“ (1 ÎmpăraŃi 10:24).

ÎnŃelepciunea pe care o dă Dumnezeu aduce pace. Solomon,
spre deosebire de majoritatea împăraŃilor din trecut, s-a bucurat
de pace la graniŃe (vezi 1 ÎmpăraŃi 5:4). Un om înŃelept ştie să tră -
iască în pace, pentru că o caută (vezi Evrei 12:14). Ne este de
puŃin folos să admirăm înŃelepciunea lui Solomon, dar ne poate fi
foarte util să ne cercetăm să vedem dacă suntem sau nu suntem
înŃelepŃi. Omul înŃelept se teme de Domnul (vezi Iov 28:20) şi de
tot ce este rău înaintea Lui (vezi 1 Tesaloniceni 5:22; Proverbele
15:33). ÎnŃeleptul poate să îi ajute pe alŃii, cum a făcut Solomon
în cazul celor două femei care au venit la el să judece al cui este
copilul cel viu (vezi 1 ÎmpăraŃi 3:16-28). Solomon a fost un om al
contrastelor; el a studiat atât înŃelepciunea umană, cât şi prostia şi
nebunia. A citit, a scris, a compus ca nimeni altul înainte de el
(vezi 1 ÎmpăraŃi 4:32-34). Totuşi, la sfârşit a ajuns să recunoască
că toate acestea sunt o deşertăciune; importantă este ascultarea de
Dumnezeu. „Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăŃăturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datoria fiecărui om“ (Eclesiastul 12:13). La sfârşitul trudei, al
studiului şi al experienŃelor, Solomon a ajuns la concluzia că ade-
vărata înŃelepciune nu stă în a cunoaşte sau în a stăpâni lucrurile
pământeşti, ci pe cele cereşti.

În medie o bibliotecă are peste 10.000 de cărŃi; dar există o
carte mai importantă decât toate: Sfânta Scriptură – care ne face
cunoscută calea spre cer. În secolul al X-lea a trăit un om pe nume
Abdul Ismael, vizirul Persiei, care iubea foarte mult cărŃile; era
obsedat de ele. Avea 117.000 de suluri de cărŃi şi 400 de cămile
care mergeau la rând în ordinea alfabetică a cărŃilor, pe care le
ducea cu el oriunde mergea. Noi, cei de astăzi, suntem privile-
giaŃi; dacă vrem să învăŃăm adevărata înŃelepciune, care vine de
la Dumnezeu, trebuie să purtăm cu noi o singură carte: Biblia.
ÎnŃelepciunea lumii se uită la lucrurile şi la valorile pieritoare ce
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pot fi văzute cu ochii fireşti, dar înŃelepciunea spirituală, în urma
luminării ochilor minŃii (vezi Efeseni 1:18), vede valoare în
lucrurile nepieritoare (vezi Iacov 1:5). 

Filozofia lumii studiază natura, cauzele şi principiile realităŃii
care ne înconjoară pe baza unei logici omeneşti. În zbuciumul şi
în efortul ei, ia lucruri şi situaŃii simple şi le complică. Spre deose-
bire de ea, Scriptura prezintă, în modul cel mai simplu şi uşor de
înŃeles, relaŃia dintre om şi Creatorul său. Uneori, oameni care nu
ştiu prea multe şi poate vorbesc cu dezacorduri gramaticale, dacă
sunt împăcaŃi cu El şi merg spre cer, sunt socotiŃi mai înŃelepŃi de
Dumnezeu decât alŃii, care au pereŃii parcă văruiŃi cu diplome,
dar, pentru că, în mândria lor, refuză oferta de pace a lui
Dumnezeu, merge spre iad. Oamenii care nu ştiu prea multe, dar
ştiu cum se ajunge la mântuire, ştiu ce este cel mai important.
Uneori Dumnezeu alege să Se folosească de astfel de oameni.

Un om a mers la marele evanghelist Moody – un fost vânzător
de pantofi despre care se spune că a câştigat un milion de suflete
pentru Domnul; omul i-a spus că este tare deranjat de gramatica
pe care acesta o foloseşte, iar Moody i-a răspuns: „Tinere! Eu
folosesc toată gramatica care o ştiu pentru Dumnezeu; dar tu cât
foloseşti pentru El, din a ta?“ Omul care a primit înŃelepciunea
care vine de sus crede Cuvântul lui Dumnezeu şi înŃelege că
dragostea lui Dumnezeu ne învaŃă să trăim într-o o altă realitate
decât cea în care umblăm fizic (vezi Evrei 12:1), nu ca osândiŃi,
ci ca mântuiŃi, călătorind spre nemurire. Cele două feluri de
înŃelepciune – cea a lumii şi cea care vine de la Dumnezeu –
folosesc două standarde diferite. ÎnŃelepciunea lumească şi cea
drăcească preŃuieşte lucrurile acestei lumi, pe când înŃelepciunea
care vine de la Dumnezeu îl face pe om să umble în credincioşie,
în dreptate, în curăŃie de inimă şi în dragoste.

ÎnŃelepciunea lumească, la fel ca şi în cazul lui Solomon, te lasă
gol şi neîmplinit, pentru că tot ce realizezi cu ea pe pământ este o
deşertăciune şi o goană după vânt. Dar prin credinŃa în Domnul
Isus şi prin înŃelepciunea pe care o dă Dumnezeu poŃi avea ce
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lumea nu poate îŃi poate da, cu toată bogăŃia şi tehnologia ei. PoŃi
avea pace cu Dumnezeu: „Şi voi prin El, sunteŃi în Hristos Isus. El
a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înŃelepciune, neprihănire,
sfinŃire şi răscumpărare pentru ca, după cum este scris: «Cine se
laudă să se laude în Domnul»“ (1 Corinteni 1:30, 31).

O întrebare provocatoare, care poate stârni în om mândria,
orgoliul sau poate tristeŃea este întrebarea: „Eşti tu înŃelept?“
Chiar de la început, privind la veşnicia ce ne stă în faŃă, ca suflete
care vor exista veşnic, putem spune că înŃelept este cel care,
folosindu-se de ce i-a pus Dumnezeu la îndemână, a făcut ce tre-
buie pentru a ajunge în rai, şi nu în iad. La fel ca Solomon,
bogatul căruia i-a rodit Ńarina extrem de mult a trăit o viaŃă plină
de realizări pământeşti în care nu a refuzat inimii lui nimic din ce
ea cerut timp de câŃiva ani; dar ce folos, dacă după o astfel de
viaŃă îmbelşugată Dumnezeu l-a numit nebun? „Dar Dumnezeu
i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta Ńi se va cere înapoi
sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?»“
(Luca 12:20). Acel om, probabil că datorită succesului pământesc
a fost privit de cei din jur cu respect, ca fiind un om înŃelept. Dar
Dumnezeu l-a numit nebun pentru că nu s-a îngrijit de suflet;
„Căci înŃelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui
Dumnezeu“ (1 Corinteni 3:19).

Dumnezeu i-a spus omului în Eden să mănânce „după plăcere“
(Genesa 2:16) – lucru care ne spune că El vrea să ne bucurăm de
ce avem, chiar dacă este trecător. Putem primi aceste lucruri ca o
binecuvântare de la El (vezi Marcu 6:33). Însă dacă agonisirea
lucrurilor pe care le avem sau ni le dorim pe pământ devine pri-
oritară faŃă de slujirea lui Dumnezeu, înseamnă că am depăşit
limita ascultării de El – ceea ce ne pune în pericolul de a fi între
cei care slujesc idolilor.

Secretul fericirii este ca odată ce ai devenit un copil al lui
Dumnezeu şi Îl ai pe Isus ca Domn, să fii mulŃumit cu cei ai
(Filipeni 4:11). A fi mulŃumit cu voia lui Dumnezeu pentru viaŃa
ta Îi aduce cinste Lui şi în acelaşi timp este o metodă de a-l birui

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

113



pe diavolul – care a avut mult mai mult decât noi şi tot nu a fost
mulŃumit. Doi oameni s-au dus la Templu să se roage (vezi
Luca 18:9). Cel care nu a văzut nimic rău în el a plecat acasă aşa
cum a venit; dar celălalt, care a spus că nu vede nimic bun în el şi
vrea mila lui Dumnezeu, a plecat acasă cu ce şi-a dorit: iertare. Al
doilea a fost omul înŃelept care şi-a înălŃat rugăciunea către
Dumnezeu cu păreri umile despre el. Eşti tu înŃelept? Sau te
bazezi pe merite personale, ca primul din aceşti doi oameni?
„ÎnŃelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică,
blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune,
fără părtinire, nefăŃarnică“ (Iacov 3:17).

În urma unui accident care i-a zdrobit maşina, un om a fost
scos afară din scheletul distorsionat al maşinii şi apoi, spunând că
este bine, a refuzat vehement orice examinare medicală. S-a dus
acasă şi noaptea a murit de hemoragie internă. La fel ca acel om,
mulŃi refuză să se lase examinaŃi de Cuvântul lui Dumnezeu pen-
tru că se cred bine din punct de vedere spiritual, comparându-se
cu alŃii, pe care îi consideră mai răi. Scriptura nu minte, ci îŃi
spune dacă eşti mântuit sau nu; îŃi spune dacă ai făcut sau nu ceea
ce face un om înŃelept.

Un om înŃelept se pregăteşte pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
Scriptura spune că toŃi oameni se nasc în păcat (vezi
Romani 3:20) şi lipsiŃi de viaŃă în duhul lor (vezi Efeseni 2:1). În
această stare, odată ce trece din viaŃă, un astfel de suflet are în faŃă
judecata lui Dumnezeu şi apoi iadul cel veşnic. Dragostea lui
Dumnezeu a făcut posibil ca omul să poată alege să nu ajungă în
iad, ci să fie veşnic cu Dumnezeu. Omul înŃelept ia seama, se
cercetează şi acceptă fără condiŃii împăcarea cu Dumnezeu în
meritul jertfei Domnului Isus. Prin pocăinŃă este născut din nou şi
apoi trăieşte cu Dumnezeu pentru slava şi folosul ÎmpărăŃiei Lui,
ca apoi să ajungă în cer, unde îl aşteaptă o răsplată şi o cunună
care nu se poate veşteji.

Eşti tu înŃelept? MulŃi spun că unde s-au dus cei dinaintea lor
vor merge şi ei, dar aceasta nu va fi o mângâiere odată ce vor
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ajunge în iad, unde îşi vor aduce aminte că au avut ocazia să fie
mântuiŃi, dar au refuzat să se împace cu Dumnezeu. Eşti tu
înŃelept? Dacă eşti înŃelept înseamnă că, preŃuind ce a făcut
Domnul Isus pentru tine, ai îmbrăcat haina albă pe care o dă El şi
că Îl aştepŃi pe Domnul Isus lucrând pentru El.

Amin
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19

S} JUDEC}M SAU S} NU JUDEC}M?

„Nu judecaŃi, ca să nu fiŃi judecaŃi. Căci cu ce jude-
cată judecaŃi veŃi fi judecaŃi; şi cu ce măsură
măsuraŃi vi se va măsura.“ Matei 7:1, 2

Un băieŃel, la grădiniŃă, când se jucau copiii afară, făcea
tot felul de feŃe schimonosite în faŃa unor copii.
Educatoarea l-a luat deoparte şi i-a spus că atunci când

a fost mică, ei i s-a spus că dacă se strâmbă înaintea altor copii
s-ar putea să rămână schimonosită pentru totdeauna. Copilul s-a
uitat lung la ea şi apoi i-a spus: „Bine doamnă Brown, nu poŃi să
spui că nu ai fost avertizată“. Chiar şi copiii fac o apreciere a feŃei
pe care o văd şi a comportamentului faŃă de ei; adică fac o jude-
cată în urma căreia acŃionează într-un fel sau în altul. Cei credin-
cioşi, care înving aceste instincte ale firii vechi, sunt ajutaŃi de
dragostea lui Dumnezeu care este în inima lor să vadă că în
spatele unei feŃe este un suflet preŃios înaintea lui Dumnezeu.

În textul citat la început Domnul Isus ne avertizează cu privire
la judecata pe care o practicăm în mintea noastră sau în vorbele
rostite de noi. Chiar dacă un om nu prea ştie ce înseamnă să fii
creştin sau ce scrie în Scriptură, de obicei ştie să spună şi uneori
să se apere cu cuvintele: „Să nu judeci!“ Oamenilor le place să fie
lăudaŃi, apreciaŃi şi admiraŃi, dar nu se simt confortabil şi nu le
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place să fie judecaŃi de alŃii. Pentru că se ştie că aparenŃele înşală
uneori, oamenii au inventat zicale împotriva judecăŃii. Totuşi
aproape toŃi oamenii judecă şi se simt în siguranŃă în gândurile lor
ascunse. Isus ne spune: „Nu judecaŃi, şi nu veŃi fi judecaŃi; nu
osândiŃi, şi nu veŃi fi osândiŃi; iertaŃi, şi vi se va ierta“ (Luca 6:37).
Această exigenŃă pe care Domnul Isus ne cere să o avem faŃă de
noi înşine vine cu promisiunea unor binecuvântări enorme. Dar
trebuie să veghem asupra inimii noastre, care poate să gândească
fie acuzator, fie arătând îndurare şi milă. „Omul bun scoate
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate
lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii
vorbeşte gura“ (Luca 6:45).

În textul citat la început Domnul Isus ne atrage atenŃia să nu
judecăm şi să nu acuzăm, pentru că noi, care vedem paiul din
ochiul fratelui nostru (vezi Matei 7:3-5) s-ar putea să avem o
bârnă în al nostru, adică să avem o vină mai mare decât cel pe care
îl criticăm. Domnul Isus spune apoi că trebuie să facem diferenŃa
între oameni, pentru că pe unii, datorită comportamentului lor, El
îi aseamănă în acest text cu câinii şi cu porcii – animale consi -
derate necurate: „Să nu daŃi câinilor lucrurile sfinte şi să nu arun-
caŃi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le
calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă“ (Matei 7:6). Apare
întrebarea: „De unde să ştiu care sunt oamenii care pot fi asemă-
naŃi cu aceste animale?“ Răspunsul este că trebuie să judecăm.
Trebuie să luăm hotărâri în dreptul unora după felul în care
vorbesc şi acŃionează, adică după roadele lor. 

De exemplu, am vorbit cu un om bogat despre Domnul Isus şi
despre puterea de iertare a sângelui lui Isus şi după un timp mi-a
spus că asta este „hog wash“ adică spălătură de porci sau zoaie.
Am înŃeles în acele momente că a continua să vorbesc despre
lucruri sfinte cu un astfel de om, care batjocoreşte ceva ce nu
cunoaşte, înseamnă a arunca perle înaintea porcilor. Am terminat
acea convorbire şi tot ce pot să fac pentru acel suflet este să mă
rog ca Dumnezeu să-i trezească mintea sănătoasă, ca să vadă va -
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loarea sângelui lui Isus Hristos vărsat pentru păcătoşi la Golgota.
Trebuie să judecăm, dar fără să condamnăm şi să osândim;
Dumnezeu hotărăşte soarta oamenilor. Cântărim, judecăm şi luăm
decizii, dar nu rostim sentinŃe nici măcar în gândul nostru. Noi
trebuie să dorim mântuirea tuturor oamenilor. Dacă aş pleca
într-o călătorie şi aş avea nevoie ca cineva să îngrijească de ceva
în casa mea cât timp sunt plecat, aş apela la un prieten. Dacă aş
avea un prieten care este punctual şi are o casă ordonată şi un
prieten dezordonat, la care dintre cei doi aş apela? Trebuie să fac
o analiză şi apoi să apelez la cel care ştie să-şi Ńină casa în rân-
duială. În acest caz am judecat pe baza caracterului lor. Trebuie să
acceptăm că nu poŃi trăi o viaŃă normală fără să faci o oarecare
analiză pe baza caracterului oamenilor. Dacă cineva are de
investit o sumă de bani, dacă este înŃelept va face investiŃia la o
agenŃie care are recenzii bune – şi nu la una rău-famată. De
această judecată depinde dacă va câştiga sau va pierde banii.

Este bine să judecăm, să gândim, dar trebuie să fim atenŃi cum
judecăm când este vorba de sufletele oamenilor. Orice suflet, cât
timp este încă în viaŃă, poate fi recuperat şi mântuit de harul lui
Dumnezeu. Dacă judecăm cu condamnare, este posibil ca acel
suflet să se pocăiască mâine şi să primească iertarea lui
Dumnezeu şi noi să rămânem cu condamnarea făcută de noi.
Trebuie să recunoaştem păcatul şi să-l numim păcat, dar arătând
milă, oferindu-i har celui care poate ne greşeşte şi astfel, arătând
milă, să primim milă: „Căci judecata este fără milă pentru cel ce
n-a avut milă, dar mila biruie judecata“ (Iacov 2:13).

Ca unii care am fost iertaŃi de vina care ne condamna la iad,
trebuie să măsurăm şi să acordăm milă cu generozitate când este
vorba despre sufletele altora. Domnul Isus Hristos ne avertizează:
„... şi cu ce măsură măsuraŃi, vi se va măsura“ (Matei 7:2b).
Dumnezeu judecă drept şi El deja vede ce este rău; nu este nevoie
să acuz eu răul, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de un astfel de
ajutor. El nu a dat nimănui slujba de a fi judecător. Datoria
noastră este să iubim.
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Domnul Isus ne avertizează că oamenii vor ajunge „neîndu-
plecaŃi şi fără milă“ şi pe lângă asta „găsesc de buni“ pe cei care
fac la fel ca ei. Judecata noastră nedreaptă, atunci când suntem
lipsiŃi de milă şi de dragoste, prezintă un pericol pentru sufletul
nostru, deoarece, necunoscând toate lucrurile cu privire la cineva,
nu putem judeca drept. Dacă nu ne place de cineva, avem tendinŃa
să scoatem lucrurile din context, să lăsăm afară alte lucruri şi, cel
puŃin în mintea noastră, să judecăm şi să acuzăm acea persoană.
Iacov ne spune că cel care vorbeşte de rău este un om care-şi
asumă dreptul de judecător: „Nu vă vorbiŃi de rău unii pe alŃii,
fraŃilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său,
vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu
eşti împlinitor al Legii, ci judecător“ (Iacov 4:11). Domnul Isus,
care a văzut tendinŃa omului de a judeca pe altul cu condamnare,
ne-a lăsat acest cuvânt – care este dat ca o poruncă: „Nu jude-
caŃi!“ Totuşi, majoritatea oamenilor, în inima lor, cred ca au
dreptul să îi judece critic şi cu condamnare pe alŃii.

Într-o biserică este nevoie de rânduială şi de disciplină, dar este
responsabilitatea pastorului să judece, îmbrăcat în haina milei.
Pavel îl sfătuieşte pe Timotei: „Pe cei ce păcătuiesc mustră-i
înaintea tuturor, ca şi ceilalŃi să aibă frică“ (1 Timotei 5:20) şi pe
Tit: „Mărturia aceasta este adevărată. De aceia mustră-i aspru, ca
sa fie sănătoşi în credinŃă“ (Tit 1:13). Liderul bisericii, ca păstor
al turmei lui Isus, după dreptarul învăŃăturii sănătoase, dacă mus-
tră păcatul îi face o favoare celui care a păcătuit şi care îi poate
încuraja şi pe alŃii la păcat. Unii creştini, care consideră că au o
neprihănire proprie, cred că aceasta le dă dreptul de a judeca.

Pentru că oamenii primesc vestea mântuirii în locuri diferite,
cu obiceiuri şi cu învăŃături omeneşti diferite, se întâmplă adesea
că şi în casele de rugăciune au loc multe judecăŃi acuzatoare
împotriva celor care nu se conformează standardelor altora. Pen-
tru situaŃii când descoperim în noi dorinŃa de a judeca şi con-
damna, Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuieşte: „... dacă în vreo
privinŃă sunteŃi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în
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aceasta privinŃă. Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceiaşi
părere, să umblăm la fel“ (Filipeni 3:15, 16).

Când Domnul Isus a fost în casa lui Simon leprosul la masă
(vezi Luca 7:44-50, a citit gândurile de judecată ale acestui om şi
i-a dat exemplul cu cei doi datornici iertaŃi. Dumnezeu, care
citeşte şi gândurile noastre, ne învaŃă şi prin exemplul lui Simon
că putem greşi foarte mult când judecăm cu condamnare. Simon,
care a ştiut foarte puŃin despre Domnul Isus, l-a desconsiderat în
gândul lui pe Domnul pentru felul în care S-a comportat cu
femeia care s-a căit la picioarele Lui. S-ar putea ca şi noi, care
cunoaştem lucrurile doar la suprafaŃă, să judecăm nedrept. Vestea
bună este că „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită
la ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă“ (1 Samuel 16:7).

Cel care judecă cu condamnare nu iubeşte. Ca să poŃi iubi chiar
şi sufletul unui păcătos trebuie să-l vezi aşa cum îl vede Domnul
Isus. Domnul vede un astfel de om ca un suflet care poate fi mân-
tuit, un suflet pentru care El Şi-a dat viaŃa. Trăieşte în Adevăr şi
alege să iubeşti cum ai fost iubit!

Amin
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20

DE CE NU SMULGE DUMNEZEU NEGHINA?

„El le-a răspuns: «Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta».
Şi robii i-au zis: «Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?»
«Nu», le-a zis el, «ca nu cumva, smulgând neghina,
să smulgeŃi şi grâul împreună cu ea.»“ 

Matei 13:28, 29

Când este vremea legumelor, cei care au sădit o grădină
se bucură de recoltă. Unii au un rod atât de bogat încât
vor să dăruiască şi altora, din dragoste sau din dorinŃa

de a nu vedea rodul muncii lor stricându-se. Cine a avut o gră dină
anul trecut, anul acesta a trebuit să planteze legumele din nou.
Spre deosebire de legume, buruienile, parcă cu o credincioşie
încăpăŃânată, mânate de o lege care nu ne place, cresc în fiecare
an fără să fie semănate, udate sau fertilizate.

Dacă mergem pe fir, aflăm că buruienile nu doar s-au hotărât
într-o zi să existe şi să persiste; existenŃa lor este efectul nedorit
al unui duşman (vezi Genesa 3:17, 18). Când primii oameni au
căzut în păcat, pământul a fost blestemat şi continuă să dea, parcă
de la sine, buruieni nedorite până când Domnul Isus Se va adresa
acestor legi nevăzute, în timpul mileniului. După ce fariseii au
hulit lucrările făcute de Domnul Isus (vezi Matei 12:24), El a
început să vorbească norodului în pilde. Între cele şapte pilde din
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capitolul 13 este şi pilda neghinei, pe care Domnul Isus le-a expli-
cat-o ucenicilor Săi într-o discuŃie privată. Pildele Domnului Isus
ne spun felul în care voia şi puterea lui Dumnezeu lucrează pe
pământ în această vreme. Ele, deşi sunt simple povestiri din viaŃa
oamenilor de atunci, expun sau îmbracă adevărul despre oameni
şi despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.

Prin intermediul pildelor, Domnul Isus ne învaŃă realităŃi spi -
rituale despre natura şi legile ÎmpărăŃiei cerurilor. Pilda spune că
un om a semănat o sămânŃă bună în ogorul său, dar la vremea
coacerii a văzut că în grâu este şi neghină. Stăpânul nu i-a lăsat pe
slujitorii lui să smulgă neghina, ca nu cumva să smulgă şi grâul;
dar a spus că la vremea secerişului neghina va fi strânsă şi arsă,
deoarece neghina în pâine este toxică. Era un lucru cunoscut în
acea vreme că oamenii, uneori, din invidie, din ură, din răutate
sau din răzbunare aruncau sămânŃă de neghină în ogorul altora,
după ce a fost semănat grâul. Neghina creşte şi este asemănătoare
cu grâul până la coacere, când devine mai închisă la culoare şi are
bobul mai scurt. Deoarece erau afectaŃi de producŃia slabă de grâu
din Israel, în acea vreme guvernul roman a dat o lege aspră
împotriva celor care făceau o astfel de faptă mârşavă.

Cultura de grâu prezentată în pildă, care reprezintă lumea, cu
suflete mântuite şi nemântuite, spre deosebire de culturile de
astăzi, este unică pe pământ. Pentru că inimile oamenilor sunt
diferite, exact cum spune prima pildă din acest capitol, unii
primesc vestea bună despre Isus şi în ei omul cel nou creşte ca un
spic de grâu ce va ajunge în grânarul lui Dumnezeu. AlŃii refuză
evanghelia, alegând să rămână fii ai întunericului, alegând să
rămână neghină, chiar dacă la rădăcină ei cresc aproape de grâu.

ToŃi oameni care se nasc din Adam sunt neghină din cauza
naturii păcătoase pe care au moştenit-o (vezi Romani 3:23). Este
nevoie de intervenŃia lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt, în
meritul jertfei Domnului Isus, pune viaŃă în duhul nostru (vezi
Efeseni 2:1) şi face să crească în noi o făptură nouă (vezi Ioan 3:3;
2 Corinteni 5:17), care domină natura veche, adică firea pămân-

122

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



tească, şi începem să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în
noi. Pavel declară: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi
trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine“
(Galateni 2:20). Cel ce dă viaŃă grâului (vezi Osea 14:7) şi îl face
să crească este Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 3:7). Fără El recolta
este compromisă (vezi Ioel 1:11, 17; Isaia 37:27).

Chiar şi astăzi ucenicii Domnului Isus au de la Dumnezeu
porunca şi împuternicirea de a semăna în lume, ca într-un ogor,
sămânŃa Cuvântului lui Dumnezeu (vezi Matei 28:19). Ştiind că
vor primi o răsplată de la Stăpân, vestitorii evangheliei, chiar dacă
uneori sunt prigoniŃi, seamănă şi astăzi sămânŃa Cuvântului lui
Dumnezeu (2 Corinteni 9:10). AngajaŃi de diavol, mulŃi seamănă
neghină împreună cu grâu, dând învăŃături false. Biblia a prevestit
asta: „În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi
vor fi învăŃători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii
nimicitoare ...“ (2 Petru 2:1).

Adevărul amestecat cu minciuna este un pericol mai mare
decât vestirea unei minciuni. „Dar Duhul spune lămurit că, în vre-
murile din urmă, unii se vor lepăda de credinŃă, ca să se alipească
de duhuri înşelătoare şi de învăŃăturile dracilor“ (1 Timotei 4:1).
Astăzi se vestesc tot felul de evanghelii neautorizate de
Dumnezeu: evanghelia prosperităŃii, evanghelia socială – care se
bazează pe fapte fără să atingă nevoile sufletului, sau se vesteşte
o evanghelie care are, împachetată cu Biblia, psihologia, şi vinde,
parcă la preŃ redus, fără pocăinŃă, promisiunea mântuirii. „Mă mir
că treceŃi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui
Hristos la o altă Evanghelie“ (Galateni 1:6). AdevăraŃii slujitori ai
lui Dumnezeu au de vestit pocăinŃa şi împăcarea omului cu
Dumnezeu. „Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinŃat slujba
împăcării“ (2 Corinteni 5:18).

Prin această pildă înŃelegem de ce unii sunt mânioşi pe noi şi
deranjaŃi de natura noastră nouă şi ar vrea să sufoce şi să oprească
creşterea noastră, ca să nu ajungem în grânarul lui Dumnezeu. În
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mod metaforic, cei care intră în ascultare de Dumnezeu sunt
asemănaŃi cu grâul care va fi strâns şi pus în locul pregătit pentru
cei care sunt ai lui Dumnezeu (vezi Luca 3:17). Domnul Isus li
s-a adresat foarte direct celor care erau sau sunt neghină: „Voi
aveŃi de tată pe diavolul; şi vreŃi să împliniŃi poftele tatălui vostru“
(Ioan 8:44). Oamenii care refuză evanghelia care îi cheamă la
împăcare cu Dumnezeu, refuză mâna de pace a lui Dumnezeu. Pe
ei îi aşteaptă o zi în care vor fi aruncaŃi într-un foc veşnic: „Apoi
va zice celor de la stânga Lui: «DuceŃi-vă de la Mine,
blestemaŃilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi
îngerilor lui!»“ (Matei 25:41).

Eşti tu grâu sau neghină? Strângi sau risipeşti ce este al lui
Dumnezeu? Pilda nu lasă loc pentru altceva. Poate te simŃi provo-
cat într-un mod neplăcut de ideea că eşti neghină, dar de multe ori
noi nu cunoaştem îndeajuns de ce suntem în stare. David, care a
scris atât de mulŃi psalmi în care arată dragostea pe care o avea
pentru Dumnezeu, avea ascunsă în inima lui multă neghină. Pe
vremea când Duhul Domnului a venit peste el şi l-a omorât pe
Goliat, probabil nu ar fi crezut că va ajunge să omoare un slujitor
credincios lui şi să-i fure nevasta; totuşi el a făcut asta cu
Urie. ToŃi avem o inimă rea şi înşelătoare, însă nu toŃi avem
oportunitatea şi provocarea de a face astfel de fapte. Prin
pocăinŃă, noi toŃi trebuie să-I cerem Domnului o inimă nouă
(Ezechiel 18:31, 36:26).

ÎnvăŃăm din această pildă că acum grâul şi neghina coexistă,
uneori chiar în aceeaşi casă de rugăciune. De ce nu smulge
Dumnezeu neghina? Pentru că El are o îndelungă răbdare ca
sufletele nemântuite să se pocăiască şi aşteaptă să aibă loc
naşterea din nou, prin pocăinŃă adevărată. Biblia ne spune că
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinŃei Lui, cum cred unii
ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu
piară, ci toŃi să vină la pocăinŃă“ (2 Petru 3:9).

De ce nu smulge Dumnezeu neghina? Eu nu sunt grădinar, dar
dacă văd o buruiană, am dorinŃa să o smulg. Spre deosebire de
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mine, Dumnezeu are îndelungă răbdare şi aşteaptă ca cei care nu
produc nimic bun pentru ÎmpărăŃia Lui să se pocăiască, pentru a
nu fi pierduŃi pe veci. Dacă Dumnezeu ar fi lucrat după principi-
ul de a smulge neghina de îndată ce ea apare, am fi fost smulşi şi
noi. Dacă nu poŃi să spui că eşti născut din nou – sau poate nicio-
dată nu ai auzit acest termen prezentat de Domnul Isus ca şi
condiŃie a mântuirii (vezi Ioan 3:3) – printr-o rugăciune sinceră în
care Îl chemi pe Domnul Isus în viaŃa ta şi te hotărăşti să trăieşti
doar pentru El, poŃi trece şi tu în rândul copiilor lui Dumnezeu
(vezi 1 Ioan 3:1, 2, 10; Romani 8:16, Ioan 1:12).

Dacă viaŃa Ńi-e stoarsă de vlagă, dacă ai probleme sau patimi,
Dumnezeu te poate face o făptură nouă, poate să te facă să iubeşti
ce este bun şi în acelaşi timp să te bucuri de o pace deplină în
privinŃa viitorului sufletului tău. Nu este rău să te realizezi pe
pământ, dar este mai important să ajungi un suflet mântuit şi
matur în Hristos (vezi Efeseni 4:13). Dacă te consideri grâu,
ştiind că neghina este lângă tine, cunoaşte locul unde eşti şi fii
sigur că nu eşti influenŃat de neghină. Trăieşte ştiind tot timpul
care este sfârşitul neghinei şi care este sfârşitul grâului. Nu-Ńi fie
frică de neghină, dar nici nu-i spune „Bun venit“, ca să nu te faci
părtaş faptelor ei (vezi 2 Ioan 1:10, 11). Apostolul Pavel ne dă un
sfat în acest sens: „Vă îndemn, fraŃilor, să vă feriŃi de cei ce fac
dezbinări şi tulburare ...“ (Romani 16:17).

Pilda aceasta ne arată cum lucrează vrăjmaşul. Ea spune că
neghina a fost semănată în timp ce oamenii dormeau. Noi trebuie
să veghem, ca nu cumva să ne „trezim“ că în inima noastră apar
din nou buruieni care să ne sufoce sufletul (vezi Evrei 12:15).
Pilda neghinei spune că cei care strâng rodul sunt îngerii lui
Dumnezeu şi ziua în care Dumnezeu va strânge rodul suferinŃelor
de pe Calvar este aproape. „StrângeŃi-Mi pe credincioşii Mei, care
au făcut legământ cu Mine prin jertfă!“ (Psalmii 50:5). Eşti tu
gata pentru clipa când se va auzi strigarea? Atunci Dumnezeu „va
trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vân-
turi, de la marginea pământului până la marginea cerului“
(Marcu 13:27). Fii gata! Aşteaptă şi grăbeşte acea zi! Amin
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LIGHEANUL

„Când vor intra în Cortul întâlnirii, se vor spăla cu
apa aceasta ca să nu moară; şi se vor spăla şi când
se vor apropia de altar ca să facă slujba şi ca să
aducă Domnului jertfe arse de foc.“ Exodul 30:20

Sfânta Scriptură nu este doar un mesaj scris de Dumnezeu
pentru om, ci este o carte ale cărei cuvinte au putere
(vezi Romani 1:16; 1 Corinteni 1:24), ca o sămânŃă de

stejar – care are potenŃialul de a deveni un copac foarte mare. Este
o carte plină de povestiri istorice adevărate, care se traduc în apli-
caŃii spirituale în viaŃa noastră, influenŃându-ne fizic şi spiritual.
Biblia este cartea care expune pericolele care pândesc sufletul
celui mântuit şi pe al celui nemântuit, pentru că în această vreme
noi suntem în plin război, cei mântuiŃi făcând parte din tabăra
Luminii, iar cei nemântuiŃi făcând parte din tabăra întunericului.

Unui grup de oameni care au vrut să viziteze oameni foarte
bolnavi în spital, li s-a cerut ca înainte de a intra la ei să-şi spele
mâinile numărând până la zece, ca acei bolnavi să nu fie expuşi la
microbii de afară. De obicei, microbii nu se văd, dar ştim că ei se
pot transmite şi uneori pot cauza chiar moartea. Spitalele nu au
practicat întotdeauna această regulă şi de aceea mulŃi bolnavi care
ar fi putut trăi, fiind contaminaŃi de microbii pe care i-au luat de
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la alŃi pacienŃi, au murit. Prin anul 1840, când încă nu se ştia
despre lumea microbilor, la un spital din Viena, un doctor, Ignaz
Semmelweis, a descoperit secretul microbilor care transmit boli şi
omoară. El a introdus regula spălării mâinilor când se trecea de la
un pacient la altul, a redus drastic numărul celor care mureau în
spital şi, chiar dacă a întâmpinat multă împotrivire şi chiar
batjocură din partea celorlalte cadre medicale, după moartea lui,
după ani de zile de la descoperirea lui, această regulă a adus stimă
numelui său.

Cu aproximativ 3000 de ani înainte de Ignaz, Dumnezeu Şi-a
învăŃat poporul despre importanŃa curăŃirii fizice. Când au ieşit
din Egipt le-a dat mai multe reguli care aveau ca scop să-i Ńină
sănătoşi. În acea vreme, părea ridicolă ideea că oamenii nu aveau
voie să mănânce peşti fără solzi, dar mai târziu s-a descoperit că
astfel de peşti absorb mercurul din apă şi acesta, odată ajuns în
trupul omului, nu mai poate fi eliminat, ci produce boli mintale.
Ca să-i păzească de microbi, despre care lumea nu avea să ştie
timp de încă 3000 de ani, sub ameninŃarea pedepsei cu moartea,
Dumnezeu le-a poruncit israeliŃilor să-şi spele mâinile dacă se
ating de un mort (vezi Numeri 19:11-13). De asemenea, i-a
învăŃat să aibă o zonă de carantină pentru anumiŃi bolnavi, ca
bolile contagioase să nu se transmită.

Textul citat la început face parte din instrucŃiunile date de
Dumnezeu pentru preoŃii care oficiau slujba în altar, în Cortul
întâlnirii. La porunca dată de Dumnezeu, Moise a făcut un lighean
mare de aramă, în care preoŃii care slujeau la cortul întâlnirii să se
spele, ca să nu moară. Cortul întâlnirii era înconjurat de un gard
care lăsa loc, înaintea intrării în cort, altarului pentru arderi de tot,
pentru ligheanul de aramă folosit la spălare, pentru lemne şi loc
de tăiere a animalelor ce urmau să fie puse pe altar. În acest punct
ne apropiem de miezul acestui subiect – faptul că înaintea lui
Dumnezeu nu poŃi să intri murdar dacă vrei să trăieşti. „Ochii Tăi
sunt aşa de curaŃi că nu pot să vadă răul şi nu poŃi să priveşti
nelegiuirea!“ (Habacuc 1:13).
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PreoŃii rânduiŃi să facă slujba la Cortul întâlnirii trebuiau să se
spele înainte de a aduce jertfa, înainte de a arde tămâia pe altar,
înainte de a aprinde lumina din sfeşnic. Nu ne sunt date dimensi-
unile ligheanului de aramă, dar ştim că trebuia să fie destul de
mare ca să se poată spăla preoŃii şi trebuia să fie destul de mic ca
să poată fi transportat, pe când bazinul de spălare, construit mai
târziu în Templul de la Ierusalim ştim că era rotund, de cinci coŃi
adâncime, cu un diametru de zece coŃi (vezi 1 ÎmpăraŃi 7:23-26).
În Cortul întâlnirii erau câte o replică a lucrurilor din cer şi
folosirea lor avea menirea să ne înveŃe lucruri cereşti şi
duhovniceşti. Dumnezeu a vrut ca ei şi noi, cei de astăzi, să
înŃelegem că nu putem sta înaintea lui Dumnezeu sau să locuim
acolo unde este El, dacă suntem murdari de vreun păcat.

„A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din
oglin   zile femeilor care slujeau la uşa Cortului întâlnirii“
(Exodul 38:8). Oglinzile de atunci nu aveau sticlă cu argint pe
spate, ci erau doar o bucată de metal lustruit care reflecta chipul
persoanei care o privea, la fel ca pe vremea primilor creştini.
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci,
vom vedea faŃă în faŃă“ (1 Corinteni 13:12). Asta poate explica
de ce unii se uitau în oglindă şi apoi uitau cum arată (vezi
Iacov 1:23-24). Oamenii petrec timp să se uite în oglindă pentru
că unele lucruri nu pot fi văzute altfel. Când este vorba de a intra
în prezenŃa lui Dumnezeu sunt lucruri care trebuie aranjate,
curăŃite, de aceea privim în Cuvântul lui Dumnezeu, care nu
doar că ne cântăreşte ca un cântar (vezi Exodul 20; Matei 5;
1 Corinteni 13), dar ne şi arată petele de pe sufletul nostru.

MulŃi oameni se văd bine deoarece spun că n-au spart casa
nimănui, că nu fură, nu omoară – şi asta pentru că nu se uită în
oglinda Scripturii. Comparându-se cu alŃii, ei consideră că sunt la
un standard moral şi spiritual ridicat, dar dacă se uită în „Oglindă“
văd că toŃi oamenii sunt păcătoşi (vezi Romani 3:23) şi au nevoie
să fie iertaŃi. SoluŃia nu stă în a face fapte bune – care este meto-
da multor religii – ci în a accepta jertfa Domnului Isus, care, în
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meritul sângelui Lui, ne poate ierta şi astfel putem avea o relaŃie
personală cu Dumnezeu, ca între Tată şi fiu.

Jertfa Domnului Isus la Calvar ne poate da neprihănirea
ca Dumnezeu Tatăl să poată privi la noi şi să poată să ne
accepte acolo unde este El (vezi Romani 5:1, 2). „Oglinda“ lui
Dumnezeu, Sfânta Scriptură, nu minte. „Fiindcă pe pământ nu
este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătu-
iască“ (Eclesiastul 7:20). După cum preoŃii israeliŃi mureau dacă
intrau în Cortul întâlnirii fără să se spele în ligheanul de aramă, şi
noi aveam ca destin moartea veşnică (vezi Apocalipsa 21:8) dacă
nu suntem spălaŃi în sângele lui Isus Hristos.

Augustin a scris că omul este ceva bun care s-a stricat pentru
că la început, după ce Şi-a terminat lucrarea, Dumnezeu l-a numit
bun (vezi Genesa 1:31). Omul, creat nevinovat, a fost numit
„bun“, dar asta nu a durat, pentru că, prin viclenia şarpelui celui
vechi, şi-a pierdut această stare privilegiată în care vorbea cu
Dumnezeu în răcoarea serii. Singura soluŃie la păcatul nostru este
aceea de a intra în cetatea de scăpare, ca israeliŃii vinovaŃi
de omor urmăriŃi de răzbunători (vezi Numerii 35:6-15;
Deuteronomul 4:42).

Cetatea noastră de scăpare este Domnul Isus Hristos. Chiar
dacă la prima vedere Ńi se pare că eşti o persoană cinstită şi bună,
când te uiŃi atent în „Oglindă“, adică în Biblie, vezi că ai slăbi -
ciuni, vezi că 1 Corinteni 13 nu Ńi se potriveşte şi nu te descrie. Ca
nişte vulpi mici, lucruri precum vorbirea de rău, mânia sau gân-
duri care hoinăresc pe unde nu trebuie pot să ne acuze înaintea lui
Dumnezeu. Scopul nostru este acela de a ajunge acolo unde este
Dumnezeu după aceasta viaŃă – şi nu acolo unde este Satana.
Dacă vrem să ajungem în cer, trebuie să scăpam de vina păcatelor,
fie ele mici sau mari, care sunt la dosarul nostru Ńinut de
Dumnezeu. „Fără vărsare de sânge nu este iertare“, spune Biblia
în Evrei 9:22.

Ligheanul în care ne spălăm de păcate nu este bazinul de botez.
În el păşim doar după ce am fost spălaŃi de păcat, adică am pri mit
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darul mântuirii şi, prin rugăciunea sinceră de pocăinŃă, am fost
născuŃi din nou (vezi Ioan 3:3; 2 Corinteni 5:17). Când chemi
Numele Domnului, ca păcătos, El este gata să te primească,
pentru că deja a plătit pentru vina păcatelor tale, ca astăzi să poŃi
fi curăŃit de ele. Botezul este ca un portret al morŃii Domnului Isus
(vezi 1 Petru 3:21), în care, când ne scufundăm, arătăm, în mod
simbolic, că murim faŃă de păcat şi suntem scăpaŃi de robia
vechiului stăpân.

Orice sclav sau rob care nu era eliberat de cineva, era eliberat
de stăpânul pământesc când murea; noi „murim“ faŃă de vechiul
stăpân în apa botezului. Nu doar preoŃii care se spălau în lighea -
nul de aramă au avut dreptul de a fi numiŃi preoŃi, ci şi noi
devenim preoŃi când ne pocăim (vezi 1 Petru 2:5; Apocalipsa 1:6)
şi botezul în apă marchează acest eveniment. „Dacă nu te spăl Eu,
nu vei avea parte deloc cu Mine“ (Ioan 13:8), i-a spus Domnul
Isus lui Petru; dacă nu ne spală El de păcate nici noi nu putem
avea parte cu El. 

Trupul nostru este ca un vas care poartă în el o comoară. „Co -
moara aceasta o purtăm în nişte vase de lut ...“ (2 Corinteni 4:7).
Într-un suflet mântuit locuieşte Hristos. (vezi Efeseni 3:17;
Galateni 2:20). Odată ce am avut experienŃa umplerii cu Duhul
Sfânt, în noi locuieşte Duhul Sfânt în mod permanent, nu din când
în când. „Cât despre voi, ungerea care aŃi primit-o de la El rămâne
în voi ...“ (1 Ioan 2:27). Biblia ne sfătuieşte „... să ne curăŃăm de
orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinŃirea până
la capăt, în frică de Dumnezeu“ (2 Corinteni 7:1).

Fără să îndrepŃi oglinda ca să vezi petele altuia, cum te vezi tu
în oglinda Scripturii? Oglinda aceasta arată dacă suferi de boli
spirituale – precum pornografie, mânie, minciună, invidie,
vorbire de rău, hoŃie, înşelăciune, neiertare, răutate, ură, mândrie,
lăcomie şi altele de acest fel. „... nu vă atingeŃi de ce este necurat
şi vă voi primi“, ne spune Dumnezeu în 2 Corinteni 6:17.

Cu aceste păcate „la activ“, chiar dacă sunt numai în gând, nu
poŃi întra în cortul lui Dumnezeu (vezi Psalmii 15:1). Odată ce am
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primit mântuirea trebuie să ne examinăm minuŃios în „Oglindă“,
ca să descoperim orice pată care poate este ascunsă, şi apoi să Îi
cerem să ne spele de orice păcat Aceluia care poate face asta
(vezi 1 Ioan 1:9). Isus Hristos vine în curând după o Biserică sfân-
tă. Astăzi El încă iartă şi sfinŃeşte pe cei care-L caută cu pocăinŃă
sinceră. „AscultaŃi-mă, leviŃilor! Acum sfinŃiŃi-vă, sfinŃiŃi Casa
Domnului Dumnezeului părinŃilor voştri şi scoateŃi afară din
Sfântul Locaş ce este necurat“ (2 Cronici 29:5).

Amin
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RÂNDUIELI DIVINE |I OMENE|TI

„Dreptarul învăŃăturilor sănătoase, pe care le-ai
auzit de la mine, Ńine-l cu credinŃă şi dragostea care
este în Hristos Isus.“ 2 Timotei 1:13

De când există oameni pe pământ, există şi obiceiul de a
măsura diferite lucruri cu scopul de a identifica, de a
comunica şi planifica. Nu poŃi cunoaşte şi controla efi-

cient ce nu este măsurat după o metodă înŃeleasă de cei din jur.
Trăim astăzi într-o lume modernă care foloseşte numere ca să
compare, să măsoare şi să identifice diferite stări şi situaŃii –
temperatura, precipitaŃiile, viteza, greutatea, lungimea, creşterea
economică, prosperitatea şi chiar să gradeze experienŃele. De
exemplu, când mergi la spital, în oraşul unde locuiesc eu, cu o
durere în trup, te întreabă intensitatea durerii pe o scară crescă-
toare de la unu la zece.

ÎmpărăŃia lui Dumnezeu pe pământ se foloseşte de rânduieli
teoretice, de rânduieli care nu se schimbă, numite uneori dogme,
luate din Scriptură. Aceste rânduieli, sau reguli, care formează un
standard, îi măsoară şi îi identifică pe cei care alcătuiesc Biserica
lui Dumnezeu pe pământ. Biserica lui Dumnezeu pe pământ este
o realitate divină, dar deocamdată este şi fizică, văzută în per-
soanele fizice. Rânduielile Bisericii lui Dumnezeu – care este un

132



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

Dumnezeu al rânduielii (vezi 1 Corinteni 14:33) – crezul sau ce
cred cei în care locuieşte Duhul lui Dumnezeu, prezintă modul de
operare a Bisericii după Noul Testament.

ExistenŃa a mii şi mii de nuanŃe de crezuri în bisericile creştine,
care folosesc aceeaşi Scriptură, şi care cred că doar ei au adevărul,
sunt dovada că diferite biserici au diferite rânduieli şi crezuri după
care funcŃionează ca instituŃii. Aceste puncte de vedere şi inter-
pretări diferite au făcut să existe biserici care se conduc după rân-
duielile divine şi biserici care, amestecând adevăr cu neadevăr, se
conduc după rânduieli omeneşti. „... Pentru ce să amesteci paiele
cu grâul? ...“ (Ieremia 23:28). De exemplu, noi spunem că rân-
duiala botezului în apă, când credinŃa îmbracă o haină vizibilă,
este pentru cei care înŃeleg şi spun că ei cred în Domnul Isus ca
Mântuitor; alŃii botează şi după ceremonia botezului numesc
creştin un copilaş care nu poate vorbi. 

Un alt exemplu de rânduială diferită, dar care nu se schimbă
este cea că noi, creştinii născuŃi din nou, credem că pâinea
nedospită şi rodul viŃei nefermentat reprezintă trupul şi sângele
Domnului care, prin credinŃă, aduc viaŃă din El în fiinŃa noastră
(vezi Marcu 14:22-24), pe când o altă biserică crede că aceste ele-
mente, prin rugăciunea preotului, sunt trupul şi sângele Domnului
Isus – ceea ce înseamnă că de fiecare dată când stau la această
masă, ei Îl omoară pe Domnul Isus. Dacă un astfel de om bea o
sticlă de vin care a rămas de la împărtăşanie, probabil că se va
îmbăta; şi dacă va lăsa afară pâinea dospită ce o foloseşte la
aceasta ceremonie, după un timp va mucegăi – fapt care nu s-a
întâmplat şi nu se va întâmpla niciodată cu trupul Domnului Isus,
despre care Tatăl a spus că nu va îngădui să vadă putrezirea
(vezi Psalmii 16:10; Faptele apostolilor 2:27).

DorinŃa Domnului Isus – care Şi-a zidit Biserica pe adevărul
care este ca o stâncă (vezi Matei 16:18) şi care spune că El este
Fiul lui Dumnezeu – a dorit ca cei care cred în El să fie una
(vezi Ioan 17:21-23). Acesta este punctul în care diavolul, după
vechea regulă care spune „împarte şi cucereşte“, a atacat cu mult
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succes creştinismul, pentru că oameni fireşti mânaŃi de interese
pământeşti – şi nu de interesul lui Dumnezeu – au ajuns în
fruntea bisericii. Aşa se face că Biserica Catolică s-a despărŃit de
Biserica Ortodoxă în anul 1054, timp în care două săptămâni s-au
blestemat oficial şi reciproc. Cu timpul, tradiŃii, mituri, obiceiuri
pământeşti împreună cu o idolatrie vizibilă şi palpabilă au avansat
până au ajuns la loc de cinste în rânduielile unor biserici. Ele au
ajuns să pună sufletele oamenilor sinceri, dar creduli, la un
adăpost fals. Aceşti oameni, la plecarea de pe pământ, vor avea
cea mai neplăcută surpriză a existenŃei lor. Prin secolul al XII-lea
o astfel de biserică avea în jur de 30 de astfel de rânduieli sau
„sfinte taine“ – cum le numeau ei, dar până la urmă le-a redus la
doar şapte.

În anumite biserici creştine există diferite practici care în alte
biserici nu sunt observate – spălarea picioarelor, ordinarea,
ungerea cu untdelemn a bolnavilor şi obiceiuri zilnice precum
decenŃa în îmbrăcăminte. Pentru că bisericile au adoptat diferite
rânduieli şi crezuri specifice care să relaxeze disciplina duhov -
nicească, şi treptat au ajuns pe calea cea largă (vezi Matei 7:13),
au început, cu timpul, să practice urâciunile observate astăzi –
precum cea că de la rânduiala căsătoriei în Hristos, care în
Biserica lui Dumnezeu se face între un creştin şi o creştină, în
unele denominaŃii azi se observă o doctrină demonică după care
se căsătoresc bărbaŃi cu bărbaŃi şi femei cu femei, precum şi
acceptarea unor astfel de persoane în conducerea bisericii. O
astfel de neascultare, în care oamenii continuă să se folosească de
numele de creştini, atrage o pedeapsă veşnică de la Dumnezeu,
care spune: „Ascultă şi tu, pământule! Iată, voi aduce peste
poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui; căci
n-au luat aminte la cuvintele Mele şi au nesocotit Legea Mea“
(Ieremia 6:19). 

Maria, mama Domnului Isus, L-a numit pe Fiul ei, care era în
pântecele ei, Mântuitorul ei (vezi Luca 1:46, 47), şi împreună cu
Ioan Botezătorul, care era în pântecele mamei lui, au recunoscut
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divinitatea Lui. Totuşi, în secolul al VI-lea Biserica a introdus cul-
tul Mariei şi închinarea înaintea ei, ca apoi, după două sute de ani,
să spună că ea a rămas pentru totdeauna fecioară. „Am o religie
veche“, zic unii; dar ce folos să ai o credinŃă, sau cum spune tex-
tul citat la început, să urmezi un dreptar al învăŃăturii care, deşi e
vechi, chiar şi în urmă cu o mie de ani a fost o urâciune înaintea
lui Dumnezeu? Pentru multe sute de ani, până la reforma lui
Luther, poporul a ascultat vestirea evangheliei într-o limbă pe
care nu o înŃelegea – latina. Istoria spune că şi pe teritoriul
României, în anul 843, patriarhul Metodie a introdus alfabetul
chirilic şi a dat legi a căror încălcare era urmată de pedepse
straşnice şi chiar ridicole pentru orice preot care nu predica în
limba chirilică.

Toate acestea sunt exemple în care se vede că oamenii au
trecut de la rânduielile divine ale Scripturii la rânduieli omeneşti
lipsite de putere şi de valoare înaintea lui Dumnezeu. Părăsind
dreptarul învăŃăturii sănătoase, religia a căutat merite omeneşti
prin care să se evidenŃieze înaintea lui Dumnezeu şi a făcut asta
prin cultele monastice, care au dat naştere la atrocităŃi comise de
preoŃi împotriva unor copii nevinovaŃi. În bisericile istorice se
poate observa cum oamenii au încercat să aducă lucruri din vre-
mea Vechiului Testament în sanctuar şi, prin practici şi prin
lucruri precum odăjdii preoŃeşti, mobilier şi prin ceremonii, să
impresioneze şi să inspire frică în oameni.

În vremea Noului Testament nu doar cei din seminŃia lui Levi,
ci orice creştin născut din nou are rangul de preot al lui Dumnezeu
(vezi 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:5, 5:9, 10; Coloseni 3:11). Astăzi,
prin jertfa Domnului Isus avem intrare liberă la Dumnezeu (vezi
Evrei 10:19-22). Nu sfinŃii care au murit, ci numai Domnul Isus
are dreptul să mijlocească înaintea Tatălui pentru oameni (vezi
1 Timotei 2:5). Depărtându-se de dreptarul învăŃăturilor sănă-
toase, oamenii au introdus idei eronate precum cea că odată
mântuit nu poŃi să-Ńi pierzi mântuirea orice ai face, deşi pilda
pomului neroditor (vezi Luca 13:7) şi a mlădiŃei neroditoare (vezi
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Ioan 15:2) ne învaŃă că nu este aşa. De asemenea, dacă mântuirea
nu se poate pierde cât timp eşti pe pământ, nu ar fi fost scris
versetul 5 din Apocalipsa 3, care insinuează, cu rost – şi nu fără
rost – că numele unora ajung să fie şterse din Cartea VieŃii.

Amestecând adevăr şi neadevăr, unii neagă Sfânta Treime
şi spun că Dumnezeu nu există în trei persoane, ci doar în una,
deşi cuvântul Elohim este la plural, deşi Domnul Isus S-a rugat
Tatălui în grădină, deşi la botez la Iordan s-a auzit vocea
Tatălui şi în rugăciunea preotească – cea mai lungă cuvântare a
Domnului Isus (Ioan 14, 15, 16, 17), El a spus că Se duce la Tatăl
(Faptele apostolilor 1:4; Ioan 16:5-7) şi le-a promis ucenicilor că
vor primi Duhul Sfânt promis de Tatăl. De asemenea, când Ştefan
era lovit cu pietre, ochii i s-au deschis să vadă ce se întâmplă în
cer şi L-a văzut pe Dumnezeu Tatăl şi pe Domnul Isus la dreapta
Lui (Faptele apostolilor 7:55), stând în picioare, fiind gata să-l
primească pe Ştefan.

Evanghelia, vestea bună a Noului Testament, este prezentarea
soluŃiei lui Dumnezeu la toate problemele omului. Dumnezeu nu
poate fi găsit în religie – care reprezintă efortul omenesc de a
ajunge la El – ci într-o legătură personală cu Isus Hristos, care a
murit pentru cei păcătoşi. Evanghelia este dreptarul învăŃăturii
sănătoase care a condus milioane de oameni la cer şi poate să ne
conducă şi pe noi, prin credinŃa în Domnul Isus Hristos, sub
călăuzirea Duhului Sfânt. Adevărul Scripturii, nealterat de idei şi
de interese omeneşti, creează o realitate în mintea înnoită de
Duhul Sfânt (vezi Romani 12:1, 2) şi astfel omul lui Dumnezeu
poate să cunoască şi să deosebească voia cea bună a lui
Dumnezeu pentru el. Pe măsură ce mintea este înnoită, ea devine
tot mai puŃin vulnerabilă la atacurile gândurilor trimise ca nişte
săgeŃi arzătoare de cel rău; pe măsură ce moare faŃă de lume îi
este tot mai uşor să se ferească de păcat.

O învăŃătură greşită crează o credinŃă şi o realitate neadevărată
– de aceea trebuie să învăŃăm să nu stricăm Cuvântul (vezi
2 Corinteni 2:17) şi să nu trecem peste ce este scris (vezi
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1 Corinteni 4:6). Fundamentul învăŃăturilor sănătoase este Hristos
crucificat, Hristos înviat şi Hristos care vine înapoi după o
Biserică sfântă. „Căci n-am de gând să ştiu între voi altceva decât
pe Isus Hristos, şi pe El răstignit“ (1 Corinteni 2:2). SfinŃenia este
absolut necesară pentru cel care vrea să Îl vadă pe Dumnezeu
(vezi Evrei 12:14), dar nu este un fundament. Darurile Duhului
Sfânt, care echipează Biserica, o uneşte şi transformă membrii ei
în martori, sunt foarte importante, dar nu sunt fundamente;
fundamentul este Hristos răstignit şi înviat – pentru că altfel omul
ajunge să neglijeze Cuvântul şi să umble doar după minuni şi
lucruri senzaŃionale. Facerea binelui (vezi 2 Tesaloniceni 3:13)
este foarte importantă în viaŃa Bisericii, dar nu este un fundament,
ci Hristos răstignit pentru noi este fundamentul. Oamenii care fac
fapte bune ca să fie mântuiŃi ajung să vestească o evanghelie
socială – care se bazează pe merite omeneşti.

Ce rânduieli urmează biserica pe care o frecventezi?
Rânduielile divine sau rânduieli omeneşti? Cea mai mare onoare
pentru un creştin este să fie şi să simtă că este în prezenŃa
Domnului – care este un izvor nesecat de bine, unde este mân-
tuire, vindecare şi eliberare de orice putere străină. CauŃi ce
impresionează ochii? Sau cauŃi să te închini lui Dumnezeu în duh
şi în adevăr? Starea din urmă necesită ca duhul tău, cu care te-ai
născut mort (vezi Efeseni 2:1), să fi primit viaŃă prin pocăinŃă şi
naştere din nou.

Dacă ce se întâmplă în biserica pe care o frecventezi sau pe
care poate doar o accepŃi nu poate fi găsit în Noul Testament –
care ne învaŃă şi ne autorizează să lucrăm în puterea Noului
Legământ – este bine să cauŃi o biserică evanghelică ce vesteşte o
evanghelie întreagă, vie şi lucrătoare. Domnul Isus i S-a prezen-
tat femeii canaanite ca fiind darul lui Dumnezeu, ca Mesia trimis
în lume. Ai primit tu Darul lui Dumnezeu (vezi Ioan 4:10) – adică
pe Domnul Isus – ca Domn şi Stăpân? Dacă nu, astăzi, printr-o
rugăciune sinceră poŃi să faci asta şi te vei bucura o veşnicie că ai
făcut acest pas al pocăinŃei. Amin
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23

CERE-{I IERTARE |I IART}

CA S} FII IERTAT!

„Dar, dacă nu iertaŃi, nici Tatăl vostru care este în
ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.“ Marcu 11:26

Deşi Scriptura nu ne învaŃă asta, oamenii din vremea de
astăzi şi-au făcut un obicei ca atunci când greşesc să
spună că le pare rău sau să ceară scuze mai degrabă

decât să spună: „Iartă-mă!“ În Scriptură o găsim pe Ana, care îi
cere iertare lui Eli (vezi 1 Samuel 1:26) şi pe oamenii care refuză
invitaŃia la nuntă pentru diferite motive (vezi Luca 14:18, 19); dar
oamenii preferă să se scuze şi parcă numai în cazuri extreme
recurg la a folosi cuvântul „iartă-mă“ – în parte pentru că acest
cuvânt cere un răspuns. Pe de altă parte, oamenii nu vor să
folosească acest cuvânt deoarece când spun „iartă-mă“ îşi
recunosc vina şi se expun la un risc mai mare, la o replică mai
usturătoare sau chiar la un răspuns negativ.

Cu multă vreme în urmă o companie de asigurări de maşini
m-a învăŃat ca în caz de accident să nu mă grăbesc să îmi recunosc
vina, ca ei să poată negocia. Când eram tânăr ne jucam un joc ce
se numea „Nu te supăra, frate“ în care aveai ocazia să întorci un
alt jucător la începutul jocului. De obicei nimănui nu-i părea rău
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că face acel lucru, deşi uneori avea ocazia să aleagă să nu îl facă.
Original, este un joc indian numit „parchessi“ şi se vinde şi în
America sub numele de „Sorry“ adică „Îmi pare rău“. Pe saitul
amazon.com, acest joc, care poate încerca şi revela emoŃiile jucă-
torilor, într-un timp avea şi numele de „Dulcea răzbunare“, si
ocupă locul cinci în vânzările de jocuri.

ViaŃa ne oferă multe ocazii de a ne cere iertare de la cei căro-
ra le-am greşit. Bunul simŃ, numit şi „cei şapte ani de acasă“ ne
învaŃă să facem asta când greşim. De mici, copiii, când se ceartă
sau chiar se bat între ei sunt învăŃaŃi de părinŃii lor să ierte şi să se
împace. Tatăl nostru cel ceresc, prin Cuvântul Scripturii, ne învaŃă
acelaşi lucru când avem de-a face cu semenii noştri. Dacă omului
nu-i place să-şi ceară iertare, de multe ori din cauza mândriei lui,
parcă îi vine şi mai greu să-l ierte pe cel care i-a greşit, l-a înşe-
lat, l-a nedreptăŃit, la înjosit sau l-a păgubit. Dimpotrivă, în
cuvinte sau doar în gând, cel ce se simte nedreptăŃit, de multe ori,
este dornic de răzbunare (vezi Evrei 10:30; Romani 12:19), fiind
gata să spună: „Te aranjez eu!“, „ÎŃi plătesc eu!“ sau „Să vezi dacă
nu Ńi-o fac eu!“

Gândindu-se că este foarte galant, Petru Îl întreabă pe Domnul
Isus: „«Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va
păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?» Isus i-a zis: «Eu nu-Ńi
zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte»“
(Matei 18:21, 22). După ce ierŃi pe cineva de 20 sau de 30 de ori
într-o zi, probabil pierzi socoteala. Domnul Isus, prin expresia
numerică din convorbirea Lui cu Petru, ne spune că trebuie să
iertăm fără limită. Cine vrea iertare de la Dumnezeu trebuie să-şi
recunoască vina şi să-şi ceară iertare fără scuze şi motive (vezi
Proverbele 28:13). Când sincer ne pare rău pentru ce am făcut şi
Îi cerem iertare lui Dumnezeu, această stare include o întristare
după voia Lui, care duce la pocăinŃă (vezi 2 Corinteni 7:9). Dacă
ne cerem iertare în acest fel, El ne iartă (vezi 1 Ioan 1:9).

Ca şi creştini născuŃi din nou Îl reprezentăm pe Cel care ne-a
iertat şi încă mai iartă şi azi; de aceea şi noi trebuie să iertăm. În
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rugăciunea Tatăl nostru (vezi Matei 6:7-15), Domnul Isus leagă şi
condiŃionează iertarea noastră de felul în care îi iertăm noi pe cei
care ne greşesc. Este o condiŃie dură, aspră, pentru că unora le
este atât de greu să ierte încât mai bine rămân cu păcatele asupra
lor şi nu au mântuire. În pilda robului nemilostiv, Domnul Isus
clarifică această regulă a lui Dumnezeu – faptul că El nu îi iartă
decât pe cei care, la rândul lor, iartă (vezi Matei 18:35). 

Pilda spune că un împărat căruia i s-a făcut milă de un dator-
nic l-a iertat pe acesta, dar datornicul iertat nu şi-a iertat mai târ -
ziu tovarăşul care îi datora o sumă mică, deşi cel din urmă a
promis că va plăti. Împăratul s-a mâniat când a auzit şi fiind
împărat, a revocat iertarea acelui om, punându-l în temniŃă şi
dându-l pe mâna torŃionarilor, deşi acesta nu putea plăti vreodată.
A fost o sentinŃă aspră, dar dreaptă, care ne ajută să înŃelegem că
Dumnezeu nu îl iartă pe cel care nu iartă la rândul lui pe cei care
i-au greşit. Exprimată într-un mod mai direct, pilda spune că cel
care nu iartă merge în iad.

„ÎngăduiŃi-vă unii pe alŃii, şi dacă unul are pricină să se plângă
de altul, iertaŃi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa ier-
taŃi-vă şi voi“ (Coloseni 3:13). În urmă cu aproximativ zece ani,
un om pe nume Josh Muszynsky s-a oprit la o benzinărie, în
Statele Unite, ca să-şi cumpere ceva şi a folosit cartea de credit ca
să plătească. Ajuns acasă, şi-a verificat contul bancar pe compu -
ter şi a văzut că îi lipsea o sumă care era compusă din numerele 2
şi 3 urmate de alte 15 cifre. ToŃi banii din lume nu ar fi putut plăti
acea sumă. A telefonat la bancă, iar banca a corectat imediat
eroarea, cu scuzele de rigoare. Pilda cu datornicului neiertător
prezintă un astfel de om care datora zece mii de talanŃi – aproxi-
mativ plata unui lucrător pentru zece mii de ani. 

Domnul Isus a folosit intenŃionat numere atât de mari ca noi să
înŃelegem imposibilitatea de a face ceva ca să plătim pentru păca -
tul nostru şi să fim mântuiŃi. Pilda vorbeşte despre ÎmpărăŃia
cerurilor – termen folosit exclusiv în această evanghelie, şi ne
arată felul în care stau lucrurile când este vorba de păcatul nostru
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care ne condamnă la moarte veşnică – adică durere şi despărŃire
de Dumnezeu pentru totdeauna. „Fiindcă plata păcatului este
moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaŃa veşnică în
Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23).

Când ne pocăim, dând dovadă de un regret sincer, la fel ca robul
din pildă, Dumnezeu ne iartă; dar trebuie să iertăm şi noi. „Dim-
potrivă, fiŃi buni unii cu alŃii, miloşi şi iertaŃi-vă unul pe altul, cum
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos“ (Efeseni 4:32). Luând în
serios acest motiv, putem spune că trebuie neapărat să iertăm,
pentru că am fost iertaŃi. Trebuie să iertăm, pentru că altfel ne
facem nouă rău; neiertarea aduce durere, la fel cum robului
nemilostiv i-a adus tortura în temniŃă.

Studiile şi sondajele făcute cu privire la iertarea semenilor
arată că cei care iartă sunt mai fericiŃi, pe când cei care nu iartă
sunt pândiŃi de depresie şi de multe ori suferă de insomnie şi de
migrene. Studiul a arătat că cei care iartă au căsnicii mai fericite,
pe când cei care nu iartă au multe şanse să divorŃeze, pentru că
„dragostea acoperă toate greşelile“ (Proverbele 10:12b). Acelaşi
studiul a arătat că cei care nu iartă au un nivel mai crescut al unui
hormon numit cortizol care este produs de corpul omenesc şi
declanşat în sânge. Acesta împovărează creierul, cauzează pro -
bleme de memorie poate produce hipertensiune arterială, stres şi
boli de inimă. 

Un profesor de şcoală biblică, pentru a-i învăŃa pe studenŃi
despre importanŃa iertării, la început de semestru le-a cerut să
aducă la şcoală o pungă de plastic şi cartofi. Apoi le-a spus să
scrie pe un cartof numele persoanei pe care o Ńin vinovată de ceva
în mintea lor sau pe care nu o suportă, apoi să pună cartoful în
pungă şi să poarte punga cu ei în fiecare zi, oriunde s-ar duce;
chiar şi noaptea să o Ńină lângă patul lor. După un timp cartofii au
început să miroasă şi să încolŃească. Până la sfârşitul semestrului
acei studenŃi au învăŃat în mod practic că neiertarea este un incon-
venient iritant pe care Ńi-l cauzezi singur. Dacă ai avea o astfel de
pungă, câŃi cartofi ai avea în ea şi cât timp ai vrea să-i porŃi cu
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tine? A nu ierta şi a urî este ca şi cum ai accepta să bei otravă ca
apoi să aştepŃi să moară altcineva. Apostolul Petru, care odată a
întrebat de câte ori trebuie să ierte, a ajuns să scrie, mai târziu, cât
este de bine să iubim îndeajuns cât să putem ierta: „Mai presus de
toate, să aveŃi o dragoste fierbinte unii pentru alŃii, căci dragostea
acoperă o sumedenie de păcate“ (1 Petru 4:8). Le acoperă în
meritul jertfei Domnului Isus, dar dacă nu avem o astfel de
dragoste nu avem decât de pierdut şi de regretat mai târziu.

Apare întrebarea: „De unde ştiu că nu am iertat pe cineva?“
Unul dintre semnele că nu ai iertat este că nu doreşti să fii unde
este acea persoană. Când îi auzi menŃionat numele, îŃi produce
neplăcere şi dacă o astfel de persoană păŃeşte ceva rău nu te de -
ranjează. Poate chiar spui în gând: „De mult merita aşa ceva!“
Când vorbeşti despre o astfel de persoană nu poŃi să nu spui ce rău
Ńi-a făcut sau să nu îi aminteşti slăbiciunile. Acestea sunt doar
câteva semne că nu ai iertat pe cineva. Sfatul Scripturii este ca
atunci când ai o neînŃelegere cu cineva să nu laşi lucrurile să se
învechească şi să se adune resentimente. Trebuie să îi ceri iertare
celui căruia i-ai greşit. Asta te va face să capeŃi trecere în ochii
cerului, pentru că este o dovadă de smerenie. 

Dacă Ńi-a greşit cineva, iartă-l, chiar dacă nu Ńi-a cerut iertare,
şi vei avea numai de câştigat. Doar aşa devii cu adevărat liber şi
vrăjmaşul nu va avea prilej să câştige acuzaŃii împotriva ta. „Şi
când staŃi în picioare de vă rugaŃi, să iertaŃi orice aveŃi împotriva
cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte
greşelile voastre“ (Marcu 11:25). PermiŃându-ne să avem voinŃa
liberă, Dumnezeu ne-a dat nouă cheia de la temniŃa inimii noas-
tre şi este bine ca ea să fie goală. Dezleagă legăturile celor pe
care-i Ńii legaŃi în închisoarea inimii tale (vezi Isaia 58:6), ca să fii
liber şi să ai astfel parte de iertarea Tatălui ceresc.

Dacă cineva Ńi-a greşit trebuie nu doar să îl eliberezi din
această temniŃă, ci, ca să-l câştigi, ia deoparte persoana respectivă
şi vorbeşte cu ea; este posibil ca uneori nici să nu ştie că Ńi-a greşit
şi te-a ofensat (vezi Matei 18:15). Domnul Isus a ridicat standar-
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dul neprihănirii pentru cei care vor să moştenească cerul, aşa
că nu doar că nu curvim, ci nici nu poftim ce este păcat (vezi
Matei 5:28); nu doar că nu cerem „dinte pentru dinte“ (vezi
Exodul 21:24; Matei 5:38), ci, privind la răsplata veşnică, trebuie
să ne străduim să ne iubim vrăjmaşii. „Dar eu vă spun: «IubiŃi pe
vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă blestemă, faceŃi bine
celor ce vă urăsc şi rugaŃi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă
prigonesc, ca să fiŃi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri»“
(Matei 5:44, 45a).

Dacă unii nu vor pace, ci vrea să fie un vas de ocară, nu noi, ci
Dumnezeu este cel care le va răsplăti acestor oameni, „fiindcă
Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întris-
tează“ (2 Tesaloniceni 1:6). Pe vremea Germaniei naziste, o
tânără pe nume Corrie Ten Boom a fost pusă cu familia ei în
lagarul de centrare pentru exterminare ulterioară. În acele lagăre
unul din trei evrei au fost omorâŃi; dar în vremea necazului celui
mare va fi şi mai rău – doi din trei evrei vor muri. Acolo, în lagăr,
şi-a pierdut părinŃii; ea şi sora ei au îndurat umiliri şi înjosiri de
nedescris din partea celor care le-au răpit libertatea fără motiv.
Corrie a fost una din persoanele care au supravieŃuit. După
terminarea războiului a fost eliberată. Ştiind că Dumnezeu îi cere
să ierte, a luptat multă vreme cu gândurile care-i aduceau aminte
de felul în care a fost tratată. 

Pâna la urmă a reuşit să-i ierte pe toŃi, cu excepŃia unei per-
soane, şi s-a dus să ceară ajutorul pastorului ei în această privinŃă.
După ce s-a gândit puŃin, acel om i-a arătat funia cu care se trăgea
clopotul în fiecare duminică dimineaŃa ca să-i cheme pe credin-
cioşi la închinare. De câte ori clopotarul trăgea de funie se auzea:
„ding dong“; dar când acesta socotea că a tras clopotele îndea-
juns, dădea drumul funiei. Clopotul continua să mai bată de două
sau de trei ori, tot mai slab, până când înceta să se mai audă. Pas-
torul i-a spus acelei femei că atunci când iertăm este ca şi cum am
da drumul funiei, dar şi după aceea, chiar dacă tot mai slab, mai
încearcă să vină gânduri de amărăciune şi de mânie – dar să nu
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uite că a dat drumul funiei când a spus că iartă. Dacă eşti chinuit
de o astfel de amărăciune, dă drumul funiei luând decizia de a
ierta, cum vrei să fii tu iertat de Dumnezeu. După aceea va veni
vindecarea inimii şi Dumnezeu te va binecuvânta pentru credin-
cioşia şi pentru ascultarea ta.
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24

MOARTEA DOMNULUI ISUS

„După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a
zis ucenicilor Săi: «ŞtiŃi că după două zile va fi
Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!»“

Matei 26:1, 2

În anul 1904, la târgul internaŃional din St. Louis, ca
reprezentat al Angliei, a venit un grup de poliŃişti de la
secŃia Scotland Yard din Londra. Ei au introdus şi au

demonstrat o nouă metodă de identificare a persoanelor, folosind
amprentele degetelor – care sunt unice la fiecare om. De atunci,
poliŃia, care a adoptat acea metodă de identificare, află cine a fost
într-un anumit loc luând urma lăsată de amprentele digitale ale
oamenilor. În cazul unei crime, când amprenta cuiva este găsită la
locul crimei, acea persoană primeşte statutul de „suspect“ – ceea
ce înseamnă ca poliŃia crede că există şanse ca acea persoană să fi
comis crima. De atunci s-au scos vorbe precum: „În lucrarea
cutare se vede amprenta ta“, adică felul tău de a lucra; în lumea
credincioşilor se spune uneori că fiecare lucru din natură lasă să
se vadă amprenta mâinii creatoare a lui Dumnezeu.

În acest mesaj, privind la dovezile pe care le avem, vom vorbi
despre moartea Domnului Isus şi vom identifica câteva „persoane
de interes“ sau suspecŃi ai acestei crime cunoscute în lumea
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întreagă. Primii suspecŃi pe care îi putem identifica din contextul
textului citat sunt marii-preoŃi. „Atunci preoŃii cei mai de seamă,
cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot
care se numea Caiafa; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe
Isus cu vicleşug şi să-L omoare“ (Matei 26:3-4). Asta dovedeşte
că omorârea Domnului Isus a fost planificată sau, cum o numeşte
legea astăzi, a fost premeditată. Au făcut un sfat adhoc în care au
căzut de acord că este în interesul lor să Îl omoare pe Domnul
Isus. „Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a
zis: «Voi nu ştiŃi nimic; oare nu vă gândiŃi că este în folosul vostru
să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?»“
(Ioan 11:49, 50). Fără să ştie, Iosif Caiafa, ginerele preotului Ana,
cunoscut mai bine cu numele de Caiafa, care înseamnă „doctor“,
deşi era corupt, rânduit în slujbă de puterea politică a vremii, fără
intenŃie, a prorocit că Domnul Isus avea să moară pentru alŃii.

Ca unii care investighează cauza unei crime, examinând
omorârea Domnului Isus în modul cel mai serios, trebuie să ne
punem întrebarea: „De ce Îl urau aşa de mult încât să dorească
să-I planifice omorârea?“ Răspunsul care reiese din dovezile
Scripturii este că se temeau de El. Se temeau de puterea pe care
Domnul Isus o avea asupra norodului (vezi Matei 22:33;
Luca 13:17) care se bucura de minunile pe care le vedea şi de
cuvintele pline de putere pe care Domnul Isus le rostea. „PreoŃii
cei mai de seamă şi cărturarii, când au auzit cuvintele acestea,
căutau cum să-L omoare; căci se temeau de El, pentru că tot noro-
dul era uimit de învăŃătura Lui“ (Marcu 11:18). 

Nu cu mult înainte de a fi arestat de oamenii trimişi de preoŃi,
Domnul Isus îl înviase pe Lazăr şi la această minune au existat
martori (vezi Ioan 11:45) care au raportat conducătorilor religioşi
din Ierusalim. Sinedriul, invidios pe influenŃa şi pe puterea
Domnului Isus, a recunoscut minunea ca fiind autentică (vezi
Ioan 11:27); dar, în loc să recunoască mâna lui Dumnezeu la
lucru, a văzut în El un rival care trebuie redus la tăcere pentru tot-
deauna. Cercetând dovezile, am putea spune că marii preoŃi L-au
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omorât pe Domnul Isus, dar trebuie să analizăm toate dovezile –
pentru că la locul crimei s-au găsit şi alte amprente. După ziua
Cincizecimii îl găsim pe apostolul Petru explicând cum a fost vin-
decat slăbănogul de la poarta frumoasă şi dând tot meritul acelei
minuni lui Dumnezeu. El a spus: „AŃi omorât pe Domnul vieŃii,
pe care Dumnezeu L-a înviat din morŃi; noi suntem martori ai
Lui“ (Faptele apostolilor 3:15). 

Vorbind oamenilor, numindu-i „bărbaŃi israeliŃi“, Petru le
spune că sunt vinovaŃi de omorârea Domnului Isus, care este Cel
Sfânt, Cel Neprihănit, care este Domnul vieŃii. Dovada Scripturii
spune că acuzarea făcută de Petru norodului are temei şi este ade-
vărată. „PreoŃii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroa -
dele să ceară pe Barnaba, iar pe Isus să-L omoare“ (Matei 27:20).
După obiceiul pe care-l avea, la sărbători dregătorul Pilat graŃia
un condamnat. Când Domnul Isus a fost judecat, romanii aveau în
temniŃă un revoluŃionar violent, pe nume Barnaba. Deşi Pilat,
înfricat de cuvintele soŃiei sale, ar fi vrut să-I dea drumul
Domnului Isus, convins de strigătele norodului întărâtat de marii
preoŃi, l-a eliberat pe Barnaba. Asta arată că, la fel ca şi marii pre-
oŃi, în acea zi, când lumea s-a schimbat pentru totdeauna, norodul
s-a făcut vinovat de omorârea Domnului Isus.

Privind mai departe la dovezi, la „amprentele“ lăsate la locul
crimei, trebuie să continuăm investigaŃia uciderii Domnului Isus,
ca nu cumva să facem ce a făcut lumea de-a lungul vremii când a
privit doar la dovada care spune că evreii L-au omorât pe Fiul lui
Dumnezeu, ca apoi să urască fără măsură acest popor. Istoria uni-
versală prezintă multe dovezi că în lume, evreii, întocmai cum au
cerut, au avut de suferit grozav sub acuzaŃia de „ucigaşi ai lui
Hristos“: „Şi tot norodul a răspuns: «Sângele Lui să fie asupra
noastră şi asupra copiilor noştri»“ (Matei 27:25). Sub această
acuzaŃie, istoria a înregistrat omorârea în masă a evreilor în tim-
pul cruciadelor (1096-1291) – nouă lupte importante de
recucerire a Ierusalimului aflat sub stăpânirea Turciei, în timpul
InchiziŃiei (un fel de poliŃie religioasă catolică ce elimina ereticii)
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şi în timpul Holocaustului (1941-1945, când au fost omorâŃi şase
milioane de evrei).

Dovezile Scripturii merg pe fir şi continuă să expună
„amprentele“ găsite la Golgota. Astfel, analizând dovezile scrise,
lista „suspecŃilor“ creşte dintr-odată şi devine incomensurabilă.
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El,
şi prin rănile Lui suntem tămăduiŃi. Noi rătăceam cu toŃii ca nişte
oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor“ (Isaia 53:5, 6). Este
demonstrat că Domnul Isus nu a murit doar ca să ia locul lui
Barnaba, ci rânduiala divină a îngăduit să fie omorât ca să ia locul
a milioane şi milioane de oameni. Moartea Lui a fost aşa de
preŃioasă înaintea lui Dumnezeu Tatăl încât meritul ei poate
acoperi sau plăti pentru păcatul omenirii întregi.

În urma examinării dovezilor, investigaŃia omorârii Domnului
Isus ajunge la concluzia că noi toŃi suntem nu doar suspecŃi de
crimă, ci ucigaşi dovediŃi. Scena Golgotei a fost un loc de groază
unde mânia lui Dumnezeu s-a dezlănŃuit din plin asupra Aceluia
care în acea zi a luat asupra Lui păcatul omenirii şi a plătit astfel
eliberarea sufletelor noastre de sub robia vechiului stăpân. Am
putea spune că Dumnezeu urăşte păcatul care ne-a contaminat şi
care ne-a compromis în aşa fel încât să nu fim compatibili pentru
cer, aşa cum o mamă urăşte cancerul care loveşte în copilul ei, pe
care-l iubeşte ca pe viaŃa ei.

Biblia ne spune: „Căci toŃi au păcătuit şi sunt lipsiŃi de slava lui
Dumnezeu“ (Romani 3:23). „ToŃi“ înseamnă şi eu, şi tu, şi am -
prentele păcatului nostru se pot vedea la Golgota, unde Domnul
Isus a murit în locul nostru. Un Dumnezeu mânios pe păcat a
pedepsit în acea zi, în trupul Sfântului lui Dumnezeu, păcatul tău
şi păcatul meu. Soarele şi-a ascuns faŃa, pământul s-a cutremurat
şi oamenii fără Dumnezeu au recunoscut că a murit un om nevi-
novat, au recunoscut că a murit Fiul lui Dumnezeu. „Sutaşul şi cei
ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de
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pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: «Cu
adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!»“ (Matei 27:54).

Eu am crescut într-o casă în care era pusă pe perete o pictură
mare, pictată de mama mea, o copie după originalul pictorului
Rembrandt numită „Luarea de pe cruce“. Ca şi copil, această pic-
tură m-a influenŃat puternic, creând în mine un amalgam de sen-
timente de frică şi de milă, iar mai târziu, când am înŃeles pentru
cine a suferit acel Om, a generat dragoste şi recunoştinŃă. Citirea
Scripturii, cu gândul sincer şi cu dorinŃa de a cunoaşte adevărul,
pictează în mintea oricărui om care doreşte să fie mântuit, poza
tristă a Calvarului, unde noi am fost răstigniŃi împreună cu
Domnul nostru. Pavel spune: „am fost răstignit împreună cu
Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine“ (Galateni 2:20).

În finalul acestei investigaŃii, analizând dovezile, deşi am
cauzat-o, trebuie să admitem că omorârea Domnului Isus nu a fost
decizia noastră. „... «Pe cine să trimit şi cine va merge pentru
Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»“ (Isaia 6:8).
Suferind durerea şi dispreŃuind ruşinea, Domnul a fost bătut la
stâlpul infamiei, a stat răstignit pe cruce şi a murit pe ea pentru
păcatele noastre; dar toate acestea au avut loc după un plan mai
dinainte făcut de Dumnezeu, la sfatul Sfintei Treimi. „Pe Omul
acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinŃa
mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aŃi răstignit şi L-aŃi omorât
prin mâna celor fărădelege“ (Faptele apostolilor 2:23). 

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca să sufere o moarte
înlocuitoare pentru a rezolva problema păcatului, o dată pentru
totdeauna, pentru fiecare om făcut datornic şi rob prin păcat.
Planul lui Dumnezeu, făcut de la întemeierea lumii (vezi
Apocalipsa 13:8), a inclus jertfirea Fiului Său înainte ca omul să
inventeze pedeapsa prin crucificare. Această purtare de grijă a lui
Dumnezeu cu privire la veşnicia sufletului nostru dovedeşte
dragostea Lui pentru tine şi pentru mine (vezi Romani 5:10). Este
bine ca în examinarea locului şi a felului în care a fost omorât
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Domnul Isus să vedem depusă jertfa ca ne împacă cu Dumnezeu,
pe care noi nu am meritat-o şi nici nu am fi putut plăti vreodată
pentru ea. Dacă nu ai beneficiat de această plată făcută în dreptul
vinei tale, te sfătuiesc să-I ceri în rugăciune Domnului Isus să te
ierte şi să te facă un copil al lui Dumnezeu, ca să nu trebuiască să
plăteşti tu pentru păcat. Eu am luat această decizie în urmă cu 40
de ani şi nu am regretat-o niciodată. Cheamă-L în viaŃa ta pe
Acela care a suferit moarte de cruce în locul tău şi vei fi fericit
aici şi dincolo de această viaŃă.

Amin

AI GĂSIT ADEVĂRUL?

150



25

BOTEZUL CRE|TIN

„... «FraŃilor, ce să facem?» «PocăiŃi-vă», le-a zis
Petru, «şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi
veŃi primi darul Sfântului Duh.»“

(Faptele apostolilor 2:37, 38)

În lumea creştină, botezul în apă este o ceremonie de
iniŃiere care simbolizează curăŃirea sufletului, acceptare şi
schimbarea vieŃii după învăŃătura Noului Testament. La fel

ca o armată care primeşte ordine de război, Biserica lui
Dumnezeu a primit mandatul de a vesti Evanghelia, de a boteza şi
de a face ucenici care să păzească toate învăŃăturile Domnului
Isus. Prin ceremonia scufundării în apă în faŃa martorilor, când
aceştia există, botezul în apă marchează o tranziŃie de la ceva la
altceva; marchează o schimbare de stăpân şi începutul unei vieŃi
trăite cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu. Cuvântul grecesc
„baptizem“ a rămas aproape neschimbat în traduceri şi înseamnă
scufundare totală în apă.

În greacă – limba în care a fost scris Noul Testament – cuvân-
tul „baptizem“ sau „baptizo“ era folosit de cei care cufundau
pânza în lichidul care îi dădea culoare. Ca să te bucuri de benefi-
ciul acestui botez – şi nu doar să te uzi pe haine – este nevoie să
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urci câteva trepte în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. În
primul rând trebuie să auzi Cuvântul, care îŃi spune că toŃi
oamenii se nasc în păcat (vezi Eclesiastul 7:20; Romani 3:23) şi
sunt păcătoşi înaintea lui Dumnezeu, dar, prin moartea
înlocuitoare a Domnului Isus pe cruce, primesc iertare şi chiar
mai mult – calitatea de copii ai lui Dumnezeu.

După ce crezi că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a
murit pentru tine, a două treaptă este pocăinŃa – care înseamnă
căinŃă, regret adânc pentru păcatul săvârşit, care a făcut necesar
ca Domnul Isus să moară pe cruce. Chiar dacă include sentimente,
pocăinŃa nu este un sentiment, ci este o decizie. Cel care admite
că este păcatos spune că a ajuns la capăt de drum în ceea ce
priveşte felul în care şi-a trăit viaŃa şi din acel moment decide să
meargă în altă direcŃie – cea care duce spre cer.

Actul botezului nu produce pocăinŃă, ci doar arată pocăinŃa
care deja a avut loc în viaŃa omului care L-a primit pe Domnul
Isus ca Domn şi Stăpân al vieŃii lui. Când un suflet ajunge la acest
stadiu este important să recomandăm mărturisirea, ca orice legă-
tură a păcatului să fie expusă şi zdrobită. Când un suflet ajunge la
acest stadiu este bine să poată fi observată o viaŃă schimbată –
dovada că în momentul pocăinŃei a avut loc minunea naşterii din
nou. Ioan Botezătorul, care boteza cu un botez al pocăinŃei, a
refuzat să oficieze acest act pentru cei care nu aveau fapte bune,
ci mergeau la el ca să fie botezaŃi în Iordan doar de frică sau ca să
poată spune că au făcut şi asta. Ioan Botezătorul, a cărui viaŃă şi
lucrare a fost ca o verigă între Vechiul Testament şi Noul
Testament, a botezat oamenii cu botezul pocăinŃei spre iertarea
păcatelor; dar de la Cincizecime încoace acest fel de botez a fost
înlocuit cu botezul nou-testamentar.

Când un om ajunge la acest stadiu în credinŃă – naşterea din
nou – poate cere să fie botezat şi astfel să marcheze în viaŃa lui
punctul când a încetat să mai trăiască el şi Hristos a început să
trăiască în el. Pavel declară: „Am fost răstignit împreună cu
Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
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mine“ (Galateni 2:20a). Simbolul morŃii noastre cu Hristos este
foarte important, pentru că omul care este mort faŃă de lume poate
face lucruri pe care înainte nu le putea face. De exemplu, un mort
faŃă de lume poate ierta ca nimeni altul. Un mort, oricât l-ai lăuda
sau insulta, nu-l interesează; şi orice bogăŃii i-ai da, el nu se mân-
dreşte. Botezul în apă ne identifică cu Hristos mort şi înviat şi
mărturiseşte alianŃa şi apartenenŃa noastră la El. Botezul ilus-
trează ceva ce se întâmplă în viaŃa noastră spirituală, marchează
momentul când încetăm să facem lucrurile cu puterea noastră şi
începem a depinde de puterea şi de voia Domnului Isus, care
trăieşte în noi. Botezul creştin nou-testamentar poate fi cerut şi
primit de o persoană care crede – deci de o persoană care gân-
deşte, care înŃelege şi poate lua decizii.

Ca oameni şi lucrători ai lui Dumnezeu nu putem face pe cine-
va să creadă sau să se pocăiască; dar avem privilegiul, dat nu
îngerilor, ci nouă, de a-i boteza pe cei care cred şi cer să fie
botezaŃi. Ca împuterniciŃi ai lui Dumnezeu îi botezăm pe cei care
cred nu în biserică, ci în Hristos Isus. Ceremonia botezului, care
este o identificare cu cei care cred în Isus Hristos ca Mântuitor,
simbolizează, prin scufundarea în apă, moartea noastră împreună
cu Domnul Isus, iar ieşirea din apă – viaŃa nouă pe care o trăim
cu El şi pentru El. „Nu ştiŃi că toŃi câŃi am fost botezaŃi în Isus
Hristos, am fost botezaŃi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în
moartea Lui, am fost îngropaŃi împreuna cu El, pentru ca, după
cum Hristos a înviat din morŃi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să
trăim o viaŃă nouă“ (Romani 6:3, 4).

Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt, L-a înviat pe Domnul
Isus din morŃi. Ieşirea din apa botezului reprezintă începutul
unei vieŃi noi, fiind socotiŃi neprihăniŃi prin credinŃa în El (vezi
Romani 5:1). Cine are o credinŃă în Domnul Isus care îl face
ascultător, îl face să se pocăiască şi să se boteze, este considerat
neprihănit. Biblia ne spune că: „... celui ce nu lucrează, ci crede
pe Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinŃa pe care o are
el îi este socotită ca neprihănire“ (Romani 4:5). Neprihănirea nu

153

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



se primeşte prin fapte, ci prin credinŃă. Cei care şi-au răstignit
vechea fire şi au murit faŃă de lume sunt îngropaŃi în apa botezu-
lui, dar trebuie să avem grjă să nu „îngropăm“ oameni care nu au
„murit“ – pentru că pe astfel de oameni botezul nu-i ajută.
Botezul este şi ca o promisiune că din acel moment ne lăsăm
învăŃaŃi de El şi putem face lucrul Lui în calitate de ucenici ai Lui.
O problemă des întâlnită este că mulŃi vor să se boteze ca să fie
membri, să aparŃină unei biserici, dar nu vor să fie ucenici.
Domnul Isus ne-a spus să facem ucenici, nu membri.

Am numit câteva etape care trebuie parcurse de omul care vrea
să încheie legământ cu Domnul Isus prin botez pentru că vrem
să fim siguri că s-a înŃeles bine ce trebuie să se întâmple
înăuntrul nostru ca botezul să aibă rost. Uneori botezul poate avea
loc la scurt timp după ce un om a auzit vestirea Evangheliei.
Evanghelistul Filip l-a botezat pe famenul etiopian la o oră sau
două după ce acestuia i s-a vestit evanghelia. Temnicerul din
Filipi a fost botezat înainte de a se miji zorile după ce, în timpul
nopŃii, i s-a vestit evanghelia. Casa lui Corneliu a fost botezată în
apă la scurt timp după ce a auzit evanghelia, iar Duhul Sfânt S-a
revărsat asupra lor. Privind la cazul tâlharului mântuit pe cruce
(vezi Luca 23:43), care a crezut că Domnul Isus are o ÎmpărăŃie,
nu putem spune că nu poŃi fi mântuit fără a te boteza – dar asta se
întâmplă numai în astfel de cazuri.

Botezul este, de asemenea, un act al ascultării de Dumnezeu.
A avea posibilitatea de a fi botezat şi a o refuza înseamnă
neascultare de Dumnezeu, pentru că botezul în apă este parte din
planul de mântuire: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede va fi osândit“ (Marcu 16:16). Acest verset îi
împarte pe toŃi oamenii în două categorii: mântuiŃi şi osândiŃi. Eu
şi tu facem parte numai din una dintre aceste două categorii de
oameni. ÎnvăŃătura despre botezul în apă face parte din învăŃătura
începătoare care trebuie cunoscută, ca apoi, îmbrăcaŃi cu Hristos,
să putem primi bucate mai tari. „ToŃi care aŃi fost botezaŃi pentru
Hristos, v-aŃi îmbrăcat cu Hristos“ (Galateni 3:27). Nu botezul, ci
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sângele lui Isus Hristos înlătură păcatul nostru. Botezul, pe care
apostolul Petru îl numeste un portret (vezi 1 Petru 3:21), este
necesar, dar nu este suficient ca să dea mântuire. Domnul Isus nu
avea păcate şi totuşi a ales să Se smerească botezându-Se ca să
împlinească neprihănirea lui Dumnezeu. „Drept răspuns Isus i-a
zis: «Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie
împlinit»“ (Matei 3:15).

Botezul Domnului Isus modelează adevăruri pentru viaŃa noas-
tră incluzând acela că dragostea pentru Dumnezeu Tatăl împreună
cu credinŃa în El va produce ascultare de El. Botezul Domnului
Isus a făcut parte din iniŃierea Lui ca Mare Preot (vezi Leviticul
8:6) care avea să aducă înaintea lui Dumnezeu jertfa de ispăşire
pentru păcatul omenirii. Când noi ne botezăm primim acest rang
înalt de preoŃi ai lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 1:6; 1 Petru 2:9).
Domnul Isus a călătorit pe jos 100 de kilometri ca să fie botezat
de Ioan în Iordan pentru că a socotit că botezul este important.

Crezi că este important să îndeplineşti această ascultare de
Dumnezeu? Eşti mântuit sau osândit? MulŃi oameni care se folo -
sesc de numele de creştin, care niciodată nu au auzit ce înseamnă
a fi născut din nou, apelează la tradiŃie şi se mulŃumesc cu un
botez care li s-a făcut când nu au crezut şi nu şi-au mărturisit
credinŃa cu gura lor. Acest mesaj îndeamnă pe oricine vrea să
asculte de Scriptură să ceară să fie botezat şi să-L urmeze pe
Domnul Isus după Scriptură şi nu după obiceiuri şi datini
omeneşti. Citeşte Scriptura, crede în Isus Hristos şi cere să fii
botezat, ca să fii mântuit. „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te,
primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele
Domnului“ (Faptele apostolilor 22:16).

Amin
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SMERENIA

„Tot aşa voi, tinerilor, fiŃi supuşi celor bătrâni. Şi toŃi,
în legăturile voastre, să fiŃi împodobiŃi cu smerenie.
Căci «Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriŃi le dă har». SmeriŃi-vă, dar, sub mâna
tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să
vă înalŃe.»“ 1 Petru 5:5, 6

Când eram tânăr credeam că lucrurile bune şi de valoare
pe care Dumnezeu ne lasă să le descoperim sau ni le dă
sunt ca nişte lucruri aşezate pe un raft înalt, aşa că pe

măsură ce creşti ajungi să vezi şi să ai acces la lucruri tot mai va -
loroase. După ce am văzut cum este să fii tânăr şi cum este să fii
mai bătrân, am ajuns la concluzia că şi pe rafturile de jos, ca nişte
virtuŃi care aşteaptă să fie îmbrăcate, sunt lucruri de mare valoare
înaintea oamenilor şi a lui Dumnezeu, aşa cum este smerenia.
Dacă putem spune că este potrivit unui tânăr să fie smerit, această
calitate, găsită în cei săraci în duh, este de admirat când este văzută
în cei bătrâni. „… Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă
har celor smeriŃi“ (Iacov 4:6). Deşi o inimă smerită are trecere şi
este de mare preŃ înaintea Domnului, nu mulŃi se străduiesc să
încurajeze şi să cultive această stare în sufletul lor; majoritatea cul-
tivă mândria. Biblia spune că „mândria unui om îl coboară, dar
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cine este smerit cu duhul capătă cinste“ (Proverbele 29:23). Avan-
tajele celui care alege să se smerească sunt enorme; totuşi ele nu îi
atrag pe mulŃi. „De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va
fi cel mai mare în ÎmpărăŃia cerurilor“ (Matei 18:4).

MulŃi vor să fie mari aici, pe pământ, dar nu sunt foarte atraşi
de valorile cereşti, care sunt veşnice. Unii justifică lipsa smereniei
lor spunând că în lumea de astăzi trebuie să fii agresiv în atingerea
scopurilor, pe când smerenia se potriveşte celor slabi pentru că ea
îi lipseşte pe oameni de personalitea necesară pentru a avea suc-
ces. Oamenii care susŃin asta uită că Dumnezeu este cel care urcă
şi coboară (vezi 1 Samuel 2:6). Apostolul Pavel ne sfătuieşte:
„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu
aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă
simŃiri cumpătate despre sine …“ (Romani 12:3). Din lipsă de
smerenie pornesc războaie, tot mai multe căsătorii se destramă şi
tot mai multe biserici ajung să se dividă pentru că fiecare vrea să
facă ce este bine în ochii lui.

„Căci ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi pri mit?
Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?“
(1 Corinteni 4:7). Smerenia este o stare în care îŃi recunoşti li mitele
şi chiar inferioritatea; smerenia înseamnă să nu ai păreri prea înalte
despre tine însuŃi, ştiind că nu ai nimic bun pe care să nu-l fi pri mit.
„Oricine se va înălŃa, va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi
înălŃat“ (Matei 23:12). A fi smerit înseamnă a trăi  într-o continuă
stare de dependenŃă de Dumnezeu. El, în sângele scump vărsat la
Golgota, te-a spălat de vechile păcate. A fi sme rit înseamnă a avea
păreri umile despre tine şi a nu fi arogant şi mândru, smerenia fiind
podoaba pe care o poartă cei care vor intra în ÎmpărăŃia ceru rilor.

Un tânăr smerit ascultă de părinŃi, ca apoi, ca om matur, să
asculte de Dumnezeu (vezi Luca 2:51). Domnul Isus ne-a învăŃat,
în Luca 14:7-11, că smerenia are un anumit fel practic de a
acŃiona – precum atunci când, invitat la o masă, cel smerit nu
caută locul din faŃă. Cel mai bun exemplu de smerenie este în
Domnul Isus, care, în ascultare de Tatăl, S-a dezbracat de slavă şi
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a luat trup omenesc ca să ne fie Salvator. „La înfăŃişare a fost găsit
ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă
moarte de cruce“ (Filipeni 2:8). Smerenia nu este o haină prefe -
rată de oamenii lumii moderne, dar este haina pe care o poartă
Mireasa Domnului Isus – adică Biserica lui Dumnezeu. „Ştiu să
trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni
m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în
lipsă“ (Filipeni 4:12).

Cum un părinte urăşte boala din trupul copilului său, pe care-l
iubeşte, Dumnezeu urăşte boala mândriei în noi şi uneori, ca să
trezească în noi evlavia, ne smereşte inima prin suferinŃă, ca să nu
ne piardă (vezi Psalmii 107:12). „Este spre binele meu că m-ai
smerit, ca să învăŃ orânduirile Tale“ (Psalmii 119:71). A fi smerit
nu înseamnă a ne înjosi şi a ne dispreŃui, numindu-ne în fel şi chip
în oglindă, ci înseamnă a avea o estimare corectă cu privire la noi,
când ne vedem cum ne vede Dumnezeu, când ne „cântărim“ în
Scriptură (vezi Matei 5:3-12). A fi smerit nu înseamnă a umbla cu
faŃa tristă, cum făceau fariseii în ziua de post – pentru că smere-
nia încurajează bucuria Domnului, care ne dă tărie în viaŃa noas-
tră. Ne măsurăm smerenia privind în umilinŃă la cât de mult am
meritat să primim darul mântuirii şi trăind într-o continuă admi-
rare şi preŃuire a generozităŃii lui Dumnezeu arătată nouă prin har.
Harul nu trebuie privit niciodată ca ceva care ni se cuvine.

Chiar dacă trăim o viaŃă victorioasă de creştin plin de
roadele Duhului Sfânt, nu trebuie să uitam de unde ne-a ridicat
Dumnezeu. Evanghelistul Moody a văzut un om beat în şanŃ şi a
exclamat: Dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezeu, acolo în şanŃ
eram eu!“ Când vedem oameni care trăiesc în păcat nu trebuie să
îi condamnăm, ci, în smerenie, trebuie să recuoaştem că dacă nu
ar fi fost harul lui Dumnezeu, am fi fost şi noi în aceeaşi stare.
Când Martin Luther a fost excomunicat de papă, în 1521, cei care
l-au urmat au fost numiŃi luterani. Asta l-a speriat pe Luther şi
le-a cerut oamenilor să nu folosească numele lui, ci numele de
creştini, ca nu cumva el să primească din slava care I se cuvine lui
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Dumnezeu. „Nu vă numiŃi luterani, ci creştini. De ce eu, un sac
mizerabil de viermi, să-mi dau numele meu fără importanŃă, să fie
numiŃi copiii lui Hristos?“, a spus Martin Luther.

Smerenia nefăŃarnică, neprefăcută, care nu respinge, ci atrage
oamenii, vrea ca Dumnezeu să primească slava pentru orice lucru
bun, chiar dacă, spiritual vorbind, ni s-a dat înalta poziŃie de a
şedea în locurile cereşti în Hristos Isus (vezi Efeseni 6:6). Smere-
nie nu înseamnă să te îmbraci cu zdrenŃe, ci curat şi modest;
înseamnă să nu te lauzi, ci să apreciezi efortul altuia. Tozer a spus
că a întâlnit două feluri de creştini: cei mândri care îşi imaginează
că sunt smeriŃi şi cei smeriŃi care se tem să nu se mândrească.
Smerenia nu înseamnă să te împingi înainte sau să dai înapoi cât
înseamnă să împingi pe altul înainte. Un dirijor de la filarmonică
a fost întrebat: „Care este cel mai greu instrument?“ Răspunsul a
fost: „Vocea a doua“. Asta pentru că ea nu conduce melodia, ci
este mai mult o completare. Barnaba, numit „fiul mângâierii“, a
fost un astfel de om. El l-a introdus pe Pavel în grupul ucenicilor
şi apoi a ales să rămână în umbra lui. Ceea ce a început ca fiind
„Barnaba şi Pavel“ a ajuns să fie „Pavel şi Barnaba“; totuşi,
Barnaba a continuat să slujească.

Ioan Botezătorul a dat o definiŃie smereniei care trebuie să ne
însoŃească, spunând: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă
micşorez“ (Ioan 3:30). Beneficiul extraordinar al celui care se
deprinde să trăiască smerit este că Dumnezeu este cu el. „... Eu
locuiesc în locuri înalte şi în sfinŃenie, dar sunt cu omul zdrobit şi
smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile
zdrobite“ (Isaia 57:15). Ca să preŃuieşti smerenia trebuie să ai
ochii deschişi spre veşnicie, spre lumea care vine, trebuie să vrei
să-I fii plăcut şi să-I semeni Fiului. În secolul 4, Augustin a scris:
„Dacă mă întrebi care este primul lucru despre religie am să spun
că primul şi al doilea şi chiar al treilea... este smerenia“. „O inimă
smerită este cea mai bună protecŃie împotriva planurilor celui rău“,
a spus Jonathan Edwards, în secolul 18. Smerenia este, probabil,
cea mai necăutată şi nepopulară dintre virtuŃile pe care Duhul
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Sfânt, prin evanghelie, vrea să le crească în noi, deşi până când
omul nu învaŃă să fie smerit, nu poate face nimic bun înaintea lui
Dumnezeu. Cu cât omul este mai smerit, cu atât poate fi folosit
mai mult de Dumnezeu, care nu-Şi împarte slava cu nimeni.
Smerenia este unul dintre rezultatele răstignirii firii vechi, când nu
mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi (vezi Galateni 2:20).
Dumnezeu, care nu Se schimbă, ca să poată binecuvânta omul, i-a
cerut întotdeauna să se smerească. „Dacă poporul Meu, peste care
este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta faŃa
Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi
voi ierta păcatul şi-i voi tămădui Ńara“ (2 Cronici 7:14).

Smerenia este veşnic frumoasă, este un atribut al copiilor lui
Dumnezeu aici, pe pământ şi în cer (vezi Apocalipsa 4:10, 5:13).
Cine vrea să se apropie de Dumnezeu nu are altă modalitate decât
smerenia. „łi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere
Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să
umbli smerit cu Dumnezeul tău?“ (Mica 6:8). Fără smerenie nu te
poŃi pocăi ca să primeşti iertarea şi fără ea nu poŃi să rămâi şi să
umbli cu Domnul.

Se spune că regele Filip al Macedoniei avea doi oameni la
curtea lui care aveau o slujbă specifică în fiecare zi. Primul
trebuia să-i spună în fiecare dimineaŃă: „Filip, adu-Ńi aminte că nu
eşti decât un om!“, iar cel de-al doilea trebuia să-l întrebe în
fiecare seară: „Filip, ai Ńinut minte că nu eşti decât un om?“ Noi,
de asemenea, nu suntem decât oameni, dar ni s-a dat harul să-L
cunoaştem pe Acela care este Dumnezeu, creatorul a toate. Ni
s-a dat oportunitatea ca în meritul jertfei Domnului Isus, prin
pocăinŃă, să fim născuŃi din nou şi să ne facem copii ai lui
Dumnezeu, dar, în smerenie, să nu uităm că despărŃiŃi de El nu
putem face nimic bun (vezi Ioan 15:15). Dacă oamenii nu văd,
într-un fel sau în altul, smerenia noastră, probabil că nici
Dumnezeu nu o vede. Dacă vrei să Îi fii plăcut Lui şi să atragi spre
tine binecuvântările Lui, umblă smerit şi plin de recunoştinŃă faŃă
de Dumnezeu, care îŃi va da har. Amin
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27

SUTA|UL CARE A CREZUT

„V-am învăŃat înainte de toate, aşa cum am primit şi
eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după
Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după
Scripturi.“ 1 Corinteni 15:3, 4
„Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe
Dumnezeu şi a zis: «Cu adevărat, omul acesta era
neprihănit!»“ Luca 23:47

Moartea şi Învierea Domnului Isus sunt cele mai cer -
cetate evenimente din istoria omenirii şi Scriptura,
care este un izvor de cunoaştere şi de adevăr, ne pune

la dispoziŃie dovezi clare despre felul în care au avut loc aceste
evenimente. Studiind felul în care Domnul Isus a fost omorât pe
cruce, la Golgota, la fel ca în investigarea unei crime în zilele de
astăzi, putem căuta şi găsi motive, suspecŃi, dovezi, scena crimei
şi martori. Dacă vrem să aflăm motivul acestei execuŃii în stil
roman, prin crucificare, nu va fi greu să-l găsim. Ioan 3:16,
versetul de aur, care probabil este cel mai cunoscut verset, ne
spune că Domnul Isus a murit pentru că ne-a iubit şi dacă nu ar fi
ales să Îşi dea viaŃa ca răscumpărare (vezi Ioan 10:18) noi toŃi
eram în păcat, în aşteptarea unei sentinŃe din partea lui
Dumnezeu. Scăpăm de această sentinŃă atunci când ne predăm
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viaŃa Domnului Isus şi acceptăm termenii Lui. „Adevărat,
adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce
M-a trimis are viaŃa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din
moarte la viaŃă“ (Ioan 5:24).

Încercând să micşoreze pagubele cauzate de jertfa desăvârşită
a Domnului Isus la Calvar, Satana încearcă, prin învăŃături şi
învăŃători cu renume, care nu se supun legii lui Dumnezeu
(vezi Romani 8:7), să convingă oamenii că moartea Domnului
Isus a fost o greşeală, că Domnul Isus de fapt nu a vrut să moară.
El încearcă, prin unii, să spună că nu a murit sau, în disperarea lui,
să spună chiar că nu a înviat. Oamenii plini de învăŃături omeneşti
cred că moralitatea şi bunătatea lor este măsura după care omul
ajunge în cer; mândria lor nu-i lasă să se smerească, pentru a
putea cere şi primi darului lui Dumnezeu.

Crucea, ca şi cum ar vorbi, declară că omul născut în păcat nu
va fi niciodată îndeajuns de bun să merite cerul. Oamenii care
cred altceva nu sunt primii de acest fel; în timpul Domnului Isus,
fariseii, indignaŃi că Domnul nu este impresionat de neprihănirea
lor, se considerau destul de neprihăniŃi să merite mântuirea
(vezi Matei 5:20). Domnul Isus a venit să caute ce era pierdut
(vezi Luca 19:10); dar numai oamenii socotiŃi pierduŃi spiritual de
către cei religioşi, femeile stricate şi vameşii credeau în El şi se
bucurau de El. Aşadar, Domnul a spus: „Adevărat vă spun că
vameşii şi curvele merg înaintea voastră în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu“ (Matei 21:31b).

Motivul morŃii Domnului Isus pe cruce este clarificat în
cuvintele apostolului Pavel: „O, adevărat şi cu totul vrednic de
primit este cuvântul care zice: «Hristos Isus a venit în lume ca
să mântuiască pe cei păcătoşi», dintre care cel dintâi sunt eu“
(1 Timotei 1:15). Acest verset spune că dacă nu eşti păcătos Isus
Hristos nu te poate mântui. Dacă cineva crede că faptele lui sunt
destul de bune să-i garanteze accesul în ÎmpărăŃie, moartea
Domnului Isus nu îl poate ajuta cu nimic – pentru că un astfel de
om nu se poate pocăi şi fără pocăinŃă nu există naştere din nou
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(vezi Ioan 3:3; 2 Corinteni 17): „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl
facem mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi“ (1 Ioan 1:10).

La o conferinŃă religioasă multiconfesională, în Chicago, la
care au participat creştini, hinduşi, islamişti, baha’i-işti, budişti,
un om a prezentat mulŃimii cazul unei femei despre care a spus că
are mâinile pline de sânge în urma numeroaselor avorturi făcute
şi a vieŃii păcătoase pe care a trăit-o. Apoi a întrebat audienŃa:
„Cum poate această femeie, care nu are pace şi este chinuită de
vina ei, să scape de păcat?“ ToŃi au tăcut, ştiind că acea femeie tre-
cuse de limitele morale din mintea lor, când un credincios s-a ridi-
cat în picioare şi a citit răspunsul: „... sângele lui Isus Hristos ...
ne curăŃeşte de orice păcat“ (1 Ioan 1:7). 

Domnul Isus a venit şi a murit pentru păcătoşi. Moartea Lui la
Calvar nu a fost un accident, ci a fost planificată minuŃios de
Dumnezeu, care a ştiut ce ne aşteaptă dacă ajungem înaintea
judecaŃii cu păcatul neacope rit. Domnul Isus a murit şi au fost
prezenŃi mulŃi martori oculari. Ca să dovedeşti un lucru, după
Lege, ai nevoie de doi sau de trei martori (vezi Deuteronomul
19:15; 2 Corinteni 13:1); dar la Golgota, în acea zi, au fost o
mulŃime de oameni şi Domnul Isus Şi-a zidit Biserica având o
mulŃime de martori care au văzut evenimentele petrecute
(vezi Faptele apostolilor 1:21, 22).

Evanghelia, care a fost inspirată de Duhul lui Dumnezeu, a fost
scrisă de oameni care au avut încredinŃarea celor care au văzut cu
ochii lor ce s-a întâmplat la moartea şi la învierea Domnului Isus
(vezi Luca 1:2; Faptele apostolilor 1:3). Cu sute de martori
(vezi 1 Corinteni 15:6) şi cu oameni educaŃi precum Pavel, Luca
şi Matei, vestea bună a evangheliei a fost scrisă cu mare precizie,
prin grija lui Dumnezeu şi prin sacrificiul vieŃii multora, şi a ajuns
până la noi, ca noi să credem în moartea şi în învierea Domnului
Isus. CărŃile apocrife, în jur de 60, care au apărut mai târziu, care
nu au la bază dovezile date de martori, nu au fost acceptate în
canonul Sfintelor Scripturi, ca nu cumva cu adevărul să fie
amestecate poveşti şi concepŃii omeneşti, subiective.
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Primul martor dintre neamuri care a depus mărturie despre
Domnul Isus după moartea Lui a fost sutaşul roman (vezi
Matei 27:50-54). Markus Antonius îl numesc unele scrieri, un
sutaş din armata care a ocupat Roma în Ńinutul rebel al Iudeii. În
căutare de onoare, într-un regiment de 5.000 de soldaŃi el con-
ducea 100 şi a luptat pentru Cezar în multe bătălii care l-au călit
şi l-au făcut dur, gata să verse sânge într-un moment. Avea un
prie ten pe nume Lucius, spunea scrierea, şi acesta i-a spus o
poveste incredibilă despre robul pe care un rabin din Galileea, pe
nume Isus, l-a vindecat, trimiŃând cuvântul Lui să-l vindece unde
era (vezi Matei 8:5-13; Psalmul 107:20).

Acest sutaş L-a întâlnit pe Domnul Isus când era arestat şi a
primit sarcina de la guvernator să-L bată cu biciul roman, care
avea nouă cozi, apoi să-L crucifice, la cerea noroadelor care
spuneau că cezarul este împăratul lor. A asistat la discuŃia dintre
Pilat şi Domnul Isus, unde acuzatorul a devenit acuzat, lucru pe
care nu îl mai văzuse. Unul din trei oameni bătuŃi crunt cu acel
bici mureau, dar Isus a supravieŃuit acelei torturi. Sutaşul a văzut
ceva diferit în Domnul Isus. El, spre deosebire de alŃi prizonieri,
nu a scuipat, nu a blestemat, nu a ameninŃat; ci, ca un miel dus la
înjunghiere, a tăcut. Când era pe cruce, L-a auzit cum Se ruga:
„Isus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!»“ (Luca 23:34). Au
urmat trei ore de întuneric şi când Şi-a dat Duhul pământul s-a
cutremurat. Sutaşul, mişcat de felul în care a murit acel Om, aşa
cum spune textul de la început, a dat slavă lui Dumnezeu şi a
spus: „Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!“

După trei zile a auzit că mormântul în care fusese pus trupul lui
Isus, care fusese sigilat şi închis cu o piatră mare, era deschis şi
gol. Sutaşul era un om care credea în mulŃi dumnezei, dar proba-
bil nu şi-a putut scoate din minte cuvintele rostite de acel Om pe
care L-a văzut murind şi a cărui coastă a străpuns-o cu suliŃa. A
întâlnit apoi creştini care i-au spus că este vinovat de moartea
Celui Sfânt, nu pentru că a condus execuŃia, ci pentru că avea
multe păcate. Tot ce a auzit şi a văzut despre Domnul Isus îi
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spunea că acel Om, aşa cum i-au spus creştinii, era Fiul lui
Dumnezeu, care a acceptat să moară în locul celor păcătoşi.
Scrierea spunea apoi că sutaşul şi-a plecat genunchii înaintea lui
Dumnezeu, a cerut şi a primit iertare şi mântuire de la Dumnezeu.

Chiar dacă nu ai fost la Golgota când Domnul a murit, crezând
în Isus Hristos ca mântuitor poŃi primi iertare şi mântuire. Chiar
dacă nu tu L-ai biciuit şi străpuns cu suliŃa, păcatul tău şi al meu
L-a pus pe Domnul pe cruce şi L-a omorât. Nu lăsa ca jertfa Lui
să fie în zadar în dreptul tău şi nu zădărnici planul bun al lui
Dumnezeu pentru tine, ci primeşte-L şi slujeşte-I cu toată
sârguinŃa, ca în ziua când vei sta înaintea Lui să mărturisească
despre tine că eşti al Lui.
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28

JUR}MINTELE

„Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ,
pe care l-am făcut în scris. Şi căpeteniile noastre, le -
vi Ńii noştri şi preoŃii noştri şi-au pus pecetea pe el.“

Neemia 9:38

Dregătorul Neemia şi preotul Ezra au fost doi dintre
oamenii folosiŃi de Dumnezeu pentru a restaura
ordinea şi viaŃa în Ierusalim la întoarcerea poporului

evreu din captivitatea babiloniană. Neemia, fost paharnic al
împăratului Persiei, Artaxerxe, a primit permisiunea să se întoar-
că la Ierusalim să rezidească cetatea, în anul 445 î. Hr. Prin
poruncă împărătească Ezra a primit dreptul să se folosească de
darea care îi revenea împăratului de „dincolo de râu“, să rân-
duiască judecători, să înveŃe poporul Legea şi să pedepsească
chiar cu moartea răzvrătirea (vezi Ezra 8:22). În toate acestea, de
fapt, era mâna Domnului la lucru. Mai importantă decât rân-
duielile zilnice ale cetăŃii a fost recunoaşterea Legii lui Dumnezeu
dată prin Moise ca fiind legea de guvernare a poporului. Întors
acasă, după ce a învăŃat o lecŃie grea, poporul şi-a luat în serios
decizia de a asculta de Dumnezeu şi a făcut un legământ scris care
a fost sigilat de către conducători. Hotărârea sigilată prin acel
jurământ a arătat dorinŃa sinceră a oamenilor de a face ce este bine
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şi cred că a plăcut Domnului. Cuprins de entuziasm şi de
recunoştinŃă faŃă de Dumnezeu, omul face, de multe ori,
jurăminte pe care apoi le neglijează; dar Dumnezeu îl Ńine respon-
sabil şi dator faŃă de ce a promis. Biblia ne spune: „Dacă ai făcut
o juruinŃă lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlineşti, căci Lui nu-i
plac cei fără minte; de aceia împlineşte juruinŃa care ai făcut-o“
(Eclesiastul 5:4).

Jurămintele pot fi observate ca o practică şi o metodă de
întărire a unei decizii luate. Această practică va exista chiar şi pe
pământul cel nou (vezi Isaia 65:16). Solomon a recunoscut impor-
tanŃa unui jurământ şi în rugăciunea de dedicare a Templului a
cerut Domnului să asculte pe cei care vor face juruinŃe în acel loc
(vezi 1 ÎmpăraŃi 8:31). IsraeliŃii temători de Dumnezeu au înŃeles
că o juruinŃă făcută Domnului este ceva foarte serios, care poate
avea consecinŃe bune sau rele, în funcŃie de cum erau împlinite;
totuşi, au fost mulŃi care nu şi-au onorat aceste promisiuni.

Pe Muntele Sinai poporul i-a zis lui Moise: „Vom face şi vom
asculta tot ce a zis Domnul“ (Exodul 24:7b), dar nu au trecut
decât câteva săptămâni şi şi-au făcut un viŃel de aur înaintea
căruia s-au închinat. „Când un om va face o juruinŃă Domnului
sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduinŃă, să nu-şi
calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură“
(Numeri 30:2). Domnul Isus a amintit această pretenŃie a lui
Dumnezeu ca omul să-şi Ńină cuvântul, dar chiar şi Petru, care
I-a promis Domnului Isus că şi în cazul în care toŃi L-ar părăsi, pe
el poate conta (vezi Marcu 4:29), nu după multe ore a jurat că
nu-L cunoaşte, lepădându-se astfel de El.

Dumnezeu, care i-a făcut omului promisiuni sub formă de
legământ, Îşi Ńine şi împlineşte partea Lui; dar omul, care la mare
necaz sau la mare bucurie face jurăminte, are obiceiul să le uite;
dar psalmul 89 ne spune despre Dumnezeu: „Nu-Mi voi călca
legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele“
(Psalmii 89:34). Lui îi place ca omul să recunoască că El este un
Dumnezeu care Îşi Ńine promisiunile: „... RecunoaşteŃi, dar, din

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

167



toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate
cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul
vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a
rămas neîmplinit“ (Iosua 23:14).

Dacă aşa stau lucrurile cu noi, oamenii, care suntem cunoscuŃi
pentru faptul că nu ne Ńinem partea de promisiuni, ne întrebăm
care este rostul să facem jurăminte Domnului, care ne spune
în Cuvânt: „FaceŃi juruinŃe Domnului Dumnezeului vostru şi
împliniŃi-le!“ (Psalmii 76:11a). Folosul jurămintelor este că
ne ajută să ne concentrăm în a face ceva specific, pe placul
Domnului, fără de care poate am risipi timp şi oportunităŃi de a ne
îmbogăŃi faŃă de El. În dragostea noastră pentru Domnul, se poate
să atingem stări care Îi plac Lui, în care ni se pare că orice am
promite Domnului nu este prea mult. De exemplu, mişcat de
Duhul Sfânt, pentru că vreau ce vrea Dumnezeu, pot să promit că
voi invita pe cineva la casa de rugăciune, să vina să asculte
mesajul evangheliei. Pot să promit că voi vorbi cuiva despre
comoara pe care am găsit-o în El.

Jurământul este parte din limbajul dragostei – de aceea cei care
se căsătoresc îşi fac jurăminte la altar. În acest caz dragostea este
mult mai mult decât un sentiment; este o decizie şi o promisiune
de a rămâne până la moarte lângă partenerul de viaŃă. Jurămintele
noastre făcute Domnului pot fi o astfel de expresie a dragostei
noastre pentru El. Căsătoria şi botezul în apă sunt jurăminte
făcute înaintea Domnului care atrag binecuvântările Lui, care-Şi
Ńine partea de legământ.

Cel mai folositor legământ pentru noi este Legământul cel nou
făcut în sângele scump al Domnului Isus (vezi Marcu 14:24). Noi
ne putem arăta recunoştinŃa făcând jurăminte care slujesc
ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu – jurăminte care ne Ńin serioşi în a face
ceva ce contează pentru veşnicie. Privind la contextul din care a
fost luat versetul citat la început, putem observa că legământul
sau jurământul poporului întors din robie specifica lucruri precise
în viaŃa lor. În primul rând vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu.
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„... Au făgăduit cu jurământ şi au jurat să umble în Legea lui
Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să
împlinească toate poruncile Domnului ...“ (Neemia 10:29). Acest
jurământ, făcut de cei devotaŃi, a căror inimă este cu totul pentru
Domnul, ni se potriveşte şi nouă. Acest jurământ întâlneşte ochii
Domnului, care vrea să binecuvânteze sufletele devotate, „căci
Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe
cei a căror inimă este întreagă a Lui“ (2 Cronici 16:9). Când
facem jurăminte Domnului ne arătăm devotamentul, pentru că
doar cei care fac jurăminte şi le respectă fac o diferenŃă în lumea
care zace în cel rău. Acei oameni erau conştienŃi că în cazul în
care nu-şi vor tine promisiunile se expun blestemului care vine
peste cei care Îl înşală pe Domnul; şi totuşi au făcut juruinŃa. Eşti
tu cu totul pentru Domnul? Sau Ńi se pare că nu merită să îŃi asumi
un astfel de risc – ceea ce demonstrează că ai o inimă împărŃită,
fapt care, în sine, atrage o pedeapsă (vezi Osea 10:2; Iacov 4:8).

Prin al doilea jurământ poporul a promis că se va separa de
lume nefăcând lucrurile rele pe care le face lumea. Oamenii au
promis să nu-şi căsătorească copiii cu cei care nu sunt cârmuiŃi de
Legea lui Dumnezeu. Au ştiut că o asemenea relaŃie Îl dezono -
rează pe Dumnezeu şi le va afecta dedicarea faŃă de El. Căsătoria
cu păgânii producea dezastru pentru că introducea idolatria între
ei, le distrugea credinŃa în Dumnezeu şi introducea obiceiuri
păcătoase – întocmai cum îi prevenise Iosua cu mulŃi ani înainte
(vezi Iosua 23:12, 13). Privind la trecutul lor, aveau deja destule
dovezi că o căsătorie cu cei care nu Îi slujesc lui Iehova duce la
dezastru, de aceea nu au ezitat să facă acest jurământ, care este
potrivit şi pentru noi astăzi. Pavel ne avertizează: „Nu vă înjugaŃi
la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este
între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumi-
na cu întunericul?“ (2 Corinteni 6:14). Acest fel de jurământ este
potrivit pentru tineri în perspectiva căsătoriei, pentru că o
căsătorie între un credincios şi un necredincios nu primeşte
binecuvântarea lui Dumnezeu şi, după cum s-a dovedit în multe

169

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



cazuri, este mult mai uşor să mergi în jos din punct de vedere
spiritual decât să urci şi să ajuŃi pe cineva să urce.

Al treilea jurământ a avut de-a face cu ziua Sabatului (vezi
Numeri 10:31) – care era ziua de odihnă şi care trebuia Ńinută cu
sfinŃenie, întocmai cum poruncea Legea (vezi Exodul 20:11).
După învierea Domnului Isus în prima zi a săptămânii, adică
duminica, creştinii au hotărât să se adune la un loc să sărbăto -
rească ziua Domnului duminica. Jurământul de a recunoaşte ziua
Domnului şi a-I aduce Lui daruri şi închinare ni se potriveşte şi
nouă în zilele de astăzi. „Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa
Dumnezeului nostru“ (Neemia 10:39b). Duminica este ziua când,
într-un mod deosebit, îŃi hrăneşti sufletul – care are nevoie de noi
puteri în fiecare săptămână. Când frecventezi casa de rugăciune
cu regularitate (vezi Evrei 10:2), demonstrezi că Dumnezeu este
o prioritate în viaŃa ta, chiar dacă alŃii preferă distracŃii de diferite
feluri şi în diferite locuri. Templul din Ierusalim era ca o inimă
spirituală a întregii Ńări, pentru că era singurul altar de pe care
Dumnezeu primea jertfe şi era locul unde oamenii îşi aduceau
darurile închinate Domnului.

Un alt jurământ pe care l-a făcut poporul a fost că va aduce la
Casa Domnului darurile cerute de Dumnezeu prin Lege. „În ziua
dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va
putea, după câştigul lui ...“ (1 Corinteni 16:2). Pentru numeroase-
le jertfe aduse la Templu era necesar mult lemn şi fiecare, oricât
de sărac, putea aduce nişte lemne. În casa de rugăciune fiecare
poate îndeplini o slujbă care să-L onoreze pe Dumnezeu,
începând de la cei care mijlocesc în rugăciune, cei care curăŃă
sanctuarul, cei care cântă şi până la cei care vestesc Cuvântul –
ştiind că nu pot contribui toŃi în aceeaşi măsură, dar toŃi pot sa -
crifica ceva. Jurămintele sunt încă un fel de a te apropia de
Dumnezeu; sunt un fel de a pregăti lucruri şi evenimente prin care
să primeşti o răsplată veşnică. „Jur – şi mă voi Ńine de jurământ –
că voi păzi legile tale cele drepte“ (Psalmii 119:106).
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29

UN OM CARE A CREZUT ÎN DUMNEZEU

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor
vesteşte lucrarea mâinilor Lui.“ Psalmul 19:1

Împăratul David a fost un om a cărui viaŃă este descrisă
detaliat în Scriptură. Din tot ce ştim despre el, putem spune
că a fost un om care a crezut în Dumnezeu. Această

afirmaŃie pare a fi de la sine înŃeleasă când vorbim despre carac-
terele descrise în Scriptură şi poate că nu pare foarte importantă
până când nu întâlnim un ateu care ne provoacă tristeŃe spunân-
du-ne că nu există Dumnezeu sau un agnostic care spune: „Cine
ştie? Nu pot să spun că există Dumnezeu“. „Nebunul zice în
inima lui: «Nu este Dumnezeu!»“ (Psalmii 53:1a). Amândoi spun
că nu văd destule dovezi că există Dumnezeu, dar David nu a fost
un astfel de om.

În afara timpului nostru, în veşnicie, există o fiinŃă pe care o
numim Dumnezeu, care este Duh (vezi Ioan 4:24) şi este
binevoitor faŃă de om. El este Creatorul a tot ce există, care are
putere nelimitată asupra oricărei fiinŃe sau entităŃi din univers, El
fiind de Sine stătător şi veşnic. Din tot ce a scris David şi din ce
este scris despre el, putem spune că el a crezut în Dumnezeu şi
asta i-a făcut mult bine. În psalmul 19 David priveşte întinderea
cerurilor şi parcă spune că o aşa lucrare cere existenŃa unui
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Creator. Privind la cer, el spune că cerurile declară fără cuvinte şi
proclamă că este Cineva care le-a creat. „Fără vorbe, fără cuvinte“
spune el (Psalmii 19:3), ziua şi noaptea istorisesc despre
Dumnezeu, şi de aceea cel care nu crede că există Dumnezeu
ignoră fără scuză ceea ce vede.

În general, ştiinŃa refuză să-L recunoască pe Dumnezeu ca şi
Creator al Universului, deşi El promite să Se lase găsit (vezi
Ieremia 29:13, 14). Dacă L-ar accepta ca Creator, ar trebui să
recunoască că are o responsabilitate faŃă de El, ar însemna că
oamenii de ştiinŃă cred în supranatural. Îndoctrinarea cu ateism şi
cu evoluŃionism este tot mai vădită în şcoli, unde credinŃa fragedă
a multor tineri este zdrobită. Un profesor de filozofie, la examenul
final al clasei la care preda, şi-a pus scaunul pe catedră şi le-a
cerut studenŃilor ca folosind tot ce au învăŃat în acel semestru să
demonstreze că acel scaun nu există. StudenŃii au început să scrie
pagină după pagină, încercând să dovedească acel lucru, folosin-
du-se de teoriile filozofilor şi de ce au învăŃat de la profesor. Unul
dintre studenŃi a terminat foarte repede şi şi-a depus lucrarea pe
catedră, ca apoi să primească nota maximă. Pe hârtie era scris:
„Ce scaun?“

Oamenii sunt gata să numească adevărul minciună şi ce este ca
ce nu este, dar nu vor să creadă în Dumnezeu, care Şi-a lăsat
amprenta în fiecare frunză şi fulg de zăpadă. Ateismul este astăzi
o teorie în criză, dar pentru că mulŃi nu vor ca Dumnezeu să Se
amestece în viaŃa lor plină de păcat, aleg să-I nege existenŃa sau
să rămână indiferenŃi, ca să poată rămâne robi ai păcatului (vezi
Romani 6:16-18). Vrăjmaşul luptă să dărâme credinŃa oamenilor
în Dumnezeu şi moralitatea cerută de Dumnezeu în Scriptură prin
oameni pe care-i foloseşte ca pe nişte marionete vorbitoare.
Satana a căutat, de-a lungul veacurilor, să convingă omul, prin
teorii precum cea a lui Charles Darwin din „Originea speciilor“ că
omul este rezultatul şansei oarbe, creat în urmă cu milioane de
ani, dintr-o supă de minerale, pietre şi apă din care s-a format o
mo leculă, care apoi s-a unit cu o altă moleculă pentru a forma un
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organism complex, care are viaŃă, din care apoi a apărut fiinŃe vii
– câinele, omul, pisica...

Se cere mai mare credinŃă pentru a fi ateu decât pentru a crede
în Dumnezeu. Ateismul a luat amploare în secolul al XVIII-lea,
când, ca o sămânŃă de neghină semănată de vrăjmaş într-o Ńarină
de grâu (vezi Matei 13:39), ideile evoluŃionismul au început să fie
auzite în lume. În secolul al XIX-lea filozoful german Friedrich
Nietzsche a scris cartea „Got ist tot“, adică „Dumnezeu este
mort“. Pentru că numai un nebun poate spune că nu există
Dumnezeu (vezi Psalmii 14:1), a murit într-un spital de psihiatrie,
unde sora lui vindea bilete celor care doreau să vadă cum se com-
portă un nebun. Mai recent, în corul celor ce au negat existenŃa lui
Dumnezeu a intrat Sam Harris, care a scris cărŃi precum „Sfârşi -
tul credinŃei“ pentru a demonta credinŃa şi moralitatea cerută de
Scriptură. Totuşi, milioane de suflete se alătură acelora care cred
în Dumnezeu ca Stăpân şi Creator.

Karl Marx, un filozof socialist, autor al scrierii „Manifestul
comunist“, care a fost o inspiraŃie pentru Vladimir Lenin şi l-a
provocat chiar şi pe cancelarul Adolf Hitler – care a scris „Mein
Kampf“ (Lupta mea), a fost condus pe ultimul drum de doar şase
persoane. Madalyn Murray O’Hair, fondatoarea American
Atheists (AsociaŃia ateilor americani) a batjocorit Sfânta
Scriptură şi a luptat pentru a scoate rugăciunea din şcolile din
America. Totuşi, Dumnezeu, care este îndelung răbdător, i-a tole -
rat pe aceşti oameni şi dacă ei, în ultima lor zi de viaŃă, s-ar fi
întors la El cu pocăinŃă, El i-ar fi primit.

Dumnezeu nu S-a lăsat fără mulŃimi de martori şi în rândul
oamenilor de ştiinŃă. Filozoful Blaise Pascal a spus că înăuntrul
omului există un gol în formă de Dumnezeu, adică există un loc
care are menirea să fie ocupat de Dumnezeu. Parcă în asentiment
cu David, peşedintele Lincoln a spus: „Niciodată nu mă uit la
cerul plin de stele fără să simt că mă uit la faŃa lui Dumnezeu. Văd
cum este posibil ca un om să privească la ce-i pe pământ şi să fie
ateu, dar nu văd cum poate privi la cer şi apoi să spună că nu
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există Dumnezeu“. Michael Faraday, Louis Pasteur, Isaac
Newton, Johannes Kepler, Robert Boyle, Arthur Compton,
Galileo Galilei, Gregor Mendel, Nicholas Copernicus şi William
Harvey sunt doar câŃiva dintre oamenii de ştiinŃă care nu doar au
avut contribuŃii enorme în ştiinŃă, dar care şi-au susŃinut cu tărie
credinŃa în Dumnezeu.

Fizicianul Albert Einstein a fost chemat la o cină cu oameni
consideraŃi importanŃi în acea vreme. Înconjurat de atei care îl
credeau ateu, a spus: „Nu, am un sentiment profund de credinŃă,
o religiozitate care vine din aprecierea felului în care Dumnezeu
a făcut universul“. ToŃi cei adunaŃi la acea petrecere au rămas
înmărmuriŃi, iar Einstein a continuat să spună că este ca un copil
care intră într-o bibliotecă mare şi vede cărŃile stivuite şi ştie că
cineva le-a scris, ştie că cineva le-a pus în ordine. Apoi a spus că
el vede o astfel de ordine în univers şi aceasta îl smereşte. A spus
că în spatele universului sunt legi şi, dacă sunt legi, înseamnă că
există şi un Legiuitor.

Parte din tactica vrăjmaşului (vezi Ioan 10:10), care este
numit şi „tatăl minciunii“ (vezi Ioan 8:44), este să provoace
neîncredere în mintea omului cu privire la existenŃa lui
Dumnezeu sau, chiar dacă omul crede în El, ca şi în Eden, să
strecoare neîncredere în ce a spus Dumnezeu. „… Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat …?“ (Genesa 3:1). Adversarul acesta
formidabil, numit şi Lucifer, este un duh care aduce moartea (vezi
Isaia 14:10-15; Ezechiel 28), care urăşte adevărul pentru că
revelează faptul că el este o esenŃă a răului. El este mulŃumit, la
început, să strecoare puŃin neadevăr în adevărul Scripturii, ca să
slăbească credinŃa celui care spune că crede în Dumnezeu, ca apoi
să-şi mărească teritoriul unde a fost acceptat.

Noi, creştinii, suntem implicaŃi într-un război spiritual,
având un oponent feroce (vezi 1 Petru 5:8), fără egal în răutate şi
în viclenie. Creştinii sunt cei care nu doar cred că există
Dumnezeu; ei, din momentul în care L-au chemat în viaŃa lor pe
Isus ca Stăpân şi Mântuitor, au în ei Duhul lui Dumnezeu (vezi

174

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



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

Romani 8:9). Suntem în război şi avem o Căpetenie (vezi
Evrei 12:2) care, la Golgota, a zdrobit autoritatea vrăjmaşului nos-
tru asupra noastră, care am trecut de partea Luminii; dar de multe
ori noi nu umblăm în drepturile pe care le avem ca copii ai
lui Dumnezeu – copii în care locuieşte Isus Hristos (vezi
Efeseni 3:17). David, în psalmul 19, Îl vede pe Dumnezeu Iehova
ca fiind dătător de legi şi Creator. În zilele de astăzi noi putem
admira şi mai mult precizia cu care Dumnezeu a făcut universul.
Jurnalele ştiinŃifice, deşi nu-L recunosc pe Dumnezeu ca Creator,
vorbesc despre puterea şi despre înŃelepciunea lui Dumnezeu.

Dacă am fi cu un grad mai aproape de soare, care este la 150
de milioane de kilometri distanŃă de pământ, ne-am arde; iar
dacă am fi cu un grad mai departe am îngheŃa. Dacă luna ar fi
mai aproape sau mai mare, fluxul şi refluxul oceanelor ar dis-
truge zona de coastă; iar dacă ar fi mai mică ar produce o lipsă
de mişcare a valurilor. Dacă Jupiter ar fi mai departe de noi,
Terra ar fi Ńinta asteroizilor şi a cometelor într-un grad dezas -
truos pentru locuitorii pământului; dacă ar fi mai aproape,
orbita pământului ar fi instabilă. Dacă oceanele ar fi cu 12,5%
mai mari am avea de patru ori mai multă ploaie, care ar preface
pământul într-o mlaştină; dacă oceanele ar fi de două ori mai
mici decât sunt, pământul ar primi doar un sfert din ploaia pe
care o primeşte.

ŞtiinŃa a inventat numele de „Goldilocks“, care este denumirea
unei plante (Lysimachia nummularia) care conŃine apă şi astfel
are proprietatea de a susŃine viaŃa. Terra este singura planetă
descoperită până acum care poate susŃine viaŃa. Galaxia în care ne
găsim, din totalul de un miliard de galaxii descoperite de om, se
roteşte cu o viteză de 800.000 de kilometri pe oră şi îi trebuie 200
de milioane de ani să facă o rotaŃie. Totuşi, unii nu văd în spatele
unei astfel de precizii mâna Creatorului. Toate acestea au fost cre-
ate de Dumnezeu şi Îi aparŃin Lui, de aceea trebuie să înŃelegem
că nimic nu are scop şi nici valoare fără El şi fără ce ne spune El
în Scriptură. David a privit la legile care cârmuiesc astrele ceru-
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lui şi la viaŃa oamenilor din acea vreme şi a spus: „Legea
Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul“ (Psalmii 19:7a).

O altă dovadă a existenŃei lui Dumnezeu, înainte de a vorbi
despre minuni sau despre manifestarea darurilor Duhului Sfânt,
sunt legile şi orânduielile pe care le-a dat El. „Orânduirile
Domnului sunt fără prihană, şi veselesc inima“, spune împăratul
David în psalmul 19:8. Unii, care refuză să Îl vadă pe Dumnezeu
în ce a făcut El, cred că legile care guvernează omenirea au fost
împrumutate de la vechii gânditori şi că legile oamenilor sunt
diferite de legile desăvârşite ale lui Dumnezeu. În acest fel îi
putem aminti pe Hammurabi, împăratul Babilonului (1700 î. Hr.)
sau Legile din Eshnunna (2000 î. Hr.), care au încercat să stabi -
lească principii drepte, dar care aveau ca scop să menŃină puterea
politică. Legile lor, despre care ateii spun că ar fi sursa legilor de
astăzi, erau mereu schimbate şi nu puneau mare valoare pe viaŃa
unui om, pe când Legile Domnului arată valoarea omului, pentru
că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
(vezi Genesa 1:27). 

De exemplu, legile împăraŃilor amintiŃi spuneau că atunci când
o vită împungea cu coarnele şi omora un om deşi stăpânul ani-
malului ştia că acel animal are obiceiul să împungă şi totuşi nu-i
tăia coarnele, omul căruia îi aparŃinea animalul trebuia să îi
plătească împăratului o amendă usturătoare în argint. Legea dată de
Dumnezeu prin Moise cu privire la un astfel de caz cerea ca
stăpânul animalului să fie omorât numai dacă acel om ştia că ani-
malul are obiceiul să împungă cu coarnele (vezi Exodul 21:28, 29).
După legea împăraŃilor amintiŃi, împăratul avea de câştigat, dar
după Legea lui Dumnezeu, într-un astfel de caz plata pentru vină
era mai mare, pentru că viaŃa omului era considerată importantă.

În vremea acelor împăraŃi, o femeie infidelă era omorâtă dacă
împăratul nu o voia pentru el. Legea lui Dumnezeu, în astfel de
cazuri nu privea la faŃa omului, ci pedepsea fără părtinire. Legile
acelor împăraŃi nu erau bine cunoscute de popor, aşa că, în timp,
se schimbau, pentru că erau interpretate după placul celui care
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le-a dat, pe când legea dată de Dumnezeu trebuia citită
întregului popor la fiecare şapte ani, ca oamenii să cunoască
cerinŃele lui Dumnezeu şi să se teamă de Domnul (vezi
Deuteronomul 31:10-13). David a fost omul care a crezut în
Dumnezeu şi a crezut, de asemenea, că Dumnezeu îl poate ajuta
şi păzi (vezi Psalmii 19:13, 14). David a vrut să spună cuvinte
care Îi plac Domnului (vezi Psalmii 45:1), pe care-L numeşte
izbăvitorul şi stânca lui. Aceste cuvinte spun că el nu doar credea
în Dumnezeu, ci şi depindea de El. Aşa cum arată psalmii pe care
i-a scris, îi plăcea să cânte şi să Îi dea slavă lui Dumnezeu. De
tânăr, David s-a obişnuit să privească la Dumnezeu ca la cel care
îl poate ajuta şi nu s-a înşelat. „… Domnul, care m-a izbăvit din
gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui
filistean …“ (1 Samuel 17:37). Pentru că se încredea în
Dumnezeu a îndrăznit să meargă acolo unde niciun alt om din
Israel nu a îndrăznit, de aceea încrederea lui în Dumnezeu ne slu-
jeşte ca exemplu. „Şi, fără credinŃă, este cu neputinŃă să fim
plăcuŃi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă
că El este şi că El răsplăteşte pe cei ce-L caută“ (Evrei 11:6).

Cei care aleg să spună că nu cred în Dumnezeu neagă lucrarea
Lui în creaŃie şi glasul Lui dinăuntrul lor. „Fiindcă ce se poate
cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost
arătat de Dumnezeu“ (Romani 1:19). Creatorul a scris în inima şi
în cugetul fiecărui om o lege a binelui şi a răului (vezi Romani
2:14, 15) şi după această lege vor fi judecaŃi chiar şi cei care nu
au auzit de mântuire niciodată.

David a crezut în Dumnezeu şi ca el, eu şi multe milioane de
oameni de-a lungul vremii am crezut în El şi ne-am încrezut în ce
a spus El. Tu crezi în Dumnezeu? Te încrezi în ce a spus El? Şi
dracii cred în El, dar ei nu fac voia lui Dumnezeu (vezi Iacov
2:19). Dumnezeu ne-a spus, în Cuvântul Său, că oferă iertare şi
mântuire (vezi Ioan 6:37) celui care vine la El în meritul jertfei
Domnului Isus la Golgota. „Cine va crede şi se va boteza va fi
mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit“ (Marcu 16:16).
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Fie că crezi sau nu în El, Dumnezeu tot există şi Îşi va duce la
îndeplinire planurile. Dacă vei fi sau nu vei fi mântuit depinde de
tine. Pentru cel care vrea să creadă Dumnezeu a lăsat destule
dovezi. Una dintre cele mai mari este viaŃa schimbată a omului
care, crezând şi pocăindu-se, devine o făptură nouă în Hristos.
Crede în Domnul Isus ca să fii mântuit şi fericit aici şi în veşnicia
care te aşteaptă!

Amin
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30

SORA CÂNT}REA{}

„Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului
cântarea aceasta. Ei au zis: «Voi cânta Domnului,
căci Şi-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal şi pe
călăreŃ».“ Exodul 15:1

Cred că aproape fiecare Ńară din cele aproape 200 de Ńări
din lume au cântece patriotice sau un imn naŃional.
Când câştigătorii Jocurilor Olimpice sunt medaliaŃi, se

cântă imnul Ńării campionilor. În acele momente inimile tuturor
conaŃionalilor campionului bat mai tare şi parcă se umplu de o
mândrie naŃională. Oamenii care sunt plini de pasiune pentru
viaŃă, care sunt optimişti, au obiceiul să cânte sau cel puŃin să
iubească muzica. Noi, care Îl numim pe Domnul Isus Mântuitorul
şi Împăratul nostru, cântăm imnurile Ńării de sus, cântăm cântări
care vorbesc despre isprăvile şi vitejia Celui care a luptat pentru
noi şi ne-a eliberat din robia păcatului.

Cântările specifice unei Ńări îi leagă într-un fel pe oamenii
Ńării respective şi, în acelaşi timp, aceste cântări vorbesc despre
Ńară. Când, datorită neascultării de Dumnezeu, israeliŃii au fost
duşi în Babilon, li s-au cerut să cânte cântările Ńării lor. „Pe
malurile râurilor Babilonului şedeam jos şi plângeam, când ne
aduceam aminte de Sion. În sălciile din Ńinutul acela ne atârnasem
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harpele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări …“
(Psalmii 137:1-3a). Textul citat la început ne duce înapoi în timp,
pe vremea când Israel, condus de robul lui Dumnezeu Moise, a
ieşit din Egipt. Dumnezeu închisese marea Roşie în urma lor, aşa
că oastea Faraonului a fost înghiŃită de ape. Era momentul iniŃierii
unui popor nou – un popor liber, un popor care astăzi este numit
de unii „ceasornicul lui Dumnezeu“, un popor independent care
are o Ńară numită Israel, după numele dat lui Iacov de către
Dumnezeu. Israelul are şi el un imn, a cărei melodie a fost com-
pusă de un român din Basarabia, pe nume Samuel Cohen.

Textul pe care îl analizăm ne vorbeşte despre primul imn al
acestui popor liber. El este o cântare de laudă la adresa lui
Dumnezeu, care i-a izbăvit de vrăjmaşi, întocmai cum le promi -
sese: „… pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeŃi azi, nu-i veŃi mai
vedea niciodată“ (Exodul 14:13). Probabil toŃi cântau cu pasiune
din toată inima pentru că dincolo de mare erau sclavi fugari, iar
aici erau oameni liberi. După 400 de ani, Dumnezeu i-a scos din
Egipt cu mână tare, plini de bogăŃiile egiptenilor pentru care, de
fapt, munciseră îndeajuns. „Cine este ca Tine minunat în sfinŃenie,
bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?“ (Exodul 15:11b). La
această cântare de laudă au participat toate femeile – ceea ce
înseamnă că grupul de laudă era format din mii şi mii de femei.
„Maria, prorociŃa, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan, şi toate
femeile veneau după ea, cu timpane şi jucând“ (Exodul 15:20).

Maria era sora lui Moise. Atunci când Moise era bebeluş şi a
fost pus pe apă, ea a urmărit cutia în care a fost pus, apoi s-a ofe -
rit să-i găsească fiicei Faraonului o doică pentru copil – pe mama
ei şi a lui: „Să mă duc să-Ńi chem o doică dintre femeile evreilor,
ca să-Ńi alăpteze copilul?“ (Exodul 2:7). De mic copil Maria a
fost înŃeleaptă, pentru că, vorbind cu fata faraonului, o vedem
folosind o tehnică folosită astăzi de vânzătorii de maşini. Dacă
sunt buni la ceea ce fac, vânzătorii de maşini nu întreabă: „Vrei
să cumperi?“, ci întreabă: „ÎŃi place alb sau negru? Vrei una mai
mică sau mai mare? Vrei rate pe trei ani sau pe cinci ani?“, ştiind
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că atunci când clientul începe să facă alegeri, l-au prins. La
Maria putem observa o calitate spirituală: faptul că ea ştia că
părinŃii ei se tem de Dumnezeu şi a avut încredere că se poate
întâmpla ceva bun, chiar dacă situaŃia era disperată. Avem de
învăŃat de la Maria în această privinŃă. Noi, de asemenea, când
suntem confruntaŃi cu lucruri care ne depăşesc, trebuie să ne
rugăm fără să disperăm, şi să Îi încredinŃăm situaŃia Domnului,
aşteptând cu credinŃă ca El să lucreze. CredinŃa ei, dovedită chiar
din anii copilăriei, nu a trecut neobservată de Dumnezeu. După o
mie de ani El a rânduit ca ea să fie menŃionată alături de fraŃii ei
care au scos poporul din robia Egiptului. „Căci te-am scos din
Ńara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei şi am trimis înaintea
ta pe Moise, Aaron şi Maria“ (Mica 6:4).

ViaŃa celor trei fraŃi, care au fost crescuŃi de aceeaşi mamă,
spune că au fost crescuŃi să aibă tărie spirituală şi credinŃă în
Dumnezeu. Din ce a scris prorocul Mica reiese că şi Maria a fost
trimisă de Dumnezeu în această misiune de eliberare. Ea era pro-
rociŃă. Cine îndeplineşte această slujbă delicată primeşte şi ia din
ce îi comunică Dumnezeu, ca apoi să comunice poporului sau
unei anumite persoane. Ca un purtător de cuvânt, un proroc
descoperă lucruri ascunse din trecut, prezintă o situaŃie prezentă
care necesită o decizie sau spune despre lucruri care vor avea loc
în viitor. În capitolul 15 o vedem pe această prorociŃă că proro-
ceşte prin cântare (vezi Exodul 15:14, 15).

Cântarea trebuie să fie prezentă şi în viaŃa noastră de
închinare. Prin ea Îl lăudăm pe Dumnezeu, ne zidim şi ne
înflăcărăm pe noi şi pe cei care ne ascultă. „ÎnvăŃaŃi-vă şi sfătu-
iŃi-vă unii pe alŃii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulŃumire în inima
voastră“ (Coloseni 3:16). Scopul cântării este să laude pe
Dumnezeu pentru bunătatea Lui, dar cântarea poate şi învăŃa pe
unii despre voia bună a lui Dumnezeu; mulŃi s-au întors la
Domnul ascultând versurile unei cântări. Oamenii lui Dumnezeu
au descoperit că în cântarea de laudă există putere şi în timpul
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cântărilor pot avea loc lucruri care nu sunt văzute, dar sunt
simŃite. „Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul
laudelor lui Israel“ (Psalmii 22:3). Împăratul David, care din
tinereŃe a fost cântăreŃ la harpă, a rânduit ca slujba aceasta să fie
luată în modul cel mai serios, aşa că i-a încurajat pe aceia care
„... proroceau întovărăşiŃi de harpă, de lăută şi de chimvale ...“
(1 Cronici 25:1). „Erau în număr de două sute optzeci şi opt,
cuprinzându-se în acest număr şi fraŃii lor deprinşi la cântarea
Domnului, toŃi cei ce erau meşteri“ (1 Cronici 25:7).

În vremea lui Moise, Aaron era mare preot, dar Maria
conducea cântarea de laudă şi prorocea. Ca să învăŃăm din
viaŃa prorociŃei Maria trebuie să observăm şi punctele slabe ale
acestei cântăreŃe. La vreo doi ani după trecerea Mării Roşii ca pe
uscat, când au cântat cântarea de laudă, a venit o zi în viaŃa ei când
n-a mai fost mulŃumită cu aranjamentele făcute de fratele ei Moise,
care-şi luase o nevastă etiopiancă. Nu numai atât, dar în ascuns,
l-a provocat şi pe Aaron să clevetească împotriva lui Moise.

Pro babil că s-a considerat subapreciată pentru că nu a fost
consultată sau ascultată cu privire la acea căsătorie. Asta lasă să
se vadă că în ea erau semne de bigotism, de intoleranŃă faŃă de
alŃi oameni. A ajuns să spună că Dumnezeu nu vorbeşte numai
prin Moise, dar Domnul a auzit. După aceea, Maria a trebuit să
înveŃe o lecŃie grea (vezi Numeri 12:2-10). Pentru clevetirea ei,
Domnul a lovit-o cu lepră. Când s-au înfăŃişat la uşa cortului,
unde Dumnezeu a coborât la ei în stâlpul de nor şi, mânios pe ea,
a cla ri ficat situaŃia, când a spus că relaŃia Lui cu Moise este
deosebită de cea cu ceilalŃi proroci, pentru că vorbeşte cu El gură
către gură (vezi Numeri 12:5-16), Maria a fost lovită cu lepră
pe loc şi numai la mijlocirea lui Moise a fost curăŃită (vezi
Numeri 14:15). Dacă citim printre rânduri, parcă Îl auzim pe
Dumnezeu spunând: „Nu-Ńi place că nevasta lui Moise este prea
neagră? Te fac albă pe tine!“

Maria a întrecut limita, a fost pedepsită şi tot Israelul a ştiut.
Ce putem învăŃa din viaŃa acestei surori cântăreŃe este că copiii
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pot reflecta bunătatea şi celelalte calităŃi ale părinŃilor. Maria a
ajuns să fie folosită de Dumnezeu pentru că L-a luat în serios pe
Dumnezeu încă de copil. Dacă avem copii, trebuie să ne întrebăm
ce văd copii noştri la noi. Văd ei la noi principii sănătoase de
viaŃă, statornicie, frică de Dumnezeu, disciplină duhovnicească,
vorbire curată, bunătate şi dărnicie faŃă de cei lipsiŃi? Văd ei că
este important a fi la casa Domnului mereu şi la timp?

ViaŃa cântăreŃei Maria, sora lui Aaron, ne învaŃă că Dumnezeu
vrea să folosim pentru El ceea ce ne dă El. Încă o lecŃie pe care o
putem învăŃa de la Maria este că nu trebuie să te răzvrăteşti,
acŃionând ca un necredincios, când nu-Ńi convine ceva. „Încre -
dinŃează-Ńi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va
lucra“ (Psalmii 37:5). Uneori, ca şi în cazul Sarei cu Agar (vezi
Genesa 16:6), pentru un timp, Dumnezeu ne pune într-un loc unde
cineva se poartă rău cu noi; chiar şi Fiul lui Dumnezeu a suferit
în acest fel (vezi Matei 17:12). Se poate ca Dumnezeu să te pună
într-un loc unde se pare că eşti dat pe mâna oamenilor. Ce vei
face? Examenele netrecute se repetă, de obicei, până se obŃine
notă de trecere – la fel ca în cazul lui Agar: când a fugit de la Sara
(vezi Genesa 16:9), a trebuit să se întoarcă înapoi.

ViaŃa Mariei ne mai învaŃă că Dumnezeu aşteaptă de la noi să
tratăm cu responsabilitate darurile pe care ni le dă. Maria a avut
influenŃă şi s-a bucurat de respectul poporului, dar la un moment
dat a abuzat de această poziŃie privilegiată. ÎnvăŃăm din povestea
vieŃii ei că Dumnezeu nu tolerează manipularea altora; El ne dă
stăpânire peste ce ne dăruieşte, dar niciodată peste oameni. Tre-
buie să vedem că la fel ca Maria, putem face ceva rău crezând că
facem ceva bun. Poate că Maria, atunci când nu a fost de acord cu
nevasta pe care şi-a luat-o Moise, se gândea la Iacov, care nu a
vrut ca Isaac să se căsătorească cu cineva din alt neam, şi de aceea
este posibil ca ea să se fi gândit că este o sfântă pentru că a luptat
pentru ceea ce ea socotea a fi neprihănire.

ÎnvăŃăm de la cei amintiŃi în acest mesaj, care au dedicat timp
şi efort a-L lăuda pe Domnul, că se aşteaptă de la fiecare credin-
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cios să iubească cântarea de laudă, ca nu cumva într-o zi, când
vom ajunge sus, cerul să ni se pară un loc străin. Putem face asta
cu uşurinŃă atunci când cugetăm la ce a făcut El pentru noi. Ai tu
un motiv pentru care să-I cânŃi laude lui Dumnezeu? Dacă nu, tot
ce trebuie să faci este să-L primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor
al sufletului tău şi sufletul tău eliberat de vina păcatului va dori să
cânte şi să laude bunătatea Domnului. „Binecuvântă, suflete, pe
Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!“ Psalmii 103:2

Amin
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COPIII

„Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis:
«LăsaŃi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriŃi; căci
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu este a celor ca ei».“

Marcu 10:14

Când doi tineri se căsătoresc, plini de dragoste unul pen-
tru celălalt, înŃelegând că nu sunt în competiŃie, ci în
completarea celuilalt, având dorinŃa de a nu lipsi deloc

unul de lângă celălalt, dar fiind lipsiŃi de experienŃa vieŃii, încep o
căsnicie în care este nevoie de ajustare, îngăduinŃă, dăruire şi
iertare. Când se naşte primul copil lucrurile din nou se schimbă
destul de drastic. Este afectată viaŃa socială, programul de somn,
cumpărăturile, liniştea casei şi până mirosul casei parcă se schim-
bă, deşi copiii ne vin ca binecuvântare de le Domnul. „Iată, fiii
sunt o moştenire de la Domnul, ...“ (Psalmii 127:3). Într-un astfel
de caz cei doi părinŃi tineri ştiu că au marea responsabilitate de a
modela viaŃa acelui copilaş, dar la început copilul este cel care le
remodelează viaŃa lor, schimbându-le priorităŃile şi felul în care se
bucură de libertatea de a face ce vor ei. În toate aceste schimbări
care le îngrădeşte libertatea şi le cheltuie resursele, un cuplu
credincios găseşte împlinire şi se poate bucura de viaŃă după voia
lui Dumnezeu.
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Copiii ne fac viaŃa mai frumoasă şi de multe ori aduc zâmbet
în ea. „Ce este un secret?“ a fost întrebat un copil de şase ani.
„Secretul este atunci când nu trebuie să ştie miliŃia“, a răspuns
copilul. „Ce sunt buruienile?“ a fost întrebat un copil de doispre -
zece ani. Răspunsul său a fost: „Plante folositoare doar lor“. Un
copil de nouă ani, întrebat ce înseamnă să ai suflet, a spus:
„Sufletul este când mama pune prăjituri pe farfurie şi eu îi las şi
frăŃiorului“. Fără ca ei să-şi dea seama, înăuntrul inimii tinerilor
părinŃi are loc ceva care se aseamănă cu rearanjarea mobilierului
într-o cameră când muŃi lucrurile ca să faci loc la încă o piesă de
mobilier. În cazul celor credincioşi, odată ce copilul a intrat
în inimă, nu mai iese şi nu-l poŃi scoate chiar dacă ai vrea.
PărinŃii credincioşi Domnului sunt darnici în efortul lor faŃă
de copilul lor şi îndeosebi mamele se angajează în rutine obosi-
toare de îngrijire zi şi noapte, ştiind, însă, că cel mai mare dar
pe care-l pot face copilului va fi acela ca la vremea potrivită să îi
spună despre Mântuitorul Isus Hristos, ca astfel credinŃa co-
 pilului să prindă aripi – cum a fost în cazul lui Timotei (vezi
2 Timotei 1:1-5). La maturitate, acel copil va schimba în bine
lumea din jurul lui. Fiecare părinte are oportunitatea să crească un
„Timotei“ sau o „Tabita“ dacă în casa lor copiii învaŃă principii de
trăire sfântă a Scripturii.

Copiii pe care ni i-a dat Dumnezeu sunt copii ale noastre, după
cum Adam a fost o copie a chipului lui Dumnezeu. Avem respon-
sabilitatea să îi creştem în aşa fel încât şi ei să vrea să fie ucenici
ai Domnului Isus. Scriptura ne vine în ajutor şi în felul în care tre-
buie să ne creştem copiii. În ea avem exemple bune şi rele de
creştere a copiilor. Copiii trebuie învăŃaŃi că ascultarea de ambii
părinŃi nu este opŃională şi voinŃa copilului de a face numai ce
vrea el trebuie frântă. Mintea copiilor, care este ca o grădină,  tre-
buie protejată de efectul dăunător al lumii – care are, special pen-
tru ei, lucruri care să le ocupe mintea (vezi Deuteronomul 6:6, 7).

Pe măsură ce ei cresc şi pot înŃelege, trebuie să-i învăŃăm ce
este tema şi respectul pentru Dumnezeu. El este pretutindeni,
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poate totul şi ştie totul. Apoi vine vremea când vor să aibă prieteni
şi ei îi pot alege recunoscând în prietenii lor aceleaşi valori pe
care le-au învăŃat; de asemenea, pot observa lipsa lor. Prietenii
sunt ca un lift în care nu urci ca să stai; liftul te duce ori în sus, ori
în jos. Ca dascăli iubitori ai copiilor noştri, trebuie să-i învăŃăm să
îşi iubească aproapele, să nu fie în egoişti, ci să facă bine altora
când are ocazia. Într-o vreme în care se pare că oamenii nu mai au
timp de nimic, copiii noştri, care ne învaŃă ceva despre dragostea
lui Dumnezeu pentru noi, au nevoie de timpul nostru; nu este
destul doar să le cumpărăm lucruri. Ca să-i păzim de iluzii, îi
învăŃăm că în timp ce pot avea multe, nu pot avea tot ce vor şi,
deşi poate câştigă la jocuri sau în situaŃii favorabile, nu întot-
deauna vor câştiga cum vor ei.

Ca părinŃi avem o oportunitate de şapte ani în care îi învăŃăm
dragostea şi disciplina. Îi învăŃăm că sunt lucruri care nu au ce
căuta în casa noastră şi cuvinte care nu trebuie să ne iasă din gură.
De obicei copiii nu sunt buni la a asculta, ci la a imita, aşa că va
fi necesar să repetăm de câteva ori anumite reguli, pană ascultă.

De mici îi putem învăŃa că, după cum puŃin păcat face o mare
diferenŃă, puŃin rău îngăduit în viaŃa noastră ne poate face să nu
ne atingem scopul dorit. Rugându-ne cu ei de mici, îi învăŃăm să
se încreadă în Dumnezeu – care vrea să fie membru permanent al
familiei noastre, nu doar un musafir. Îi învăŃăm să-şi păzească
inima şi mintea, să-şi Ńină în frâu sentimentele, să-şi controleze
şi să-şi stăpânească gura şi să iubească munca. De tineri, copiii
pot fi învăŃaŃi să chivernisească bine banii şi să nu-i risipească
pe lucruri fără folos. Trebuie să îi învăŃăm că în casa noastră nu
se Ńipă, ci se vorbeşte frumos şi respectuos, că în casa noastră nu
se aduc lucruri străine, luate de la alŃii, că nu se trântesc uşile şi
că tot ce găteşte mama este bun. Îi învăŃăm că Dumnezeu este
sursa a tot ce este bun în viaŃa noastră, inclusiv a lucrurilor mate-
riale de care ne bucurăm. De mici ei pot şi trebuie să înveŃe ce
numim noi, cei maturi, „lepădarea de sine“ învăŃând să nu Ńină
doar pentru ei tot ce au.
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Când cresc mai mari, copiii, văzând exemplul pe care îl au
în casa în care cresc, învaŃă că va trebui să-şi iubească partenerul
de viaŃă şi să se păstreze pentru ea sau pentru el., ItenŃionat sau
nu, noi îi învăŃăm (sau nu) toate aceste lucruri, folositoare sufle-
tului lor, prin exemplul personal. Din Scriptură putem vedea că
Aaron a fost un tată rău pentru că copiii lui l-au văzut făcând
viŃelul în lipsa lui Moise şi şi-au zis: „Merge şi aşa!“ Mai târziu,
când au ajuns preoŃi, trebuia ca ei să facă o ceremonie specifică la
altar şi au ales să folosească foc străin, crezând că „merge şi aşa“
– dar asta i-a costat viaŃa. Avem un exemplu de tată bun în
povestea adevărată a vieŃii lui Iov. El aducea jertfe Domnului
pentru copiii lui, de care era îngrijorat şi ar fi vrut ca ei să nu fie
găsiŃi vinovaŃi înaintea lui Dumnezeu. După regulile aceleiaşi
cărŃi, Noe a fost un tată bun, pe când Eli a fost un tată rău, care
şi-a pierdut copiii. Când sunt mici, copiii noştri încearcă să umble
uneori în pantofii părinŃilor pe care-i găsesc prin casă, iar apoi, ca
adulŃi, le urmează, de multe ori, exemplul de viaŃă – chiar şi fără
să îşi dea seama.

Niciun părinte nu îi spune copilului: „Astăzi te învăŃ lucruri ca
să îŃi distrugi viaŃa şi sufletul“. Dar, când neglijează Casa
Domnului, când nu Îi dă Domnul ce este al Lui, când îi vorbeşte
de rău pe alŃii, când la nervi trânteşte lucruri şi scoate Ńipete, când
se comportă într-un mod nedemn de un om blând şi bun cu
semenii, părintele îşi învaŃă copiii aceste lucruri fără să
intenŃioneze asta. Eva s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi
primul ei copil a făcut la fel. Poate doar atunci a înŃeles puŃin din
durerea pe care Dumnezeu a simŃit-o când ea şi Adam I-au trădat
încrederea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Ana a fost o femeie a
rugăciunii şi fiul ei Samuel la fel (vezi 1 Samuel 12:23). Eunice,
o evree, recunoscută de apostolul Pavel ca credincioasă (vezi
2 Timotei 1:5), a crescut un copil pe nume Timotei care a fost
folosit de Dumnezeu să vestească mântuirea oamenilor.

Dacă vrem să creştem copiii credincioşi trebuie să fim
statornici, perseverenŃi insistând să facem binele chiar, dacă
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ne-ar dezavantaja în anumite aspecte. Fiecare copil normal
încearcă limitele îngăduinŃei şi este de datoria părintelui să
aplice, cu bunătate, o disciplină potrivită cu vârsta copilului –
pentru ca în mintea lui să se creeze făgaşuri drepte şi neprihănite
de gândire. Legea lumii nu se va schimba pentru el când ceva
nu-i va plăcea şi este în avantajul lui să înveŃe, de mic copil, că
unele lucruri nu sunt negociabile. Nu pot alege ca astăzi să merg
cu maşina pe partea stângă şi mâine, pe acelaşi drum, pe partea
dreaptă şi tot aşa. Nu este corect ca odată să-l trezesc să meargă
la casa de rugăciune şi altă dată să spun că mi-e milă de el şi
să îl las să doarmă.

Ca un tată care am crescut copii, pot să spun că este important
să participi la viaŃa copilului şi nu doar să impui trăire sfântă. Am
căutat să joc jocuri cu ei, să-i duc în multe călătorii, la pescuit –
timp în care să am avut ocazia să aflu ce-i în inima lor şi în ace-
laşi timp să pun o sămânŃă bună. Am căutat să-i duc în călătorii
de misiuni, unde le-am arătat că trebuie să cheltuim şi să ne
sacrificăm pentru lucrarea Domnului. Ca tată, am învăŃat că nu
doar stricteŃea, ci şi dragostea şi libertatea nevinovată – care te fac
să te bucuri de viaŃă – produc un echilibru sănătos în mintea
copilului şi nu numai că adună amintiri şi poze frumoase, dar dez-
voltă şi o prietenie pe care el nu o uită niciodată. Copiii trebuie nu
doar mustraŃi şi pedepsiŃi când fac rău, ce trebuie şi apreciaŃi şi
încurajaŃi când fac ce este bine – pentru că aşa sunt motivaŃi să
aleagă să facă binele.

Când copilul ajunge să se casătorească şi să plece la casa lui,
trebuie să ştie că frumos înseamnă sfinŃenie şi Ńinta noastră ca
oameni este să semănăm tot mai mult cu Isus Hristos. Asta este
cea mai înaltă Ńintă a vieŃii oricărui om – să semene cu Domnul
Isus. În cazul celor credincioşi, sfaturile bune date copiilor după
porunca lui Dumnezeu (vezi Psalmii 78:5) şi din dragoste pentru
ei ne pot lega într-un mod invizibil de destinul lor veşnic, ca să
fim cu ei nu doar aici, ci şi în cer. ÎmpărăŃia lui Dumnezeu creşte
câte un suflet odată; de aceea fiecare părinte are oportunitatea şi
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datoria să lărgească ÎmpărăŃia lui Dumnezeu începând cu copiii
din casa lui. Copiii pe care ni-i dă Domnul sunt o investiŃie a vieŃii
noastre care poate aduce câştig ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Să ne
creştem copiii în aşa fel încât într-o zi să putem spune în faŃa
Domnului Isus: „Iată-mă, eu şi copiii pe care mi i-a dat
Dumnezeu! “ (vezi Evrei 2:13).

Amin
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32

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

„V-am învăŃat înainte de toate, aşa cum am primit şi
eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după
Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi,
după Scripturi.“ 1 Corinteni 15:3, 4

Sărbătoarea învierii Domnului Isus este cea mai mare săr-
bătoare creştină, care stă la temelia credinŃei în Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Învierea din morŃi este,

probabil, una din cele mai vechi întrebări care s-a suit la mintea
omului (vezi Iov 14:14). Învierea Mântuitorului este evenimentul
care, de-a lungul veacurilor, a fost dovedit, în repetate rânduri, a
fi un adevăr istoric, nu doar de dovezile Scripturii, dar şi de scrie -
rile istorice şi de efectul cauzat asupra oamenilor – efect care alt-
fel nu ar fi avut loc. Unul dintre aceste efecte a fost că după
înviere, ucenicii Lui, din nişte fricoşi, au fost gata să sacrifice, să
rişte şi să moară pentru Isus cel înviat, pe care L-au văzut, cu care
au vorbit şi au mâncat. Aşa cum arată şi textul citat la început,
învierea Domnului Isus a stat şi stă la baza învăŃăturii ucenicilor
Domnului Isus.

Ne poate fi de folos să ne întrebăm ce înseamnă învierea Lui
pentru noi. În primul rând, învierea Domnului Isus a însemnat
pentru ucenicii de atunci şi pentru cei de astăzi că El este cine a
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spus că este – adică Hristos, Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 9:35-
37, 4:25, 26). Nu a spus că este un proroc şi nici că este un om al
lui Dumnezeu, ci a spus că este Fiul lui Dumnezeu. „... Marele
preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: «Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui
binecuvântat?» «Da, sunt», a răspuns Isus ...“ (Marcu 14:61, 62).
Ca Fiu al lui Dumnezeu, fiind una cu Dumnezeu, a avut putere să
ierte păcatele, să învie morŃii, să promită viaŃă veşnică, să spună
că El este Învierea şi ViaŃa, Calea şi Adevărul (vezi Ioan 11:25,
14:16). Aceste atribute cu care S-a prezentat lumii, sunt divine,
sunt potrivite doar lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Tatăl, prin
Duhul Sfânt, L-a înviat, acestea şi altele ca acestea, s-au dovedit
toate a fi, pe drept, atribute ale Lui.

În al doilea rând, învierea Lui a dovedit că El are puterea pe
care a spus că o are (vezi Ioan 10:18). Pentru că a avut-o şi în ziua
învierii, nimic nu L-a putut Ńine în mormânt. SoldaŃii romani s-au
asigurat că Domnul Isus a murit pe cruce. Nicodim I-a împrumu-
tat mormântul şi L-a înmormântat în el, iar soldaŃii romani au
păzit mormântul, care a fost acoperit cu o piatră uriaşă; piatra era
mai greu de luat de acolo decât de pus. Ulterior, a treia zi, înainte
de a se lumina de zi, s-a produs un cutremur de pământ şi
un înger, a cărui înfăŃişare era ca fulgerul, îmbrăcat în alb, a dat
piatra la o parte şi a şezut pe ea (vezi Matei 28:1-4). Străjerii
romani s-au înfricoşat şi au căzut la pământ, pentru că nimeni nu
se poate împotrivi puterii şi planului lui Dumnezeu. Când au
ajuns femeile cu miresme la mormânt, acesta era deja gol.
Îngerul, după ce le-a liniştit, le-a arătat mormântul gol, iar apoi
le-a trimis să le spună ucenicilor, care stăteau ascunşi, că Isus,
care a fost răstignit, a înviat.

În al treilea rând, învierea Domnului Isus ne asigură că, după
cum a făcut ce a spus că va face (vezi Ioan 10:18), El Îşi va Ńine
în continuare promisiunile făcute nouă, celor care Îl aşteptăm. El,
care este pârga celor adormiŃi (vezi 1 Corinteni 15:20), a fost
primul care a înviat cu un trup la fel ca cel pe care îl vor avea cei
care cred în El şi trăiesc pentru El. „... Şi ce vom fi nu s-a arătat
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încă. Dar ştim că, atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru
că Îl vom vedea aşa cum este“ (1 Ioan 3:2). Domnul Isus a înviat
cu un trup care nu mai poate să moară şi noi vom avea acelaşi fel
de trup, „întrucât ştim că Hristosul înviat din morŃi nu mai moare:
moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui“ (Romani 6:9).

Învierea Domnului Isus a dovedit că El este cine a spus că este,
că are puterea pe care a spus că o are şi că este vrednic să fie
crezut. Astfel ne-a dovedit că va putea face ce a promis că va face
în dreptul nostru în ceea ce priveşte învierea şi viaŃa cea veşnică.
Aceste adevăruri despre Domnul Isus dovedesc că El are putere
să ne ierte, pe mine şi pe tine, de păcate, şi să ne dea viaŃa veşnică
(vezi Rom. 8:26). Când ne mărturisim păcatul, El este credincios
să ne ierte (vezi 1 Ioan 1:9) şi putem fi siguri de asta pentru că El
a înviat din morŃi. Domnul Isus a murit şi a înviat ca noi să avem
viaŃă şi să avem un rost pe pământ, o Ńintă şi o destinaŃie veşnică
plăcută (vezi Ioan 10:10). Pentru că El a înviat şi este vrednic de
crezare putem fi astăzi siguri că avem în cer o casă pregătită chiar
de El (vezi Ioan 14:2).

Cum este cu sufletul tău? Crezi în învierea morŃilor? Crezi că
Isus a înviat? Pentru cel care încă mai are îndoieli, recomand în
continuare analiza felului în care apostolul Pavel a abordat astfel
de probleme. La baza învăŃăturii date de apostolul Pavel a fost
adevărul că Domnul Isus a înviat din morŃi şi, adresându-se unor
sceptici din biserica din Corint, a prezentat dovezi în aceasta pri -
vinŃă. În 1 Corinteni 15, vorbind despre învierea Domnului Isus şi
despre arătările Lui după înviere, apostolul Pavel le-a spus
îndoielnicilor că adevărul învierii este evanghelia, este adevărul
pe care El l-a propovăduit şi care i-a mântuit, fără de care degea-
ba au crezut. În Corinteni 6 avem descrisă vizita lui Pavel în
Corint, cu mai mult timp înainte, când pe cei din Corint i-a găsit
într-o stare spirituală deplorabilă, ca păgâni şi oameni lumeşti
(vezi Efeseni 6:9-11). Însă propovăduirea evangheliei, de către
apostolul Pavel, cu ocazia acelei vizite, propovăduire care a avut
la bază faptul că Domnul Isus a înviat, a schimbat vieŃile multor
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oameni de acolo. VieŃile schimbate ale celor care au primit
Cuvântul cu acea ocazie, crezând într-un Isus înviat din morŃi,
a fost prima dovadă a apostolului Pavel pentru cei din Corint,
când le-a trimis acea epistolă. A doua dovadă pe care le-a
dat-o corintenilor este luată din Vechiul Testament şi spune că
Domnul Isus „a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi“
(1 Corinteni 15:4).

Dovada Scripturii stă în prorociile găsite în Vechiului
Testament despre învierea Domnului Isus. Ştim că moartea
Domnului Isus pe cruce a fost prevestită de proroci cu detalii
uimitoare, dar Pavel le aduce aminte că şi învierea Lui a
fost prevestită: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în LocuinŃa mor -
Ńilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea“
(Psalmii 16:10). David, însuflat de duhul profetic, a scris aceste
rânduri despre Domnul Isus şi nu despre el, al cărui cavou conŃine
trupul lui putrezit – cavou pe care l-am văzut şi eu. Psalmii 2:3, 4
prezintă planul făcut împotriva Unsului de cei care au vrut să
scape de El, însă în acel psalm, ni se spune că Dumnezeu a râs
de planurile lor. „Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc
de ei“ (Psalmii 2). Dumnezeu a râs pentru că ştia că stârpirea
Unsului, cum menŃionează prorocul Daniel, nu era sfârşitul, ci
doar începutul.

Pilat şi Irod probabil că s-au împrietenit şi s-au felicitat de
reuşita lor din acea zi (vezi Luca 23:12), dar Dumnezeu a râs,
pentru că moartea Domnului Isus nu a fost biruinŃa întunericului
– care s-a bucurat doar trei zile, ci a fost rezultatul planificării şi
cârmuirii precise a mâinii care nu dă greş, care avea în vedere
biruinŃa învierii, când tot iadul s-a cutremurat, pentru că a trebuit
să Îi cedeze Domnului Isus cheile morŃii şi pe cele ale LocuinŃei
morŃilor. Isus însuşi declară: „... Am fost mort, şi iată că sunt viu
în vecii vecilor. „Eu Ńin cheile morŃii şi ale LocuinŃei morŃilor“
(Apocalipsa 1:18).

O altă dovadă, tot din Vechiul Testament, este în Isaia 53, unde
Domnul Isus este prezentat bătut, chinuit şi omorât, şi este
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prezentat viu şi având partea Lui cu cei mari. Sigurul fel în care
aşa ceva se poate întâmpla cu cineva, în aceasta ordine, este să
învieze din morŃi.

Cea de-a treia dovadă pe care apostolul Pavel le-o dă
corintenilor este dovada martorilor (vezi 1 Corinteni 15:5-7).
După lege, avea nevoie doar de doi sau trei martori, dar Pavel
prezintă sute de martori. A patra dovadă pe care le-a prezentat-o
corintenilor despre un Isus înviat din morŃi a fost chiar experienŃa
lui cu Domnul Isus: „După ei toŃi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat
şi mie“ (1 Corinteni 15:8).

Pavel le-a spus celor din Corint, în acea scrisoare, că pot să
creadă într-un Isus înviat privind la vieŃile schimbate din biserica
din Corint, că pot să creadă din cauza dovezilor Scripturii, că pot
să creadă datorită martorilor şi pot să creadă din cauza mărturiei
lui personale. Eu am primit şi am crezut în aceste mărturii date de
Scriptură, dar cea mai mare dovadă din viaŃa mea este faptul că El
este viu în inima mea. Dovada felului în care El mi-a schimbat
viaŃa, gusturile, priorităŃile, prietenii, lucrurile care mă fac fericit
şi pacea pe care El a pus-o în inima mea, toate sunt dovezi care
m-au convins că Scriptura este adevărată şi că Domnul Isus
Hristos a înviat şi este viu în vecii vecilor.

Ce înseamnă învierea Domnului Isus pentru tine? Dacă nu ai
statutul de suflet mântuit, la o astfel de sărbătoare creştină, poate
te bucuri de o zi liberă, de o mâncare mai specială sau de o săr-
bătoare cu familia şi prietenii; dar dacă Isus Hristos este Domnul
şi Mântuitorul vieŃii tale, ai toate motivele să te bucuri că veşni-
cia sufletului tău este în siguranŃă, şi dacă în noaptea următoare ai
trece în veşnicie, sufletul tău se va întoarce la Dumnezeu. Dacă
cumva nu ai făcut pasul pocăinŃei, te îndemn să-l faci, ca să te
bucuri de beneficiile morŃii şi ale învierii Domnului Isus şi să poŃi
să spui cu toată inima: „Isus Hristos a murit şi a înviat din morŃi
şi pentru mine!“

Amin
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33

EVANGHELIZAREA – SLUJBA
FIEC}RUI SUFLET MÂNTUIT

„Evanghelia aceasta a ÎmpărăŃiei va fi propovăduită
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.“ Matei 24:14

Ca anumite lucruri şi situaŃii să poată fi recunoscute şi
explicate, de-a lungul vremurilor, oamenii au creat
cuvinte prin care un lucru specific să poată fi identifi-

cat şi comunicat. În acest fel, odată cu venirea Domnului Isus pe
pământ a apărut cuvântul „evanghelie“ care vine de la cuvântul
grecesc „evangelion“ care înseamnă „veste bună“. Evanghelizare
înseamnă prezentarea mesajului de împăcare dintre Dumnezeu
şi omul care, în Eden, a pierdut starea de nevinovăŃie faŃă de
Dumnezeu. Domnul Isus a vestit evanghelia ÎmpărăŃiei şi apoi,
prin inspiraŃie divină, prin scrieri numite evanghelii, au continuat
să răspândească „vestea bună“ ucenicii Lui. „Dar El le-a zis:
«Trebuie să vestesc Evanghelia ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu şi în alte
cetăŃi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis».“ (Luca 4:43).

Prin evanghelizare înŃelegem vestirea mesajul creştin, infor-
marea şi îndrumarea oamenilor cu privire la credinŃa în Domnul
Isus ca Mântuitor al şi a doctrinei pe baza căreia sufletele oame-
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nilor pot primi mântuirea, pentru viaŃa care urmează dincolo de
mormânt. Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ a fost să
vestească ÎmpărăŃia cerului şi, prin moartea Sa la Golgota, să facă
posibilă împăcarea omului cu Dumnezeu Tatăl. Misiunea uceni-
cilor, după ce Domnul Isus S-a înălŃat la cer, a fost ca ei, călău ziŃi
de Duhul Sfânt, să continue să răspândească în lume această veste
bună – că Dumnezeu oferă graŃiere sufletului care se pocăieşte, cu
credinŃă în jertfa înlocuitoare a Domnului Isus. „Apoi Le-a zis:
«DuceŃi-vă în toată lumea şi propovăduiŃi Evanghelia la orice făp-
tură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit»“ (Marcu 16:15).

Porunca de a vesti evanghelia a fost transmisă din generaŃie în
generaŃie, în Biserica lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 5:20), până
la noi. Orice creştin şi orice biserică creştină care nu doreşte şi nu
acŃionează în direcŃia evanghelizării, pentru ca sufletele să audă
vestea bună a împăcării, a deviat de la credinŃa dată sfinŃilor odată
pentru totdeauna (vezi Iuda 1:3). Orice creştin care nu are dorinŃa
arzătoare ca şi alŃii să fie mântuiŃi trebuie să se cerceteze; îi
lipseşte semnul de viaŃă a Duhului Sfânt şi probabil nici el nu este
mântuit. Pasiunea lui Dumnezeu este să iubească (vezi 1 Ioan 4:8;
Ioan 3:16). Oamenii care, prin naştere din nou, devin copii ai lui
Dumnezeu (vezi Ioan 1:12) au şi ei dorinŃa să iubească sufletele
oamenilor şi să le spună ce s-a întâmplat în viaŃa lor ca şi alŃii să
cunoască Adevărul şi să fie mântuiŃi (vezi 1 Ioan 4:16). Copiii lui
Dumnezeu iubesc ce iubeşte Dumnezeu. Dumnezeu iubeşte nu
numai Biserica, ci şi sufletele celor care sunt prinşi în laŃurile
întunericului şi doreşte întoarcerea şi mântuirea lor.

Scriptura nu spune că Dumnezeu iubeşte îngerii sau
arhanghelii, ci ne spune că iubeşte omul, pe care l-a creat după
chipul şi asemănarea Lui, cu dorinŃa de a-Şi mări familia în
ÎmpărăŃia Lui. PoŃi să ştii cât de aproape eşti de Dumnezeu după
cât iubeşti ce iubeşte El, care vrea să împace lumea cu Sine
(vezi 2 Corinteni 5:19). Cei care sunt Biserica sau Mireasa
Domnului Isus sunt împăcaŃi cu Dumnezeu şi primesc din gân-
durile Lui (vezi 1 Corinteni 2:16); se schimbă şi acŃionează după
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dorinŃele Lui, căci El locuieşte în ei (vezi Efeseni 3:17). „Şi toate
lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin
Isus Hristos şi ne-a încredinŃat slujba împăcării“ (2 Corinteni 5:18).
Domnul Isus, care a plătit pe cruce pedeapsa răzvrătirii omului,
este singura cale a omului înapoi la Dumnezeu; în niciun alt nume
nu se poate primi mântuire. „Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul
şi ViaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine»“ (Ioan 14:6). „În
nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume
dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiŃi“ (Faptele apostolilor
4:12). Mesajul evangheliei este simplu: este iertare în Numele lui
Isus Hristos şi oricine se pocăieşte o poate primi dacă o cere. Este
de dorit ca atunci când vezi un om, chiar dacă este rău, să priveşti
la el şi să înŃelegi că el este Ńinta dragostei lui Dumnezeu.

Dacă vrei să fii sigur că cel ce te ascultă înŃelege planul de
mântuire, nu este nevoie de polemică şi de discursuri stoice, ci
trebuie să prezinŃi adevărul aşa încât să-l înŃeleagă şi un copil.
Dacă cineva, spre bucuria lui Dumnezeu, vrea să-şi dedice viaŃa
răspândirii veştii despre mântuirea prin credinŃa în Domnul Isus,
trebuie să ceară înŃelepciune. La polul opus, Jean Calvin, în 1547,
în zelul lui pentru Dumnezeu şi pentru evanghelia predestinării pe
care a vestit-o, a folosit puterea statului să ardă 58 de persoane pe
rug. Oricine ar fi omul pe care Dumnezeu îl pune în calea ta, el
este un suflet iubit de Dumnezeu pe care El vrea să-l primească
cu căldură, aşa cum, în pilda fiului risipitor, tatăl îşi aşteaptă şi îşi
primeşte copilul cu braŃele deschise (vezi Luca 15:20).

Domnul Isus a plătit pentru păcatul omului considerat de alŃii
bun, rău sau foarte rău, la fel cum a plătit pentru păcatul meu. El
a făcut această plată integral; nu lui Satan, ci dreptăŃii lui
Dumnezeu (vezi Romani 6:23), când a spus, pe cruce: „S-a is -
prăvit!“ (vezi Ioan 19:30). Pentru că preŃul răscumpărării a fost
cerut după neprihănirea Lui, Dumnezeu, din dragoste pentru om
(vezi Ioan 17:23), I-a imputat Domnului Isus păcatul oamenilor,
ca nouă să ni se dea neprihănirea Lui, spre a fi acceptaŃi în
cer: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El“

AI GĂSIT ADEVĂRUL?
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(2 Corinteni 5:21). Domnul Isus a murit ca celui ce crede în El să
i se poată da din nou chipul şi asemănarea cu Dumnezeu – care a
fost pierdută de părinŃii noştri în Eden. Când un om cade din nou
în laŃurile vrăjmaşului, care ne ademeneşte la tot pasul, lui i se
diminuează dragostea faŃă de Dumnezeu şi începe să nu mai
dorească mâncarea lui Dumnezeu – Cuvântul Lui, să nu îi mai
placă prietenii şi familia Domnului şi nici nu-i mai place să
lucreze pentru El – care include şi slujba sau mandatul de a face
cunoscută calea Domnului şi altora.

Când începi să înŃelegi planul şi dragostea lui Dumnezeu
pentru om, te interesează destinul veşnic al celor de lângă tine.
Când crezi în Dumnezeu şi Îi eşti cu adevărat recunoscător,
trăieşti pentru El, poŃi vorbi pentru El – şi această stare, preŃuită
de Dumnezeu, care cunoaşte inimile oamenilor, presupune a face
ceva pentru ca şi alŃii să audă evanghelia. Este slujba noastră, ca
oameni ai lui Dumnezeu, să le spunem fiilor risipitori: „Tatăl te
aşteaptă şi priveşte în zare să vadă dacă nu cumva ai vrea să vii
înapoi la El“. Trebuie să fim gata să le spunem celor care au
părăsit lumina: „Tatăl îŃi trimite vorbă prin mine: «Nu vrei să vii
înapoi să-Ńi dau sărutul împăcării?»“

Este uşor să spui că Îl iubeşti pe Dumnezeu, dar această
iubire este testată şi dovedită ferindu-ne de păcat şi prin ceea ce
facem pentru semenii noştri, care sunt iubiŃi de Dumnezeu (vezi
Matei 22:36). Unii spun că le-ar vesti altora mântuirea dacă ar
avea o poziŃie importantă între oameni, dacă ar fi înzestraŃi cu
mare putere sau cu un talent deosebit. Chiar şi fără acestea, cu
pute rea care o avem de la El, putem face o diferenŃă în rândul celor
în jurul cărora trăim. „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost
zidiŃi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efeseni 2:10). Nu
toŃi sunt evanghelişti şi pastori, dar fiind „lumină“, adică trăind
după felul de a fi al Domnului Isus Hristos, fiecare poate comuni-
ca prin fapte şi prin cuvinte că Îl cunoaşte pe Acela care dă iertare
şi mântuire. PuŃini sunt cei care nu pot dărui o Biblie în mod per-
sonal sau prin organizaŃii specializate, sau nu pot da un fluturaş
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care cheamă la împăcare cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.
Nu toŃi pot susŃine un misionar, dar dacă au un venit, cât de mic,
pot participa la o astfel de lucrare. Nu toŃi au darul de a comuni-
ca clar, dar toŃi pot mijloci în rugăciune pentru cei care vestesc
evanghelia pe tot pământul şi pot să facă asta folosind, în această
luptă spirituală, nume şi locuri specifice. Chiar dacă un credincios
nu are idee cum să îndeplinească slujba de a spune altora despre
Domnul Isus, îl poate întreba pe păstorul bisericii pe care o
frecventează ce poate face şi cum poate intra în posesia unor pli-
ante care vestesc mântuirea şi naşterea din nou prin pocăinŃă.
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinŃa şi înfăptuirea“ (Filipeni 3:13).

Este bine că noi am primit mântuire şi că mergem la casa de
rugăciune regulat, dar fiecare din noi trebuie să facem, în felul
nostru, ceva ca şi alŃii să fie mântuiŃi. Dacă păstrându-ne curaŃi
pentru El, avem pe inimă aceste lucruri, Dumnezeu Se bucură de
noi pentru că Se vede pe El în noi, cei care, la fel ca El, iubim
sufletele oamenilor. Când S-a uitat la ce a creat, Dumnezeu a fost
mulŃumit şi a numit lucrurile respective „bune“. Dacă vede în tine
şi în mine o asemănare cu El, Se bucură mult mai mult – aşa cum
un tată se bucură de un copil care-i seamănă şi îi urmează exem-
plul bun. Apostolul Pavel ne îndeamnă: „UrmaŃi, dar, pilda lui
Dumnezeu ca nişte copii preaiubiŃi“ (Efeseni 5:1). 

Trebuie să spunem, la fel ca Domnul Isus: „Cât este ziuă, tre-
buie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când
nimeni nu mai poate să lucreze“ (Ioan 9:4). Trebuie să lucrăm
pentru Domnul, ştiind că „... cine seamănă puŃin, puŃin va secera;
iar cine seamănă mult, mult va secera“ (2 Corinteni 9:6). Să lăsăm
cuvintele Domnului Isus şi dragostea noastră să ne însufleŃească
şi să ne ajute să facem o diferenŃă în vieŃile celor care nu sunt
mântuiŃi. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să
dau fiecăruia după fapta lui“ (Apocalipsa 22:20).

Amin
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34

N}DEJDEA ÎNVIERII

„Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăŃă, după
cum El este curat.“ 1 Ioan 3:3

În lumea în care trăim există mulŃi oameni care cred în viaŃă
după moarte, chiar dacă nu sunt creştini. Hinduşii, de
exemplu, cred în viaŃă după moarte. Cred că putem să

spunem că toŃi oamenii de pe pământ suspectează că există viaŃă
după moarte, cel puŃin ca o speranŃă îndepărtată, că mormântul nu
este sfârşitul a tot. ViaŃa după moarte, chiar dacă face parte din
învăŃătura începătoare (vezi Evrei 6:1, 2), este mesajul principal
al Scripturii şi pentru creştini este un mesaj care aduce bucurie.
Mesajul creştinilor despre un Isus înviat a stârnit o gamă largă de
reacŃii, de la curiozitate şi speranŃă până la batjocura atenienilor.

Nu ne permitem să credem în înviere doar pentru că este o
teologie bună, pentru că alŃii spun că ei cred sau pentru că am fi
vulnerabili în faŃa fricii şi a îndoielilor. Noi credem în învierea
Domnului Isus în urma dovezilor studiate, de-a lungul anilor, de
mari mulŃimi de oameni din toate categoriile sociale şi profesio -
nale. Datorită învierii Lui vom învia şi noi.

Lazăr era mort de trei zile (vezi Ioan 11) când Domnul Isus a
ajuns la el, iar Maria a spus: „Ştiu teologia că va trăi odată, dar
dacă erai aici, trăia şi acum!“ CredinŃa în viaŃa de după moarte

201



i-a dat Martei o oarecare mângâiere, dar pentru ea nu a fost de
ajuns. Domnul i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaŃa. Cine crede în
Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (Ioan 11:25). Apoi a
întrebat-o dacă ea crede, iar ea ia dat frumosul răspuns: „Da,
Doamne!“ Domnul Isus i-a spus Martei atunci şi nouă astăzi că
învierea este o realitate în viitorul fiecărui suflet nu pentru că este
o teologie bună, ci pentru că El, aşa cum i-a spus Martei, o face
să se întâmple. Dovada cea mai mare a acestor spuse este însăşi
învierea Lui. Când crezi acest lucru în inima ta, învierea nu este o
teologie rece, ci este ca un adevăr care are viaŃă înăuntrul tău.
Acest lucru este posibil pentru că El este în noi prin Duhul Sfânt:
„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morŃi locuieşte
în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morŃi va învia şi
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care
locuieşte în voi“ (Romani 8:11).

Odată ce prin pocăinŃă am devenit făpturi noi (vezi
2 Corinteni 5:17), privind, ca şi Iov, la trupul nostru trecător,
aşteptăm nu cu frică, ci cu bucurie ziua când Îl vom vedea pe
Dumnezeu şi spunem ca şi Iov: „Sufletul meu tânjeşte de dorul
acesta înăuntrul meu“ (Iov 19:27). Cu această nădejde, care nu
înşeală (vezi Romani 5:5), în suflet, putem chiar sfida moartea –
dacă ea încearcă se ne zâmbească; mie mi s-a întâmplat
asta când am avut cancer de gradul patru la ficat. Nădejdea
învierii nu numai că este reală, dar ea alungă întristarea
(vezi 1 Tesaloniceni 4:13) şi lasă bucuria mântuirii să ne încon-
joare ca o mantie, în toate zilele, fără frică de moarte, deoarece
credinŃa vie nu dă înapoi, ci priveşte în sus (vezi Evrei 10:39). Cu
o astfel de nădejde a învierii, convins de realitatea veşniciei,
apostolul Pavel a putut să spună că pentru el a muri este un câştig
(vezi Filipeni 1:21).

Deoarece credinŃa mântuitoare, care ne dă nădejdea învierii,
este atât de valoroasă, ea este mereu atacată de vrăjmaş.
Diavolului îi pare rău că ne-a pierdut şi nu vrea să-i facem pagube
în împărăŃie, şi nu vrea nici să trăim plini de bucuria mântuirii,

202

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



având nădejdea învierii în noi ca o flacără vie a Duhului Sfânt.
Această nădejde, care este vie, pentru că Duhul Sfânt este viu în
noi, ne face deosebiŃi între oamenii care caută cu disperare feri-
cirea pe pământ. „Dacă numai pentru viaŃa aceasta ne-am pus
nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociŃi dintre toŃi
oamenii!“ (1 Corinteni 15:19). Dacă pentru noi Isus Hristos este
comoara pe care o avem în suflet împreună cu nădejdea învierii,
deşi încă mai suntem pe pământ, din punct de vedere spiritual,
deja „El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în
locurile cereşti, în Hristos Isus“ (Efeseni 2:6).

Ai şi tu nădejdea învierii? „Şi am în Dumnezeu nădejdea
aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepŃi şi
a celor nedrepŃi“ (Faptele apostolilor 24:15). Omul de ştiinŃă
Isaac Newton, privea cu telescopul la milioane de kilometri în
spaŃiu, dar spunea că în camera lui, când se ruga, vedea mai mult
cer, decât dacă ar fi folosit toate telescoapele de pe pământ. Acest
om, care a trăit cu peste trei sute de ani în urmă, avea în el
nădejdea învierii, nădejdea că după moarte va ajunge să trăiască
cu Dumnezeu pentru totdeauna. Chiar dacă nu ştim prea multe
detalii despre cer sau despre iad, ştim de ajuns încât să spunem că
nu dorim să ajungem în iad, ci dorim să ajungem în cer sau în rai
(vezi Apocalipsa 2:7). Cerul este locul unde va fi pace netulbu-
rată, unde nu sunt cimitire, închisori şi spitale, ci sunt străzi de
aur. Acolo nu va fi noapte şi nici lacrimi sau tânguiri; este locul
despre care apostolul Pavel a spus că are lucruri care nu pot fi
descrise în cuvinte omeneşti (vezi 1 Corinteni 2:9). Este locul
unde nu vor fi puŃini, ci mulŃi (vezi Matei 8:11), dar cel mai
important este faptul că Împăratul nostru, Domnul Isus, va fi cu
noi (vezi Apocalipsa 22:3, 4).

Nădejdea învierii şi cerul sunt realităŃi nu doar posibile,
ci sigure pentru omul care are dorinŃa fierbinte să ajungă acolo
şi este bine să ne mângâiem cu această nădejde (vezi
1 Tesaloniceni 4:13, 18). Una dintre dovezile că cineva vrea cu
adevărat să ajungă acolo este faptul că deja îşi adună comoară
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acolo (vezi Matei 6:21). Un om bogat a invitat un pastor la el
acasă şi, după ce au servit masa, au stat afară să discute. Propri-
etarul a spus că odată a fost un om sărac, dar acum tot ce poate
privi în toate direcŃiile de unde stau ei de vorbă, îi aparŃine lui.
Pastorul l-a întrebat, indicând spre cer: „Cât ai acolo?“ În timp ce
lumea vrea mereu mai mult şi mai nou, şi ne îndeamnă să vrem şi
noi la fel, aceasta este o întrebare pe care este bine să ne-o punem
fiecare: „Cât am acolo?“

Scriptura ne spune, în 1 Corinteni 13:13, că nădejdea este
unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le primim de la
Dumnezeu şi în Romani 15:4 ne spune că tot ce a fost scris, a fost
scris ca noi să avem mângâiere în această nădejde. Domnului îi
place să vadă că noi nădăjduim în El. Cuvântul Lui îi bucură cu
adevărat pe cei care îşi pun speranŃa în El (vezi Isaia 30:18).
Nădejdea în Dumnezeu i-a Ńinut pe mulŃi în picioare în vreme de
furtună şi este bine ca ea să fie şi în noi. „Iată, ochiul Domnului
priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în
bunătatea Lui“ (Psalmii 33:18). „Tu eşti adăpostul şi scutul meu;
eu nădăjduiesc în făgăduinŃa Ta“ (Psalmii 119:114). Nădejdea
învierii celui mântuit nu este ca nădejdea unui şofer că nu va face
pană, ci este o speranŃă împletită cu credinŃa că va fi o înviere
după care va urma o veşnicie cu Dumnezeu. „Oricine are nădej -
dea aceasta în El se curăŃă, după cum El este curat“ (1 Ioan 3:3).

Singurul lucru pe care Domnul Isus l-a admirat la oameni a
fost credinŃa; când noi Îl credem pe Cuvânt, credinŃa noastră
fermă Îl onorează şi Îl bucură pe Domnul (vezi Romani 8:24, 25).
Nădăjduim şi ştim că ziua când Îl vom vedea este foarte aproape
şi cei care cred asta se curăŃă, după cum El este curat. „... Şi ce
vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El,
vom fi ca El; pentru ca Îl vom vedea aşa cum este“ (1 Ioan 3:2).

Ai tu nădejdea învierii, care să te bucure? Cine vrea să aibă în
el nădejdea învierii şi a veşniciei cu Dumnezeu trebuie să se
folosească de oferta pe care Dumnezeu o pune înaintea fiecărui
suflet care recunoaşte că este păcătos. Este un legământ sau, în
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termenii de astăzi, un contract nou care este oferit doar de
Domnului Isus şi care este mijlocit numai de El. „Şi tocmai de
aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin
moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub
legământul dintâi, cei ce au fost chemaŃi să capete veşnica
moştenire care le-a fost făgăduită“ (Evrei 9:15).

Moştenirea aceasta veşnică este pentru cei care formează
Biserica lui Dumnezeu. Ca să faci parte din ea trebuie să te naşti
în ea nu printr-o naştere pământească, ci prin una spirituală (vezi
Ioan 3:5). Odată ce eşti născut din nou în lacrimile pocăinŃei (vezi
Romani 8:15) primeşti o cetăŃenie nouă (vezi Efeseni 2:19) – ceea
ce înseamnă că nu eşti oaspete în cer, ci eşti un suflet care are un
loc permanent acolo. Odată născut din nou, poŃi şi trebuie să faci
legământ cu noul Stăpân prin botezul în apă. Nimeni nu poate lua
aceste decizii în locul tău; mântuirea este individuală. Acesta este
felul în care eu şi milioane de oameni am primit nădejdea învierii.
Acesta este felul în care poŃi să o primeşti şi tu. Nu te încrede pe
fapte bune, ci pune-Ńi toată încrederea în ce a făcut Domnul Isus
când a murit pentru tine. „Dumnezeul nădejdii să vă umple de
toată bucuria şi pacea pe care o dă credinŃa, pentru ca, prin
puterea Duhului Sfânt, să fiŃi tari în nădejde!“ (Romani 15:13).

Amin
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LEACUL PENTRU L}COMIE

„Apoi le-a zis: «VedeŃi şi păziŃi-vă de orice fel de
lăcomie de bani; căci viaŃa cuiva nu stă în belşugul
avuŃiei lui».“ Luca 12:15

Lăcomia este păcatul care, de multe ori, trece neobservat,
însă muşcă, parcă paralizând sufletul omului, în aşa fel
încât omul nici să nu-şi dea seama. Este un păcat din

categoria „vulpilor mici“ (vezi Cântarea cântărilor 2:15), pe care,
însă, Legea l-a pus lângă păcatul curviei şi al uciderii: „Să nu
pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău,
nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici
vreun alt lucru care este al aproapelui tău“ (Exodul 20:17). Cât de
periculos poate fi păcatul lăcomiei – care pare că nu face rău
nimănui? Biruit de lăcomie, Acan a atras nenorocirea asupra lui şi
a familiei lui (vezi Iosua 7:21). Tot biruit de lăcomie, Ghehazi a
ajuns să fie lovit cu lepră – de aceea merită să acordăm atenŃie
acestui pericol, care ne pândeşte pe toŃi.

Societatea în care trăim încearcă mereu să vândă ceva încer-
când să te convingă că nu ai destul şi că ai putea fi mai fericit dacă
ai avea ceea ce vrea să îŃi vândă. Sute de miliarde de dolari se
cheltuiesc pentru reclame care capitalizează dorinŃa omului de a
avea mai mult. Astfel de reclame încearcă să te motiveze să
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cumperi, făcându-te nemulŃumit de ce ai şi dispus să cumperi ce
vor să-Ńi vândă – chiar dacă te afunzi în datorii. Mitul „mai mult
te va face fericit“ stăpâneşte şi astăzi peste vieŃile oamenilor; dar
Dumnezeu nu vrea să fim robi ai unei asemenea gândiri viciate,
care se zbate şi se consumă doar pentru lumea de acum. Scopul
acestui mesaj este acela de a trage un semnal de alarmă în legă-
tură cu pericolul la care ne expune acest păcat tăcut şi astfel să
eliminăm daunele spirituale în viaŃa noastră.

Ca români, suntem renumiŃi pentru spiritul de competiŃie care,
împletit cu dorinŃa nobilă de a suplini nevoile familiei, deschide
oportunitatea ca păcatul lăcomiei să încolŃească şi să ne îmbol-
năvească sufletul. Dacă suntem înŃelepŃi, vom privi orice păcat ca
pe ceva care ne fură puterea spirituală şi părtăşia cu Dumnezeu.
Ca unii care dorim prietenie şi părtăşie cu Dumnezeu, trebuie să
„vânăm“ păcatul lăcomiei, stârnit de pofta rea, care se deghizează
uneori în dorinŃe nobile; pentru că vrea să ne păgubească, avem
tot dreptul să-l urâm (vezi Psalmii 97:10). În contextul din care
face parte versetul citat la început vedem că doi fraŃi s-au dus la
Domnul Isus, cerându-I să îi ajute să împartă moştenirea lăsată de
părinŃi. Domnul, care Şi-a dat seama că la rădăcina neînŃelegerii
lor era lăcomia, a refuzat să judece între ei. Domnul Isus le-a spus
să se păzească de lăcomie. 

Lăcomia este ca un câine turbat de care nu trebuie doar să te
fereşti, ci şi să te păzeşti. Unii, care la împărŃirea moştenirii intră
în astfel de dispute furtunoase, care uneori îi duc înaintea
judecătorilor, îşi scuză lăcomia motivând că pentru ei ceea ce vor
din moştenire are valoare sentimentală. „Căci dinăuntru, din
inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uci -
derile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele
de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia“ (Marcu 7:21, 22).
Domnul Isus pune păcatul lăcomiei lângă curvie şi lângă crimă –
de aceea trebuie să înŃelegem că lăcomia este un păcat grav, pen-
tru că ne face necuraŃi înaintea Domnului (vezi Romani 1:29).
Apostolul Pavel spune că acest păcat nici nu trebuie să fie amintit
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între sfinŃi. „Curvia, sau orice altfel de necurăŃie, sau lăcomia de
avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor
sfinŃi“ (Efeseni 5:3).

„Bine“ poate zice cineva, „nu trebuie să fiu eu chiar aşa de
sfânt!“ Dacă nu eşti sfânt, aparŃii întunericului (vezi Evrei 12:14);
dacă nu eşti curat, eşti necurat. Avem de la Dumnezeu voinŃă
liberă; putem alege să ne păzim sau să nu ne păzim inima de
lăcomie (vezi Proverbele 4:23) şi de gânduri de curvie şi de ură –
care, de asemenea, ne fac necuraŃi şi nepotriviŃi pentru a ajunge
acolo unde este Dumnezeu. Pentru că lăcomia, indiferent dacă
eşti bogat sau sărac, este necurată, adică este la fel ca idolatria,
trebuie identificată şi stârpită din inima şi din mintea noastră.
Apostolul Pavel ne sfătuieşte: „De aceea, omorâŃi mădularele
voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăŃia, patima, pofta rea
şi lăcomia, care este o închinare la idoli“ (Coloseni 3:5).

Dacă suntem sau vom fi implicaŃi în situaŃii de împărŃire a
averii, ne poate fi de folos să privim la motivul pentru care
Domnul Isus a condamnat lăcomia celor doi fraŃi. În primul rând,
cei doi fraŃii au vrut ceva pentru care nu au muncit; şi trebuie să
spunem că sunt puŃini copiii care merită, într-adevăr, o moştenire.
Pentru mine, astfel de situaŃii sunt foarte reale, deoarece, când
părinŃii mei au trecut la cele veşnice, altcineva a luat tot cei au
lăsat ei. La fel s-a întâmplat cu pământurile lăsate de bunicul meu,
care aveau valori imense. Privind la sfatul Scripturii, am decis să
fac din astfel de situaŃii un câştig pentru sufletul meu, iertându-i
deplin pe cei care m-au nedreptăŃit. Iertarea m-a îmbogăŃit spiri-
tual şi am câştigat o valoare enormă – faptul că, la rândul meu, am
fost iertat de Dumnezeu. Am amintit asta pentru cazul în care
cineva Ńine fraŃi sau neamuri în temniŃa inimii lui pentru că au fost
nedreptăŃiŃi (vezi Isaia 58:6). Nu pierde de două ori; ci, iertând,
alege să te îmbogăŃeşti faŃă de Dumnezeu, ca astfel să dovedeşti
că ai credinŃă în El, care vede totul.

În al doilea rând, cei doi fraŃi care au cerut ajutorul Domnului
Isus, certându-se, au ajuns să-şi sacrifice relaŃia pe care o aveau
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unul cu celălalt pentru avere. În al treilea rând, neînŃelegerea lor
dovedeşte că se încredeau în avere, crezând ca ea îi va face feri-
ciŃi. Domnul Isus le-a diagnosticat problema – lăcomia. Ca să-i
ajute să înŃeleagă, Domnul Isus le-a spus pilda bogatului căruia
i-a rodit Ńarina aşa de mult încât s-a gândit să strice şi să refacă
hambarele. În vremea aceea, hambarele se păstrau cerealele erau
în pământ şi erau mai uşor de păzit unul decât două. Bogatul din
pildă, s-a gândit la o perspectivă favorabilă şi a făcut marea
greşeală pentru care a primit din partea lui Dumnezeu numele de
nebun: „Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea
aceasta Ńi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai
pregătit ale cui vor fi?»“

Greşeala lui nu a fost că voia să se îngrijească bine de roadele
pământului, ci a fost faptul că nu a avut nicio intenŃie să se
îmbogăŃească faŃă de Dumnezeu, ajutându-i pe cei săraci. Boga -
tul din pildă a crezut că în sfârşit a venit vremea să trăiască fără
griji. Este bine să ai cele necesare, să nu fii o povară pentru altul;
este de dorit să fii independent financiar, dar nu fără milă faŃă de
sărac şi fără să contribui la răspândirea evangheliei. Cineva
spunea că banii nu aduc fericirea, dar ajută; altcineva se ruga
să-i dea Dumnezeu bani mulŃi, ca să dovedească faptul că banii nu
aduc fericirea.

Un pastor a fost invitat la masă de un om foarte bogat. După ce
au servit masa au stat afară şi proprietarul, cu multă satisfacŃie, a
arătat în fiecare direcŃie, până în depărtare, spunând ca tot ce
poate să vadă cu ochii îi aparŃine lui. Pastorul, arătând cu degetul
spre cer, l-a întrebat: „Dar acolo ce ai?“ Bogatul a trebuit să
recunoască că la asta nu s-a gândit. Este bine să ne întrebăm şi
noi: „Ce avem acolo sus?“ Când dai cu bucurie pentru lucrarea lui
Dumnezeu stângi avere sus, în cer, şi aceasta este una dintre
dovezile că ai credinŃă în Cel care este şi care răsplăteşte (vezi
Evrei 11:6). MulŃi oameni care au belşug de bani se îngâmfă şi
spun în mintea lor: „Ce nevoie am de Dumnezeu? Mă descurc
eu!“ O minte sănătoasă spune: „... nu-mi da nici sărăcie, nici
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bogăŃie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug,
să mă lepăd de Tine, şi să zic: «Cine este Domnul?» ...“
(Proverbele 30:8, 9). Domnul Isus nu îl condamnă pe cel care are
mult, dar îl condamnă pe cel care trăieşte doar pentru el şi pentru
ai lui. Avraam, David, Iacov, Iov şi Solomon au fost oameni
extrem de bogaŃi dar, care au înŃeles pericolul lăcomiei. Duhul de
lăcomie îi spune omului că ar fi mai în siguranŃă, ar fi mai liniştit
şi mai fericit dacă ar avea mai mult; mulŃi au muncit, abuzând-şi
trupul, ca apoi să se îmbolnăvească şi să nu se poată bucura de
nimic din ce au strâns. De aceea ne spune Isus că nu trebuie să
ne îngrijorăm până în punctul în care ne neglijăm sufletul sau
familia (vezi Luca 12:22).

Lăcomia, care vine de multe ori privind la ce are altul, ne poate
face necuraŃi, idolatri, ne desparte de Dumnezeu. Lăcomia
cauzează îngrijoare şi duce, de multe ori, la alte păcate – înşelă-
ciuni, răutate, duşmănie, crimă. SoluŃia lui Dumnezeu pentru
lăcomie este credinŃa în Dumnezeu, pe baza a ce spune El în
Scriptură. Trebuie să credem că El va purta grija nevoilor noastre.
Isus ne spune: „Să nu fiŃi iubitori de bani. MulŃumiŃi-vă cu ce
aveŃi, căci El însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu nici un
chip nu te voi părăsi.»“ (Evrei 13:5). CredinŃa în cuvintele
Domnul Isus ne face să ne adunăm comoara în cer – şi nu pe
pământ: „Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima
voastră“ (Luca 12:34).

Ca şi copii ai Domnului avem promisiunea că celelalte lucruri
ni se vor da pe deasupra atunci când căutăm mai întâi ÎmpărăŃia
cerurilor (vezi Luca 12:31, 32). Dacă ai o astfel de boală
sufletească şi nu poŃi să scapi din prinsoarea iubirii de bani sau de
avere, soluŃia Domnului Isus este să dai ce ai la săraci – aşa
cum a fost în cazul tânărului bogat, a cărui inimă era legată de
bogăŃiile pământeşti (vezi Marcu 10:17). Lăcomia şi iubirea de
bani sunt în conflict cu dragostea pentru Dumnezeu şi pentru
semeni; de aceea acest păcat, care poate fi bine ascuns în inima
omului, trebuie vânat, expus şi scos afară. Un om foarte bogat a
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fost întrebat ce face cu sumele enorme de bani pe care le are
în bancă. Neplăcut surprins, bogatul a spus: „Mă îngrijorez de
ei!“ „ÎŃi place se porŃi grija lor?“, a fost următoarea întrebare.
Răspunsul a fost: „Nu, dar simt o teroare când mă gândesc să dau
din ei cuiva!“

BogăŃiile au putere asupra oamenilor. Unii oameni nu au bani,
dar adună tot felul de gunoaie, pe care le păstrează în casă ori pe
lângă casă. Leacul pentru lăcomie este renunŃarea la ele. Chiar şi
în vremea harului, suntem datori să Îi dăm Domnului ce I se
cuvine. Domnul Isus, chiar dacă în mod indirect, a spus că dărni-
cia este unul dintre lucrurile care nu trebuie să rămână nefăcute
(vezi Luca 11:42). Averea este un stăpân rău, dar poate fi o slugă
bună dacă o pui la lucru în folosul ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel ne spune: „Căci iubirea de bani este rădăcina
tuturor relelor“ (1 Timotei 6:10). Mamona, dumnezeul bu -
năstării, este un dumnezeu mult respectat în zilele de astăzi; de
aceea dacă averea Ńi-e stăpân, este mai bine să o dai decât să
mergi în iad, ca bogatul nemilostiv (vezi Luca 16:25). Dacă ai
mult, dar îŃi iubeşti sufletul, dovedeşte, făcând lucruri mari pen-
tru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, că averea nu Ńi-e stăpân – şi astfel
nu va trebui să te desparŃi de ea, ci o vei avea transferată sus, în
cer. Dacă te numeşti creştin născut din nou, ai acceptat să fii
rob al lui Isus Hristos şi dacă cercetându-Ńi viaŃa te găseşti plin
de lăcomie, adu-Ńi aminte că atunci când Ńi-ai predat viaŃa
Domnului Isus, El a devenit stăpân nu doar al sufletului tău, ci a
tot ce ai. El vrea ori controlul peste tot ce ai şi ce eşti, ori nimic
(vezi Luca 9:57-62).

Ai ambiŃie? Este bine, dar fii sigur că ea te face să te
îmbogăŃeşti faŃă de Dumnezeu – care dă voinŃa şi înfăptuirea.
Încurajează în tine ambiŃia să aduni cu Domnul Isus şi să ai mult
în cer, ca să pleci uşor de pe pământ (vezi 1 Timotei 6:17-19;
Matei 6:19-21). Fii mulŃumit cu ce ai (vezi Luca 3:14), ştiind că
adevăratul câştig în viaŃa ta îl va produce evlavia ta sinceră faŃă
de Dumnezeu (vezi 1 Timotei 6:6). „Domnul este Păstorul meu:
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nu voi duce lipsă de nimic“ (Psalmii 23:1). Din ce ne-a spus apos-
tolul Pavel reiese că nu trebuie să ai mult ca să fii fericit
(vezi Filipeni 4:12, 13) şi toŃi care s-au apropiat de Domnul şi
I-au dedicat absolut tot ce au ei, au găsit împlinirea. „Cât pentru
mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate
lucrările Tale“ (Psalmii 73:28).

Amin
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VIA{A DE CRE|TIN – O VIA{} DE AVENTUR}

„Ei stăruiau în învăŃătura apostolilor, în legătura
frăŃească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.“

Fapte 2:42

Cele mai multe cărŃi atrag cititori cu promisiunea unor
povestiri de aventură care, de obicei, se sfârşesc cu o
biruinŃă, cu un triumf sau cel puŃin cu o situaŃie favora -

bilă. O aventură este o experienŃă deosebită care, deşi atrăgătoare,
cum poate fi o călătorie sau, pentru unii, escaladarea unui munte,
include un risc, un necunoscut cu un posibil rezultat favorabil,
însă negarantat. Asocierea cuvintelor „creştin“ şi „aventură“ pare
a fi una oximoronică, adică o combinaŃie care, pentru o minte
atentă, par a se contrazice, cum ar fi: veste veche, forŃe de pace,
tradiŃie nouă, pitici uriaşi, tăcere asurzitoare. Totuşi, ca un creştin,
privind urma paşilor mei în vale (vezi Ieremia 2:21; Iov 13:27),
adică în trecut, pot spune că viaŃa de creştin este o aventură ală-
turi de Dumnezeu. Este o aventură cu bucurii şi cu necazuri, în
care vezi mâna lui Dumnezeu la lucru; o aventură care continuă
să mă bucure şi continuă să-mi dea un sentiment de împlinire şi
siguranŃa că sunt împăcat cu Dumnezeu prin har.

Într-adevăr, această viaŃă de aventură are multe riscuri, dar,
privind la beneficii şi la ce a spus Domnul Isus despre viată, aces-
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te riscuri nu merită să fie luate în considerare. „Fiindcă oricine va
căuta să-şi scape viaŃa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaŃa
pentru Mine o va mântui“ (Luca 9:24). Privind viaŃa ucenicilor
Domnului Isus putem spune că, odată ce au intrat în ucenicia
Domnului Isus, ea a fost plină de aventură şi de surprize care au
dus la un bine veşnic – aventură fără de care viaŃa lor ar fi rămas
fără nicio însemnătate, iar sufletul le-ar fi rămas sub osândă.
Putem spune că viaŃa de aventură a creştinului este de dorit.

„Ce faceŃi voi aici?“ a fost întrebarea unui reporter adresată
unor oameni pe şantier. Unul a spus că el cară cărămizi, altul că
face curăŃenie, altul că îşi câştigă existenŃa, dar unul a spus că el
construieşte un zgârie-nori. Ultimul a înŃeles că participă la o
construcŃie măreaŃă. Cei care acceptă viaŃa aventuroasă de creştin
nu doar supravieŃuiesc, ci participă la ceva măreŃ şi au o viziune
a zidirii ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu între oamenii în viaŃa cărora
alege să facă o diferenŃă pozitivă. Această parte este urmată de o
răsplată fără asemănare.

Nu la mult după începutul exploziv al Bisericii a urmat perse-
cuŃia, în care unii creştini au fost bătuŃi, întemniŃaŃi şi chiar
omorâŃi. Totuşi, privind viaŃa lor, pe care lumea poate ar numi-o
un eşec, noi, cei care cunoaştem din Scriptură imaginea panora -
mică a desfăşurării planului lui Dumnezeu, spunem că viaŃa celor
care au terminat călătoria pe pământ în loialitate faŃă de
Dumnezeu a fost o biruinŃă. Privind la veşnicie, oare te atrage şi
pe tine o astfel de viaŃă – care este singurul fel în care poŃi da un
rost vieŃii tale? Satana urmărea stârpirea seminŃei „Unsului“,
adică a credincioşilor şi, pământeşte, era normal ca ei să fie ani-
hilaŃi, dar, datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu, Biserica nu
numai că a rezistat, ci a crescut şi astfel mesajul mântuirii a ajuns
până la noi. Biserica a rezistat crezând şi încrezându-se în
Dumnezeu, având nădejdea moştenirii cereşti. „Din pricina nădej -
dii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aŃi auzit mai înainte în
cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi şi este
în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând ca între voi“
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(Coloseni 1:5, 6). Vrăjmaşii Bisericii au declarat război
(Faptele apostolilor 17:6; 1 Petru 5:8), dar Dumnezeu, cu credin-
cioşie, a vegheat (vezi 1 Petru 1:5) şi mesajul mântuirii a ajuns
până la noi.

Biserica a rezistat şi a crescut pentru că a dat importanŃă
lucrurilor care o puteau întări, care o puteau păstra în harul lui
Dumnezeu. Ne este de folos să luăm şi noi seama la ce a întărit
Biserica; aşa vom rămâne şi noi în picioare în vreme de furtună.
„Ei stăruiau în învăŃătura apostolilor, în legătura frăŃească, în
frângerea pâinii şi în rugăciuni“ (Faptele apostolilor 2:42). Ei nu
au avut, cum au unii astăzi, iluzii de prosperitate materială şi nici
nu au aşteptat să aibă de toate din belşug, ci au făcut ce au putut
cu puterea şi cu resursele pe care le-au avut.

Dedicarea fermă cauzei evangheliei i-a făcut tari în Hristos
şi, înŃelegând că sunt parte din ceva mare, uriaş, că sunt parte
dintr-un organism viu, care este Biserica lui Dumnezeu, formată
din cei născuŃi din nou, nu au dat înapoi, oricât i-ar fi costat (vezi
2 Corinteni 5:17). Ei au acceptat să intre în aventura unei vieŃi de
creştin, deşi aceasta, de multe ori, îi separa uneori de căldura
părintească, de moştenire şi erau consideraŃi rătăciŃi de la credinŃa
iudaică, deşi le-au fost promise necazuri (vezi Ioan 16:33), deşi
trăiau într-o lume ostilă evangheliei, care nu vedea cu ochi buni
cercetarea pe care mesajul lor o producea în lume.

Domnul Isus, la despărŃirea de ucenicii Lui, le-a poruncit să
facă ucenici şi să-i înveŃe tot ce i-a învăŃat El (vezi Matei 28:20).
Noul Testament este o colecŃie de învăŃături şi experienŃe, care,
prin bunătatea lui Dumnezeu, a ajuns şi în mâinile noastre. Cei
care vor să ajungă cu succes la sfârşitul aventurii vieŃii de creştin,
trebuie să adere şi să păzească învăŃăturile acestei cărŃi însufleŃite
de Dumnezeu (vezi 2 Timotei 3:16, 17). Nu numai noi, ci şi ei au
trecut prin vremuri de criză; dar învăŃătura apostolilor i-a ajutat să
facă faŃă circumstanŃelor dificile şi să le transforme în biruinŃe
pentru Dumnezeu (vezi Romani 8:28). Cine vrea ca aventura
vieŃii lui de creştin să aibă un sfârşit fericit trebuie să studieze şi
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să mediteze în fiecare zi la Cuvântul lui Dumnezeu, cum vedem
în cazul celor din Berea (vezi Faptele apostolilor 17:11). Cu cât Ńii
seama de această primă condiŃie şi studiezi mai mult Cuvântul lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt te poate modela mai bine şi vei avea un
caracter nobil, care să semene cu al Domnului Isus. Orice om care
nu pune preŃ pe Scriptură se înşeală singur şi orice biserica ce nu
dă importanŃă vestirii întregii evanghelii îi înşeală pe oamenii
care se adună în acel loc. Umplându-Ńi mintea cu Cuvântul
Domnului, care îŃi dă principii de viaŃă după care poŃi trăi pentru
Dumnezeu, te protejezi, devii tare, ai Cuvântul la îndemână în
orice împrejurare, pentru că El te face mai înŃelept.

Al doilea lucru important din rânduiala ucenicilor şi a celor
care se aventurează în viaŃa de creştin este legătura frăŃească.
Aşa cum simŃim bucurie când suntem cu familia acasă, trebuie
să simŃim bucurie şi în familia celor care alcătuiesc Biserica
şi se întâlnesc regulat. Strângerea noastră la un loc (vezi
Romani 10:25) nu este doar un ritual sau o rânduială omenească;
atunci când ai părtăşie cu fraŃii în sanctuarul bisericii eşti în locul
unde Dumnezeu îŃi vorbeşte şi tu vorbeşti cu El, în părtăşia celor
care au aceeaşi Ńintă ca şi tine. Dacă părtăşia nu este după
Cuvânt, adunarea oamenilor este inutilă; dar când scopul este ca
Numele Domnului să fie înălŃat prin cântări, prin rugăciune şi
prin mesaje biblice, cei care se adună în acest fel sunt zidiŃi sufle -
teşte şi Dumnezeu este onorat (vezi Iuda 1:20; 1 Corinteni 14:15;
1 Timotei 4:6). „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm
la dragoste şi la fapte bune“ (Evrei 10:24).

Părtăşia cu fraŃii în Domnul, când plângi sau când te bucuri, te
întăreşte şi îŃi dă putere. Chiar dacă uneori se creează şi tensiuni,
cum am văzut în biserica din Corint, am văzut că de cele mai
multe ori fraŃii se bucură în prezenŃa altor fraŃi şi uneori nu se
grăbesc să plece acasă. Prietenii sunt ca şi un lift în care nimeni
nu intră doar să stea; la fel ca liftul, prietenii te duc în sus sau în
jos, spiritual vorbind, de aceea trebuie să accepŃi prietenia acelo-
ra care dau dovadă că Îl iubesc pe Domnul Isus.
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Un alt lucru important pentru cei care vor să îşi încheie
cu bine viaŃa de aventură este frângerea pâinii. După cum
stabileşte fiecare biserică locală, la intervale egale de timp, creş-
tinii, după porunca dată de Domnul Isus, stau la masa Domnului
adică se împărtăşesc în mod simbolic cu trupul şi sângele
Domnului Isus. „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaŃi laolaltă
ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vor-
bea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopŃii“
(Faptele apostolilor 20:7). În prima zi înseamnă duminica; nu
contează foarte mult în ce zi ne strângem la un loc, dar pentru că
Domnul Isus a înviat în prima zi a săptămânii, Biserica a rânduit
să aibă ca zi de închinare duminica. „Căci Hristos este sfârşitul
Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea“
(Romani 10:5). „Voi păziŃi zile, luni, vremi şi ani. Mă tem să nu
mă fi ostenit degeaba pentru voi“ (Galateni 4:10, 11). Participarea
la Cina sau la Masa Domnului înseamnă închinare, ascultare,
înseamnă primire de putere de sus, înseamnă Biserică. Oricât de
tari ar fi fost în cre dinŃă apostolii, la Cina Domnului Îl
recunoşteau pe Cel care este cel mai tare. Pâinea şi paharul ne
aduc aminte şi nouă cum am fost mântuiŃi; ne aduc aminte că sun-
tem la masa Lui, în prezenŃa Lui datorită milei Lui şi nicidecum a
meritelor noastre.

Al patrulea lucru pe care-l făcea Biserica primară a fost că nu
numai acasă, în mod individual, ci şi atunci când se adunau
împreună înălŃau rugăciuni către cer. Ca unii care ştim că nu
putem avea rezultate bune la examenele vieŃii de aventură ca şi
creştini, trebuie să înălŃăm neîncetat rugăciuni către Domnul (vezi
1 Tesaloniceni 5:17). PoŃi să te rogi neîncetat nu stând doar pe
genunchi tot timpul, ci trăind prezenŃa Domnului, ştiind că El este
cu tine în toate zilele şi în orice loc. Având gândul îndreptat spre
El, poŃi vorbi cu El neîncetat. Când a trebuit să ia decizii, primii
ucenici s-au rugat să primească un răspuns sau să primească biru-
inŃă în lucrarea care le stătea înainte. „După ce s-au rugat ei, s-a
cutremurat locul unde erau adunaŃi; toŃi sau umplut de Duhul
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Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“
(Faptele apostolilor 4:31). Aici avem expus secretul biruinŃelor pe
care le-au avut primii ucenici. Duhul Sfânt a făcut, în viaŃa lor,
diferenŃa dintre a avea doar o religie dogmatică seacă, bazată pe
reguli omeneşti, şi a avea o credinŃă vie, în care Dumnezeu Îşi
face simŃită prezenŃa în Biserică prin darurile Duhului Sfânt
(vezi Galateni 5:22, 23).

Nimic nu face viaŃa de creştin mai aventuroasă şi mai plină de
biruinŃe ca puterea Duhului Sfânt la lucru; la necaz, fără această
putere putem cădea uşor în deznădejde. Trebuie să înŃelegem că
noi, care avem o contribuŃie mai puŃin semnificativă, nu putem
îmbunătăŃi ce face Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Cel ce
face un om cu adevărat creştin este Duhul lui Dumnezeu care este
în el (vezi Romani 8:9) şi cine nu are Duhul lui Dumnezeu nu are
cum să se roage în Duh şi în adevăr (vezi Efeseni 2:1).

ViaŃa de aventură ca şi creştin este o viaŃă în care ai autoritate
(vezi Luca 10:19), dar această autoritate aduce cu sine responsa -
bilitate. Când ne rugăm şi Îi cerem ceva lui Dumnezeu şi când
avem o biruinŃă trebuie să ştim că jertfa Domnului Isus la
Golgota ne dă putere, dar pentru tot ce facem noi bun trebuie să
Îi dăm slavă Lui. Rugăciunea făcută cu credinŃă, ignorând
imposibilităŃile, Îl onorează pe Dumnezeu şi aduce răspuns.
Privind viaŃa lui Iosif putem să spunem că a fost una de aventură,
plină de surprize, care s-a sfârşit cu bine; dar trebuie să observăm
că Scriptura spune că Dumnezeu era cu El nu numai la bine, ci
spune că era cu el şi când era urât de fraŃii lui, când a fost vândut
ca sclav, când a fost nedreptăŃit, aruncat în temniŃă şi uitat
(vezi Genesa 39).

Eşti şi tu gata să trăieşti o viaŃă de aventură împreună cu
Dumnezeu, care are ca sfârşit viaŃa veşnică? Fără acceptarea
acestei aventuri de trăire prin credinŃă cu Isus Hristos ca Domn
viaŃa nu are rost şi se sfârşeşte în iad. Dar dacă Îl primeşti pe
Domnul Isus ca Domn şi Stăpân al vieŃii tale, El, prin necazuri şi
bucurii, va da un rost vieŃii tale, iar la sfârşit de drum îŃi va da
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cununa de biruitor, care nu se poate veşteji. Dacă accepŃi
chemarea la o astfel de viaŃă vei avea nu doar o misiune impor-
tantă, ci vei avea şi un Conducător pe care poŃi conta, care poate
totul şi care a dovedit deja că te iubeşte, atunci când a murit în
locul tău pe cruce.

Cu El, misiuni ce par imposibile devin posibile. Dar trebuie să
iei singur această decizie sau poŃi să alegi să-Ńi risipeşti viaŃa,
umblând după lucruri de nimic. Eu am luat aceasta decizie în
urmă cu 40 de ani şi nu am regretat-o niciodată. Te îndemn să faci
la fel ca într-o zi, împreună cu toŃi care au ales să meargă pe
această cale să ajungi la locul pregătit celor care, la fel ca Enoh,
au umblat pe pământ cu Dumnezeu.

Amin
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37

OMUL CARE A V}ZUT DUBLU

„Isus a luat pe orb de mână şi l-a scos afară din sat;
apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mâinile peste el
şi l-a întrebat: «Vezi ceva?» El s-a uitat şi a zis: «Văd
nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte
copaci».“ Marcu 8:23, 24

În acest capitol avem descrisă vindecarea unui orb, făcută
de Domnul Isus într-un mod puŃin diferit de felul în care a
vindecat alŃi orbi (vezi Matei 9:30, 12:22; Ioan 9:7), parcă

vrând să ne arate înadins că nu trebuie să avem în mintea noastră
şabloane şi să spunem că Dumnezeu lucrează numai într-un
anumit fel sau doar în felul în care ştim şi credem noi. Felul în
care Domnul Isus a ales să-l vindece pe orbul din Betsaida,
atingându-l cu ADN de Dumnezeu, şi nu o dată, ci de două ori, îi
provoacă pe mulŃi să speculeze şi să invoce fel de fel de motive,
ca să explice de ce a trebuit să Se atingă de acest orb de două ori.
În alte cazuri de boală, Domnul Isus doar a rostit cuvinte (vezi
Ioan 4:50), pe alŃii i-a atins doar o dată (vezi Marcu 6:5), iar altă-
dată bolnavii doar s-au atins de poala hainei Lui şi toŃi care au
făcut asta au fost vindecaŃi (vezi Marcu 6:56), dar în cazul acesta
Domnul a atins orbul de două ori. După prima atingere a fost
aproape vindecat, dar vedea oamenii ca pe nişte pomi, probabil că
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îi vedea dublu; dar după a doua atingere a Domnului, bolnavul a
văzut toate lucrurile desluşit.

Observăm în citirea capitolul că Domnul Isus l-a luat pe orb de
mână şi l-a scos afară din sat, iar după ce l-a tămăduit i-a spus să
meargă acasă, dar să nu mai meargă înapoi în acel sat, unde pro -
babil era dus la cerşit. Betsaida, un sat pescăresc din Galileea,
de-a lungul Mării Galileii, a fost locul unde, cu ceva timp mai
înainte, Domnul Isus a făcut multe minuni; dar oamenii nu au fost
impresionaŃi şi în inima lor nu s-a produs o schimbare. Ca urmare,
Domnul Isus a rostit cuvinte aspre în dreptul ei, la fel ca şi
despre Horazin. „«Vai de tine, Horazine!», a zis El. «Vai de tine,
Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care
au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac şi cenuşă»“
(Matei 11:21).

La fel ca şi în Ierusalim mai târziu, locuitorii din Betsaida nu
au cunoscut vremea cercetării lor şi lipsa lor de preŃuire pentru
minunile văzute a fost o insultă, iar Domnul Isus a hotărât să nu
mai facă minuni în văzul lor. S-a dovedit că Betsaida nu era un loc
al credinŃei, un loc în care evlavia pentru Dumnezeu să se lase
stârnită, de aceea Domnul Isus l-a luat de mână pe orb şi l-a vin-
decat în afara satului. În calitate de copii ai Domnului trebuie să
învăŃăm de aici că nu doar locurile în care se bea alcool şi oamenii
sunt desfrânaŃi trebuie evitate, ci şi locurile şi chiar lăcaşurile de
rugăciune unde se dau învăŃături care distrug credinŃa într-un
Dumnezeu - care poate totul. Locurile unde evanghelia este
vestită parŃial sau interpretată greşit şi în care păcatul este tolerat
trebuie evitate, pentru că, în timp, oricât de tare s-ar crede cineva,
va fi afectat şi contaminat cu necredinŃă şi cu învăŃături eronate.

Pericolul la care sunt expuşi astăzi cei mai mulŃi oameni
dintre cei care Îl caută pe Dumnezeu, chiar în bisericile istorice,
tradiŃionale, este că de multe ori li se oferă o religie fără Duhul
Sfânt, un creştinism fără Hristos, li se spune că au iertare fără
căinŃă adevărată şi mântuire fără naştere din nou. Chiar cuvântul
„mănăstire“, care vine din limba greacă şi care înseamnă
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„locuinŃă izolată, nimic din ce este al lumii“, şi-a pierdut parcă
valoarea pentru că mănăstirile au devenit de multe ori locuri de
afaceri, locuri de închinare idolatră, în care sufletul flămând, care
caută adevărul, nu poate găsi adevărul despre cum poate fi iertat
şi mântuit, semănând parcă cu Betsaida. Dacă preŃuieşti astfel de
locuri, mai mult pentru valoarea lor istorică, fii „cu ochii în patru“
(vezi Exodul 23:21; Ezra 8:21), pentru că trăim vremea când
slujitorii falşi ai altarului, îmbrăcaŃi în odăjdii scumpe, menite să
impresioneze, practică ceremonii fără nicio valoare spirituală. Ei
vor să impună respect şi storc bani de la oameni care trăiesc la
limita existenŃei, oferindu-le speranŃe deşarte, iluzii şi poveşti din
datinile inventate de oameni. Porunca Domnului Isus a fost şi
este: „Fără plată aŃi primit, fără plată să daŃi“ (Matei 10:8b).

Întorcându-ne la minunea orbului vindecat, trebuie să
observăm că Domnul Isus l-a scos afară din atmosfera necredinŃei
ca să-i zidească credinŃa care probabil, orbului îi lipsea, deoarece
nu a fost ideea lui să vină la Domnul Isus. Oamenii L-au căutat pe
Domnul Isus să fie vindecaŃi şi această căutare denotă că aveau o
oarecare aşteptare, aveau o măsură de credinŃă; dar acest orb nu
avea credinŃă. Dacă vrem ca Domnul să lucreze în viaŃa noastră
trebuie să avem credinŃă şi să acŃionăm într-un fel care să o
demonstreze. „Şi, fără credinŃă, este cu neputinŃă să fim plăcuŃi
Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El
este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută“ (Evrei 11:6).

În repetate rânduri găsim că atunci când Domnul Isus i-a vin-
decat pe bolnavi le-a spus: „CredinŃa ta te-a mântuit!“ sau, tradus
mai corect, „credinŃa ta te-a făcut întreg!“ În cazul acestui orb,
Domnul nu a găsit credinŃă, de aceea nu l-a vindecat complet la
prima atingere. Când a început să vadă ceva, în el a luat naştere
un sentiment nou, a răsărit credinŃa că Omul care vorbeşte cu el
are puterea să-i schimbe starea. Vindecându-l parŃial, Domnul
Isus a stârnit în el o credinŃă progresivă, până la punctul când, la
a doua atingere, a crezut pe deplin în Domnul Isus. Aici putem
observa frumuseŃea şi valoarea casei de rugăciune în care este
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vestită în întregime evanghelia lui Isus Hristos. Oameni fără cre -
dinŃă intră într-un astfel de sanctuar şi cuvântul lui Dumnezeu, ca
o sămânŃă care poate aduce rod, cade în sufletul lor şi acolo apare
credinŃa (vezi Evrei 10:24, 25). Cel care vrea să primească ceva
de la Dumnezeu trebuie să aibă credinŃă şi cel care vrea să aibă
credinŃă trebuie să citească sau să audă Cuvântul lui Dumnezeu:
„Astfel, credinŃa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos“ (Romani 10:17). Cel care vrea să crească în
credinŃă trebuie să se înconjoare cu oameni care vorbesc limba
credinŃei, şi nu a necredinŃei, pentru că prea mulŃi spun prea
repede „nu se poate“ s-au „este imposibil“. Dacă vrei să creşti în
credinŃă, stai în jurul celor care Îl iubesc pe Domnul Isus şi au pe
buze Cuvântul Lui. Ascultând Cuvântul şi ascultând de El putem
fi modelaŃi „din slavă în slavă“ (vezi 2 Corinteni 3:18), pentru a
semăna tot mai mult cu Domnul Isus, ca apoi El să pună în noi o
dorinŃă sinceră de a sluji.

Biserica de tip „Betsaida“ trebuie evitată, pentru că acolo nu
vei vedea minunile lui Dumnezeu – începând de la cea mai mare
minune posibilă în viaŃa unui om – minunea naşterii din nou
– care ne transformă într-o făptură nouă. Au ochii credinŃei
tale vedere clară, vezi distorsionat sau poate nu vezi deloc?
Ucenicii Domnului Isus, după umplerea cu Duhul Sfânt, în ziua
Cincizecimii, au avut o vedere clară cu privire la ce înseamnă
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi cu privire la felul în care ei o pot
face să crească. O vedere la fel de bună trebuie să avem şi noi
dacă vrem să nu ne irosim viaŃa, ci să o investim în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu.

Rose Crawford a fost o femeie care s-a născut oarbă, dar la 50
de ani a avut o operaŃie care i-a dat complet vederea. Când ban-
dajele i-au fost luate de pe ochi, a plâns de bucurie şi a spus: „O,
ce forme! Ce culori!“ Este trist că operaŃia respectivă putea fi
făcută cu 20 de ani mai repede, dar ea nu a ştiut. Dacă ar fi ştiut,
viaŃa i-ar fi fost foarte diferită. Când un om aude cuvântul
Evangheliei şi se pocăieşte cu sinceritate, ochii spirituali încep să
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vadă adevărata lumină şi valoare a lucrurilor (vezi Efeseni 1:18),
din perspectiva veşniciei. Ai primit şi tu vedere spirituală? Ai tu o
viziune cu privire la rolul tău în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu? Când
Domnul Isus ne dă din gândurile Lui (vezi 1 Corinteni 2:16), ne
scoate din zona noastră de confort, în care nu facem nimic, şi ne
dă de lucru, pentru ca într-o zi să aibă pentru ce să ne răsplătească.
Nu fără consecinŃe, dar poŃi alege să nu faci nimic pentru mân-
tuirea altora sau poŃi să te investeşti cu toată fiinŃa ta şi să găseşti
astfel împlinire şi fericire în viaŃă.

Statisticile spun că 20% dintre credincioşi fac 80% din lucru şi
ne este de folos să ne întrebăm din care categorie facem noi parte.
Dacă nu vedem importanŃa lucrării pentru Dumnezeu probabil
vederea noastră este ca a omului vindecat care a văzut oamenii ca
pe nişte pomi. Când vedem bine, vedem în fiecare om un suflet
iubit de Dumnezeu, pentru care Domnul Isus Şi-a dat viaŃa
şi doreşte să-i dea iertare şi mântuire. Un orb nu planifică să
construiască poduri, case sau să facă alte lucruri mari, după cum
un orb spiritual sau cu vedere distorsionată nu planifică şi nu face
nimic pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Unii sunt buni la a enumera
scuze; dar credinŃa, care nu este niciodată mulŃumită cu cât a făcut,
vede dincolo de logica omenească, dincolo de ce văd ochii de
carne şi se aventurează, riscă şi se investeşte având de partea sa un
Dumnezeu care poate totul, aşa cum a spus şi apostolul Pavel: „Pot
totul în Hristos care mă întăreşte“ (Filipeni 4:13).

„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi“ (Romani 4:18a),
mulŃi credincioşi au planificat, au sacrificat şi au adus câştig
cauzei evangheliei, după ce au primit vedere spirituală. Astăzi
credinŃa plină de îndrăzneală priveşte la panoul eroilor (vezi
Evrei 11) care sau evidenŃiat înaintea lui Dumnezeu prin credinŃă
şi planifică lucrări care aduc câştig ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Vrei
să fii şi tu unul din aceştia? Noe ar fi putut să spună că nu ştie să
facă o corabie, că la ei nu se obişnuieşte aşa ceva. David ar fi
putut să spună că el nu luptă cu uriaşii, că el nu se bagă în
treburile altora, ci se mulŃumeşte să omoare din când în când câte
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un animal sălbatic. Dacă ai credinŃă şi intenŃii bune, Dumnezeu
aduce în calea ta oportunităŃi de a lucra pentru El; dar cel ce ezită
şi este zgârcit cu Dumnezeu, având o inimă împărŃită, pierde
oportunitatea de îmbogăŃire faŃă de Dumnezeu.

A avea o viziune despre ce trebuie să faci înseamnă uneori a
vedea ceva ce altul nu vede, dar trebuie să fii sensibil la vocea
Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care vrea să ne călăuzească în tot
adevărul, ne poate da cea mai vie şi colorată imaginaŃie cu privire
la ceea ce putem face spre slava lui Dumnezeu. „Domnul întăreşte
paşii omului, când Îi place calea lui“ (Psalmii 37:23). Dacă ai
cerut cu credinŃă şi ai primit darul mântuirii, odată ce ai primit
lumina în sufletul tău, planifică, investeşte şi trăieşte-Ńi viaŃa aşa
încât la sfârşitul ei să poŃi să vezi că iubind şi crezând ce este scris
ai făcut o diferenŃă benefică în viaŃa oamenilor.

Amin
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CREDIN{A |I FAPTA

„De aceea, daŃi-vă şi voi toate silinŃele ca să uniŃi cu
credinŃa voastră fapta; cu fapta cunoştinŃa“

2 Petru 1:5

Ca două vâsle ale unei bărci care merge drept pe o apă,
credinŃa şi fapta ne ajută să înaintăm în viaŃa spirituală
cu inima plină de cuvântul Scripturii şi împlinind

faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să umblăm în ele
(vezi Efeseni 2:10). Epistola lui Iacov, care pune un accent
deosebit pe importanŃa faptelor, a fost numită de reformatorul
Martin Luther, care a încercat, în secolul 16, să o scoată din
canonul cărŃilor Scripturii, „Evanghelia de paie“. Luther, con-
sumat de lupta cu ceremoniile fără rost şi cu corupŃia doctrinară a
papei, nu a văzut o prioritate în a accentua necesitatea faptelor.

Trebuie să recunoaştem că acceptând tot sfatul Scripturii, în
calitate de creştini născuŃi din nou, suntem mântuiŃi prin har, prin
credinŃă, dar vom fi judecaŃi după fapte (vezi 1 Corinteni 3:1-15).
Vorbind despre religia eficientă, Iacov accentuează faptele bune
precum ajutarea văduvei şi a orfanilor (vezi Iacov 1:27), pentru că
faptele validează credinŃa pe care spunem că o avem: „Tot aşa şi
credinŃa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi“ (Iacov 2:17).
CredinŃa unită cu fapta, cum spune apostolul Petru în textul citat
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la început, este semnul şi dovada adevăratului credincios – care
crede în răsplătirile lui Dumnezeu (vezi Evrei 11:6) – şi o dovadă
a sănătăŃii sufletului mântuit. Vorbind despre Avraam, Iacov îl dă
ca exemplu de om credincios şi ascultător: „Vezi că credinŃa lucra
împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinŃa a ajuns
desăvârşită“ (Iacov 2:22).

Prin credinŃă, sfinŃii Vechiului Testament au făcut fapte cu care
s-au remarcat în faŃa lui Dumnezeu şi au ajuns pe panoul eroilor
credinŃei din Evrei 11. Pe acest panou încă mare este loc şi pentru
numele tău şi al meu. Trebuie să ne lăsăm încurajaŃi de Cuvânt şi
să ne lăsăm credinŃa să ne motiveze la fapte bune atât pentru
binele semenilor noştri cât şi pentru a face posibilă înaintarea
Evangheliei, ştiind că nu doar alŃii, ci şi noi ne vom bucura de
faptele plăcute lui Dumnezeu pe care le facem. „Căci ziua
Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, aşa
Ńi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău“
(Obadia 1:15). Domnul Isus ne-a învăŃat că faptele – sau roadele,
cum le-a numit El – sunt felul în care vom recunoaşte şi deosebi
oamenii cu care avem de-a face. „Îi veŃi cunoaşte după roadele
lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade
rele“ (Matei 7:16, 17).

Trebuie să menŃionăm pericolul în care se avântă mulŃi
creştini care interpretează greşit cuvintele lui Iacov cu privire la
necesitatea faptelor, până acolo că unii au ajuns să vestească o
evanghelie socială – după care, dacă faci fapte bune, îŃi câştigi un
loc în cer. Bogătaşul Warren Buffet, după ce a donat 30,7 miliarde
de dolari, a spus presei: „Există mai multe căi de a ajunge în cer
şi aceasta este una din ele“.

Păzim credinŃa (vezi 2 Timotei 4:7) luptând împotriva legalis-
mului şi a doctrinelor extremiste – dintre care unele promovează
o cale prea largă, altele una prea îngustă – dar trebuie să facem şi
fapte vrednice de pocăinŃă, întocmai cum propovăduiau apostolii
odinioară: „Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în
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Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se
întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinŃa lor“
(Faptele apostolilor 26:20).

Între a vesti mântuirea prin credinŃă şi a vesti necesitatea
faptelor nu este o contradicŃie, deoarece ele se completează una
pe alta. Suntem mântuiŃi prin credinŃă şi puşi deoparte ca să facem
faptele bune „pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele“ (vezi
Efeseni 2:8-10). CredinŃa mântuitoare nu este ceva strict teoretic,
deşi este bine să le vorbeşti altora despre ea. CredinŃa adevărată
nu este doar un sentiment, deşi ştim că ea ne influenŃează
emoŃiile şi ne face să ne pese de cel de lângă noi. „Noi ştim că am
trecut din moarte la viaŃă, pentru că iubim pe fraŃi. Cine nu iubeşte
pe fratele său rămâne în moarte“ (1 Ioan 3:14). CredinŃa sănătoasă
nu este o părere favorabilă cu privire la adevărul Scripturii, ci, aşa
cum spune Iacov, este ceva ce se vede din fapte (vezi Iacov 2:18).
Ideile bune nu au nicio valoare dacă nu le punem în practică.
CredinŃa din inimă nu are culoare, miros, gust, greutate dar totuşi,
ca şi caloriile pe care nu le vezi în mâncare, are efect sigur. Iacov
parcă spune: „Spui că ai credinŃă şi că eşti creştin? Dovedeşte!
Arată-mi!“

Dacă spunem că suntem o făptură nouă (vezi 2 Corinteni 5:17),
în a cărei inimă a fost turnată dragostea lui Dumnezeu (vezi
Romani 5:5), asta trebuie să se vadă în afară, aşa cum electrici-
tatea conectată la o maşinărie o face să prindă viaŃă. De
asemenea, dragostea lui Dumnezeu în noi ne face să acŃionăm
prin fapte care Îl bucură pe Dumnezeu şi ne îmbogăŃeşte faŃă de
El. Dacă cineva spune că s-a pocăit şi a devenit o făptură nouă,
dar în viaŃa lui nu apare o schimbare radicală în bine, se înşală.
CredinŃa în Dumnezeu, credinŃa reală, te face să te încrezi, să
depinzi şi să te dedici lui Dumnezeu şi îŃi schimbă viaŃa nu doar
la nivelul minŃii, ci şi în fapte.

MulŃi spun astăzi că sunt creştini, că cred în Dumnezeu, dar rar
dau pe la biserică, tolerează şi scuză selectiv păcatul pe care-l
iubesc, nu-şi plătesc zeciuiala (vezi Luca 11:42; Matei 23:23) şi
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nu vor să sacrifice din timpul lor pentru binele altora. Despre o
astfel de credinŃă Iacov ne-ar spune acelaşi lucru ca despre cre -
dinŃa dracilor (vezi Iacov 2:19) – că şi ei cred în Dumnezeu, dar
credinŃa lor este fără rost.

Într-o vremea când aproape tot ce se oferă tinerilor gravitează
spre rău, într-o vreme când din punct de vedere social totul este
permisiv fără măsură, există, totuşi, o grupare de credincioşi care
păzesc credinŃa apostolică şi se păzesc neîntinaŃi de lume, care
lucrează ca evanghelia să se răspândească şi aşteaptă venirea lui
Isus, care Îi va lua la El (vezi 1 Tesaloniceni 4:16, 17). Această
grupare este Biserica lui Dumnezeu. Ca să explice credinŃa ade-
vărată, Iacov se foloseşte de numele a două persoane cum nu se
poate mai diferite. Prima este patriarhul Avraam, a cărui credinŃă
i-a fost socotită ca neprihănire, iar a doua persoană este o prosti-
tuată pe nume Rahav, despre care spune, de asemenea, că a fost
socotită neprihănită prin fapte (vezi Iacov 2:25). Tot el spune:
„După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinŃa fără fapte
este moartă“ (Iacov 2:26). Iacov se foloseşte de aceste două per-
soane ca să arate că au fost mântuite având acelaşi lucru în
comun: credinŃa. De unde a ştiut că au avut credinŃă? A ştiut
pentru că a văzut-o.

Fapta deosebită a lui Avraam a fost că, în ascultare de
Dumnezeu, şi-a dus fiul pe munte pentru a-l sacrifica. Apoi
Rahav, o prostituată din Ierihon, riscându-şi viaŃa, a ajutat doi
spioni ai israeliŃilor, crezând că Dumnezeul lui Israel este real şi
mai tare decât dumnezeii lor (vezi Iosua 2). Prin aceste exemple,
Iacov ne spune că credinŃa noastră nu este determinată de fapte,
dar este demonstrată de faptele noastre. Apostolul Pavel ne
îndeamnă: „Pe voi înşivă încercaŃi-vă dacă sunteŃi în credinŃă“
(2 Corinteni 13:5a).

Analizând cât timp I-am dedicat lui Dumnezeu şi câŃi din banii
câştigaŃi anul trecut i-am investit în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu,
putem avea o imagine a faptelor noastre; putem nu să spunem, ci
să vedem ce fel de credinŃă avem. Dacă privind la trecutul nostru
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apropiat vedem că credinŃa noastră nu a produs fapte, înseamnă că
este moartă. Nu tot ce cred unii oameni că este o faptă bună sau
un dar făcut în numele Domnului este recunoscut de El ca fiind
faptă bună. Dumnezeu nu numai că nu acceptă de la noi orice şi
oricum, dar Se mânie şi consideră că vrem să-L înşelăm dacă
îi dăm un dar care are un defect. Biblia spune: „Nu! Blestemat să
fie înşelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească,
şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită bolnavă!“
(Maleahi 1:14). O femeie a dat telefon unei firme renumite care
creştea şi vindea curcani şi a întrebat dacă poate găti şi mânca cur-
canul pe care l-a cumpărat de la ei, pe care îl are în congelator de
23 de ani. I s-a spus că poate mânca curcanul, dar nu va avea gust
prea bun. Atunci femeia a spus: „Bine, atunci am să-l gătesc şi am
să-l duc la masă la biserică!“ Când vrei să faci un bine pentru
Dumnezeu, fii sigur că, la fel cum erau „primele roade“ în vremea
Vechiului Testament, Îi dai Domnului ceva de cea mai bună
calitate (Matei 25:40). De exemplu, dacă vrei să duci mere unui
bolnav, la spital, mai bine ia puŃine, dar bune, decât multe şi rele.

Harul lui Dumnezeu, în meritul jertfei Domnului Isus la
Calvar, se opreşte în dreptul fiecărui om şi parcă îi spune: „Vreau
să cunoşti ce înseamnă să fii fericit, liber şi fără vină! Vreau să
simŃi cea mai mare bucurie posibilă – care este ca în deplină
acceptare de Dumnezeu, prin prezenŃa reală a Duhului Sfânt, să
simŃi prezenŃa Domnului Isus“. Aceasta înseamnă har – adică
milă pentru cel care nu merită milă. Când simŃi iertarea Lui,
crescând mereu în cunoştinŃa Cuvântului, biruind ispitele,
păstrându-te neîntinat de lume, vrei să ai o legătură cu Domnul
Isus în fiecare zi, în mod natural, şi faci cu bucurie fapte care Îl
bucură pe El şi aduc câştig ÎmpărăŃiei Lui. Asta înseamnă viaŃă
victorioasă de creştin, în care credinŃa şi fapta merg mână în
mână, spre veşnicie – unde pe biruitori îi aşteaptă cununa.
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SAMSON

„Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson.
Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat. Şi
Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan,
între łorea şi Eştaol.“ Judecători 13:24, 25

După ce Dumnezeu, prin Moise, a adus pe poporul Său
din Egipt în Ńara promisă, israeliŃii au trebuit să tră -
iască după Legea dată de Dumnezeu pe Muntele Sinai,

fiind conduşi de un judecător. Într-un sat numit łorea, în casa
unui om pe nume Manoh, într-un chip miraculos, sub legământul
nazireatului (vezi Numeri 6:2-8), s-a născut un copil căruia i-a
fost pus numele Samson. Acest copil, când a crescut, a ajuns cel
de-al treisprezecelea judecător al lui Israel.

Povestea vieŃii lui Samson tratează o temă importantă şi ne
prezintă un mesaj relevant pentru vremea în care trăim. Ea
demonstrează felul în care un suflet este vânat şi doborât de
vânătorul de suflete. Cât avem suflare, orice suflet care Îl numeşte
pe Domnul Isus Domn al vieŃii lui este Ńinta săgeŃilor acestui
vânător, de care suntem scăpaŃi când ne lipim tare de Bine, Binele
fiind Dumnezeu. Samson a fost binecuvântat de Dumnezeu cu o
putere fizică nemaiîntâlnită între oameni, aşa că putea omorî un
leu doar cu mâinile lui.
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Samson a fost un izbăvitor pentru poporul său şi judecător
timp de 20 de ani. Probabil ar fi condus poporul mult mai
mulŃi ani dacă nu ar fi început să ia decizii greşite în viaŃa lui.
Şi-a luat o nevastă din fetele filistenilor (vezi Judecători 14:4),
nevastă care i-a trădat secretul, ca apoi mai târziu să fie dată
altcuiva de nevastă. În Ascalon a omorât 30 de oameni pentru
hainele lor, ca să-şi plătească o datorie, iar apoi a prins 300 de
vulpi cu care a dat foc grânelor filistenilor. Cu o căpăŃână de mă -
gar a omorât o mie de filisteni şi a smuls poarta cetăŃii Gaza cu
stâlpi cu tot şi a dus-o pe vârful muntelui, în faŃa Hebronului.
IsraeliŃii se bucurau de Samson, iar filistenii care până în urmă
cu 40 de ani stăpâneau peste ei, erau cuprinşi de groază (vezi
Judecători 15:11). În disperarea lor, filistenii au început să caute
slăbiciunile acestui om, care nu putea fi învins de nimeni; până la
urmă au găsit ce au căutat.

Ei nu ştiau că puterea lui Samson era strâns legată de
ascultarea lui de jurământul nazireului, care nu îi dădea voie să îşi
taie părul, şi a fost nevoie ca ei să ticluiască un plan pentru a
descoperi secretul puterii lui. Puterea lui venea de la Domnul, dar
faptul că nu-şi tăia părul era un semn al ascultării lui şi a rămâne -
rii în legământ (vezi Psalmii 33:16-21). Prilejul căutat de filisteni
a apărut când Samson a căzut sub „vraja“ Dalilei – o prostituată
din Gaza. Captivat de frumuseŃea ei şi mânat de poftă, Samson a
cedat în faŃa insistenŃei Dalilei, spunânu-i, până la urmă, secretul.
Ar fi fost normal să fie suspicios cu privire la întrebările ei, mai
ales că a avut o dovadă clară a nesincerităŃii ei.

Filistenii i-au promis Dalilei sume uriaşe de bani pentru aflarea
secretului. Când Samson s-a trezit tuns, Duhul Domnului nu a
mai venit peste el, ca în rândurile precedente, iar Samson s-a
văzut fără putere împotriva filistenilor. Aceştia l-au prins, i-au
scos ochii şi, ca semn de batjocură, l-au pus să învârtă la râşniŃă
în temniŃa. Privind viaŃa lui Samson putem spune că puterea a
devenit slăbiciunea de care a fost biruit, deoarece era mândru şi,
în mândria lui, se credea invincibil. Orbit de această mândrie, ca

232

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



un om care nu mai judeca limpede situaŃie în care era, a călcat în
capcana Dalilei. Numai un om orb s-au beat nu ştie când este în
pericol, iar Samson era ca un astfel de om. El a ignorat pericolul
şi a ales riscul de a se juca cu păcatul.

Samson a fost intoxicat de o dragoste rea, de o dragoste pentru
cineva cu care nu trebuia să aibă de-a face. Multe lucruri pot
„intoxica“ omul. „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşia vieŃii, nu este de la Tatăl, ci din lume“
(1 Ioan 2:16). După ce părul i-a crescut, Dumnezeu i-a mai dat o
dată putere, ca să se răzbune pe vrăjmaşii lui. El a dărâmat stâlpii
care susŃineau toată clădirea şi a murit acolo, împreună cu
duşmanii lui (vezi Judecători 16:30). Este în om ceva ce parcă îi
dă imboldul de a afla care sunt limi tele îngăduinŃei cuiva. Când
este vorba de suflet, mulŃi încearcă să afle cât pot trece de aceste
limite; dar când află limita, uneori, ca şi în cazul lui Samson, nu
se mai pot întoarce înapoi la starea de siguranŃă. Samson nu a
pierdut controlul dintr-odată; ci o neascultare care a început cu
pofta ochilor a dus la o altă neascultare, care, până la urmă, l-a
făcut vulnerabil şi a fost biruit de tot.

La fel ca Iov, este bine să facem un legământ cu ochii noştri
(vezi Iov 31:1) că nu vom privi ce nu trebuie şi nici nu ne vom
permite să intreŃinem gânduri murdare, pentru că ele ne storc
puterea spirituală (vezi 1 Corinteni 6:18). Oricând ne vorbeşte
despre păcat, Scriptura ne învaŃă să fugim de el, pentru că acesta
este singurul fel în care putem rămâne în siguranŃă şi ne putem
Ńine legământul de credincioşie faŃă de Dumnezeu. Ne poate fi util
să observăm, din povestea vieŃii lui Samson, că el parcă şi-a
împărŃit viaŃa în compartimente. Au fost lucruri pe care le-a făcut
pentru Dumnezeu, ca judecător şi izbăvitor al lui Israel şi, sepa-
rat, se poate vedea viaŃa lui personală trăită în desfrâu. Dumnezeu
vrea toată viaŃa noastră sau nu va primi nimic de la noi. Trebuie
să luăm în serios sfatul Scripturii, care spune: „Şi orice faceŃi, cu
cuvântul sau cu fapta, să faceŃi totul în Numele Domnului Isus şi
mulŃumiŃi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl“ (Coloseni 3:17).
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Prin legea nazireatului, Dumnezeu a vorbit poporului Israel
şi ne vorbeşte şi nouă astăzi. Privind la această lege (vezi
Numeri 6:2-8), El le-a arătat israeliŃilor că, dacă vor să fie tari,
plini de încredere în Dumnezeu şi filistenii să se teamă de ei, şi nu
invers, după legea aceasta trebuiau să nu se îmbete şi să nu se
întineze, atingându-se de ce este necurat, adică de idoli. În vremea
noastră, apostolul Pavel ne spune: „Încolo, fraŃilor, întăriŃi-vă în
Domnul şi în puterea tăriei Lui“ (Efeseni 6:10). Noi, la rândul
nostru, ne păstrăm puterea ferindu-ne de orice ne-ar putea
compromite ascultarea noastră de Dumnezeu. Puterea noastră
vine de la Domnul şi suntem păziŃi de puterea lui prin credinŃă
(vezi 1 Petru 1:5). DespărŃiti de El (vezi Ioan 15:5) nu avem roadă
şi suntem o pradă uşoară pentru duşmanul sufletului nostru,
care ne studiază pentru a găsi momeala potrivită cu care să ne
ademenească.

Fiecare creştin care pleacă de la Domnul, alunecând înapoi în
păcat, ştie ce face; dar majoritatea cred că fac doar o încercare din
care se vor întoarce neatinşi. Oamenii care au gustat din harul lui
Dumnezeu păcătuiesc când nu-şi urăsc viaŃa veche, de păcat, din
care i-a scos Dumnezeu şi, fiind căldicei, când sunt momiŃi de
Satan, nu rămân morŃi faŃă de lume. Aşa s-a întâmplat de prea
multe ori când oamenii lui Dumnezeu au glumit cu păcatul până
acesta i-a înhăŃat, pentru că la un moment dat, s-au bizuit pe
darurile pe care Dumnezeu le-a dat, însă din viaŃa lor a dispărut
roada Duhului Sfânt.

Dalila simbolizează atracŃia lumii şi trebuie să stai departe de
ea şi să nu cochetezi în vreun fel cu ea. Problema adevărată a
oamenilor care fac asta este că ei, la un moment dat, nu Îl mai
iubesc pe Domnul Isus, care a murit pentru ei; dacă iubeşti pe
cineva cu adevărat, îi eşti loial şi nu îi trădezi încrederea. În
calitate de creştini născuŃi din nou, şi noi avem un legământ cu
Dumnezeu prin care am promis loialitate Împăratului Isus. Cât
timp respectăm partea noastră de legământ, cel rău nu are nicio
putere asupra noastră; dimpotrivă, nouă ni s-a dat putere peste
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toată puterea întunericului: „Iată că v-am dat putere să călcaŃi
peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi
nimic nu vă va putea vătăma“ (Luca 10:19).

Samson, care se credea de neînvins, considera că nu îşi va
pierde niciodată puterea, dar s-a vândut ieftin, s-a vândut la preŃul
unei pofte interzise. Cum este cu tine? Tu poŃi fi cumpărat, mitu-
it să Îi fii necredincios Domnului Isus? Vrăjmaşul te examinează
de mulŃi ani, de aceea este bine să te întrebi şi să iei acum decizia:
cât şi ce trebuie să pună Satana înaintea ta ca să cedezi? Ce ar tre-
bui să-Ńi ofere ca tu să laşi neprihănirea deoparte pentru o zi? Dar
pentru un ceas? În mândria lui, Satana crede că poate cumpăra pe
oricine, aşa cum reiese şi din cuvintele pe care le-a rostit cu
privire la Iov: „... Omul dă tot ce are pentru viaŃa lui“ (Iov 2:4b).
Pe Iov nu l-a putut cumpăra, dar încă încercă şi are succes în a-i
cumpăra pe mulŃi şi, de obicei, pe lucruri de nimic. Tot mai rari
sunt cei care nu fac tocmeală cu el prin a rămâne necompromişi
şi loiali lui Dumnezeu.

Samson cel tare s-a bazat pe puterea şi pe înŃelepciunea lui, dar
noi, ferindu-ne de tot ce ni se pare rău, trebuie să ne bizuim pe
Domnul şi pe ajutorul Lui. „Dar cine va răbda până la sfârşit va fi
mântuit“ (Matei 24:13). Aşa cum Domnul Isus a fot ispitit în
pustie, şi noi vom fi momiŃi de Satan; dar succesul sufletului nos-
tru va depinde de statornicia noastră în ascultarea de Dumnezeu.
Nu suntem lipsiŃi de ajutor (vezi Isaia 63:9), dar trebuie să trecem
de la religie la o relaŃie personală cu Isus Hristos în fiecare zi. Prin
har am fost făcuŃi neprihăniŃi (vezi Romani 5:1), am fost numiŃi fii
ai lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 3:1; Romani 8:14), am primit o unge -
re care rămâne în noi (vezi 1 Ioan 2:24); dar noi trebuie să luptăm
(vezi 2 Timotei 4:7) fără să luăm zile libere şi fără să ne compar-
timentăm viaŃa, ci să spunem NU păcatului ori de câte ori ne-ar
provoca. Isus îi spune îngerului Bisericii din Smirna: „Fii credin-
cios până la moarte, şi-Ńi voi da cununa vieŃii“ (Apocalipsa 2:10b).

Amin
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40

R}PIREA BISERICII

„Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui
arhanghel şi cu trâmbiŃa lui Dumnezeu, Se va coborî
din cer, şi întâi vor învia cei morŃi în Hristos. Apoi,
noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiŃi toŃi împre-
ună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.“

1 Tesaloniceni 4:16, 17

Evanghelistul D. L. Moody a fost întrebat de ce se uită în
sus când se roagă; el a spus că de acolo, de sus, aşteap-
tă izbăvirea. După ce şi-a încheiat misiunea primită de

la Tatăl, Domnul Isus S-a înălŃat la cer (Faptele apostolilor 1:9) şi
de acolo, de sus, într-o zi va veni să Îşi ia Biserica numită, în mod
metaforic, Mireasa Lui. În mijlocul prigoanelor mulŃi creştini, la
fel ca David, în necaz, odinioară (vezi Psalmii 55:6), au dorit să
poată zbura sau să vină mai curând clipa când să zboare spre cer
ca porumbeii, întocmai cum Isaia, într-o vedenie dumnezeiască, a
văzut Mireasa Domnului zburând spre cer ca porumbeii spre
porumbarul lor(vezi Isaia 60:8).

Analizând semnele escatologice, privim cu credinŃă în sus;
unii dintre noi cred că noi suntem generaŃia care va fi în viaŃă în
măreaŃa zi a răpirii Bisericii la cer. Deşi creştinii au ales să se
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împartă în peste 30.000 de denominaŃii, Domnul Isus vine după o
singură Biserică, aceasta fiind Biserica celor întâi născuŃi
(vezi Evrei 12:23). Aceştia, în meritul jertfei Domnului Isus, au
fost făcuŃi desăvârşiŃi şi, odată mântuiŃi, şi-au păzit credinŃa, după
cum a scris apostolul Pavel (vezi 1 Timotei 4:7).

Când eşti cetăŃean al unei Ńări de pe pământ, ştii asta; când eşti
cetăŃean al cerului (vezi Efeseni 2:12, 19), de asemenea, ştii –
pentru că viaŃa Ńi-a fost schimbată prin pocăinŃă şi ai devenit o
făptură nouă, care este în constantă legătură cu cerul (vezi
2 Corinteni 5:17). Iov a spus: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu
este viu ...“ (Iov 19:21a). Noi, pe baza Bibliei, spunem că ştim că
am primit darul mântuirii (vezi Efeseni 2:8), spunem că ştim că,
deşi nu avem niciun merit, vom moşteni, împreună cu Domnul
Isus, ÎmpărăŃia care ne-a fost promisă (vezi Matei 25:34). Felul în
care vom intra în posesia acestei moşteniri – care este de natură
spirituală – va fi moartea fizică sau evenimentul cunoscut ca
răpire (gr. harpazo), adică luarea la cer a celor credincioşi.

Opiniile creştinilor de astăzi sunt foarte împărŃite cu privire la
când şi cum va avea loc ridicarea la cer a Miresei. Deşi oamenii
au păreri interesante cu privire la acest eveniment, contează
numai ce a spus şi ce va face Dumnezeu. Cel mai important nu
este să ştii când va fi răpirea, ci să fii gata ca, oricând va fi, ca în
orice moment ar veni Domnul, să fii luat la cer. Celor care cred
ceva diferit cu privire la răpirea Bisericii le spun, în dragoste, că
este bine să umblăm împreună în lucrurile în care suntem de
aceeaşi părere, iar în celelalte ne va lumina Dumnezeu (vezi
Filipeni 3:15, 16). Biserica lui Dumnezeu nu aşteaptă ca Domnul
Isus să vină de la nuntă (vezi Luca 12:35, 36), ci Îl aşteaptă,
pentru a merge cu El la nuntă. Când vorbim despre venirea
Domnului Isus trebuie să ştim că ea înseamnă un lucru pentru
Biserică şi înseamnă alt lucru pentru Israel. Deşi mulŃi oameni au
încercat să afle şi chiar au dat date fixe cu privire la ziua răpirii,
trebuie să acceptăm că, pentru a fi protejat, omului nu îi este dat
să cunoască data răpirii: „Cât despre ziua sau ceasul acela, nu ştie
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nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“
(Marcu 13:32). Domnul Isus a spus aceste cuvinte fiind pe deplin
om fără păcat şi Dumnezeu care, pentru câteva momente, S-a
dezbrăcat de slava cerească. Când era Om, El nu a ştiu, dar acum,
ca Dumnezeu, în plină slavă cerească, probabil ştie când va fi
acea zi. El a spus: „Eu şi Tatăl una suntem“ (Ioan 10:30). Dacă
acum, ca Dumnezeu reintrat în slava pe care a lăsat-o la plecarea
din cer nu ar şti, înseamnă că nu ar fi una cu Tatăl.

Nu ştim ziua când va fi răpirea Bisericii, deşi avem semnele
venirii Lui, dar ştim când va fi venirea Domnului Isus cu sfinŃii
(vezi Zaharia 14:5) ca să lupte pentru Israel – va fi la trei ani
şi jumătate după ce anticristul, călăreŃul pe calul cel alb al
Apocalipsei (vezi Apocalipsa 6:1, 2), va rupe legământul de şapte
ani cu Israelul şi, intrând în Templu, va avea pretenŃia să i se
aducă închinare. Dumnezeu nu Îşi schimbă legile şi planurile în
fiecare săptămână – aşa cum unele dintre religiile oamenilor le
schimbă ca să se potrivească vremii în care trăiesc. După cum
aceste planuri au fost întocmite înainte de întemeierea pământu-
lui, El va duce cu precizie la îndeplinire tot ce a hotărât,
indiferent de părerile mele sau ale altcuiva.

Privind la evenimentele Vechiului Testament, care erau umbra
lucrurilor viitoare (vezi Coloseni 2:17; Evrei 8:5), am putea spune
că povestea vieŃii lui Enoh, care a fost contemporan cu Adam mai
bine de 300 de ani, ne prezintă ce se va întâmpla cu credincioşii.
Aşa cum Enoh a fost luat de Dumnezeu înainte de potop, credin-
cioşii vor fi răpiŃi la cer, ca să nu aibă parte de necazul cel mare
(vezi Apocalipsa 3:10). „Printre preaiubitele tale sunt fete de
împăraŃi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu
aur de Ofir“ (Psalmii 45:9). În acest psalm mesianic, „preaiu-
bitele“ Domnului nu înseamnă mai multe mirese, ci înseamnă mai
multe cete de suflete mântuite (vezi Matei 25:1) care vor învia şi
vor avea parte de mântuire. Fiecare va învia la rândul cetei lui
(vezi 1 Corinteni 15:23). După cum o împărăteasă are rangul cel
mai înalt lângă împărat, tot aşa Mireasa Domnului Isus,
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răscumpărată de El la Golgota, va fi de rang înalt în cetele celor
mântuiŃi amintiŃi ca „însoŃitoare“ (Psalmii 45:14) sau „fecioare
înŃelepte“. Merită să răbdăm totul, să iertăm totul şi să sacrificăm
totul pentru ÎmpărăŃia care ne aşteaptă, dacă vrem ca inima să ne
fie legată pe deplin de cer şi să nu pierdem răpirea sau, dacă vom
fi deja morŃi, întâia înviere. „FericiŃi şi sfinŃi sunt cei ce au parte
de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci
vor fi preoŃi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăŃi cu El
o mie de ani“ (Apocalipsa 20:6). Apostolul Pavel a văzut impor-
tanŃa faptului de a avea parte de prima înviere şi a spus: „Fac totul
pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea“ (1 Corinteni 9:23),
„... ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morŃi“
(Filipeni 3:11).

Răpirea este evenimentul cel mai dorit de fiecare suflet
mântuit care Îl iubeşte pe Domnul Isus. Acest eveniment îşi
merită numele „fericita noastră nădejde“ pe care îl primeşte în
Scriptură: „aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos“ (Tit 2:13).
Această nădejde a Ńinut creştinii şi încă îi Ńine într-o continuă
aşteptare a acestui eveniment; primii creştini se salutau cu salutul
„maranata!“ („Domnul nostru vine!“, vezi 1 Corinteni 16:22).
Având în vedere că El ne vrea cu gelozie doar pentru El, aşa cum
un logodnic vrea ca logodnica lui să se păstreze şi să-l iubească
doar pe el, Mireasa Lui trebuie nu numai să nu cârtească în
necazuri, ci, ca una care, datorită Scripturii, cunoaşte vremurile şi
planurile lui Dumnezeu, trebuie să Îi mulŃumească pentru aceste
necazuri. Ele o desprind de pământ, o fac să stea aproape de
Domnul şi să aştepte venirea Lui, ca să plece de aici, unde este
„străină şi călătoare“ (vezi 1 Petru 2:11; Evrei 11:13). Isus ne aver-
tizează: „TemeŃi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească
dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: VegheaŃi“ (Marcu 13:36, 37).

Biserica lui Hristos nu este menŃionată în textul care
prezintă vremea necazului celui mare şi nici nu este asociată cu
vremea când mânia lui Dumnezeu se va dezlănŃui pe pământ. În
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mod individual, Biserica Domnului a fost deja judecată la
Golgota, păcatele ei au fost pedepsite în trupul lui Hristos şi,
după ce în cartea Apocalipsei i se spune: „Suie-te aici“
(Apocalipsa 4:1), ea nu mai este menŃionată în vremea descrierii
necazului celui mare. Ea apare doar în capitolul 19 – ceea ce ne
spune că Biserica va fi în cer în vremea necazului. Momentul
profetic descris de Daniel, care vorbeşte despre 70 de săptămâni
(vezi Daniel 9:24),  poate fi măsurat şi observat în evenimentele
istorice petrecute după darea poruncii de rezidire a Ierusalimul.
Acest moment profetic s-a oprit la moartea Domnului Isus, sau
„strâpirea Unusului“ – cum o nu meş te el, rămânând astfel încă o
săptămână să fie măsurată. A rămas o „săptămână“ – adică şapte
ani – lucru care indică faptul că timpul Bisericii cu Domnul Isus
imediat după răpire va fi de şapte ani, la fel cum nunŃile bogaŃilor
din Israel durau şapte zile. La terminarea celor şapte ani de după
răpirea Bisericii va avea loc venirea Domnului Isus, când orice
ochi Îl va vedea (vezi Matei 24:30).

Ipoteza că Biserica va fi luată înainte de necazul cel mare este
atacată cu versete care încearcă să dovedească prezenŃa Bisericii în
timpul necazului sau cel puŃin în prima jumătate a lui. Cei care
susŃin această ipoteză prezintă texte care, descriind timpul necazu-
lui, folosesc cuvinte precum „aleşi“, „sfinŃi“ sau, cum spu ne
Daniel, prezintă o luptă în care anticrist va nimici „poporul sfin -
Ńilor“ (vezi Daniel 8:24). Biserica lui Hristos, care a fost zi dită de
Hristos prin „meşteri“ pe care i-a angajat (vezi 1 Corinteni 3:10),
după jertfa pe care a adus-o la Golgota ca plată pentru păcatul
omenirii, este Biserica despre care Domnul Isus a spus că nu va
putea fi biruită de porŃile LocuinŃei morŃilor (vezi Matei 16:18).
Aşadar, sfinŃii care vor fi biruiŃi nu sunt sfinŃii care alcătuiesc
Biserica, deoarece ea este predestinată să ajungă în cer. După ce
Biserica va fi luată de pe pământ, răul, ca un câine turbat dezle-
gat din lesă, va ataca locuitorii pământului şi, supus lui anticrist,
va stăpâni pe pământ un număr precis de zile. Răpirea va despărŃi
credincioşii căldicei şi reci de cei care au o adâncă preŃuire şi
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dragoste fierbinte pentru Domnul Isus. „Şi veŃi vedea din nou
atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slu-
jeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte“ (Maleahi 3:18).
Răpirea îi va despărŃi pe cei care sunt legaŃi de pământ prin ceea
ce au şi care au obiceiul să glumească cu păcatul de cei a căror
inimă este cu totul pentru Domnul Isus.

Este imposibil să nu greşim; dar cei care fac efortul de a se păs-
tra curaŃi şi neîntinaŃi de lume (vezi Iacov 1:27), atunci când
greşesc, ei caută imediat iertare (vezi 1 Ioan 1:7). În momentul
răpirii, prin harul care va fi adus la arătarea Domnului Isus, ei vor
fi curăŃaŃi, ca să poată fi înfăŃişaŃi fără pată sau zbârcitură
înaintea Tatălui, cum spune Scriptura: „De aceea, încingeŃi-vă
coapsele minŃii voastre, fiŃi treji şi puneŃi-vă toată nădejdea în
harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos“ (1 Petru 1:13).

Domnul Isus vine după o Biserică sfântă, care-L iubeşte şi-L
aşteaptă. Acest criteriu îi exclude pe mulŃi care se folosesc astăzi
de numele de creştini, dar Îl consideră pe Dumnezeu o roată de
rezervă. Isus Hristos S-a jertfit „ca să înfăŃişeze înaintea Lui
această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de
felul acesta, ci sfântă şi fără prihană“ (Efeseni 5:27). Vremea
patriarhilor, vremea Legii date prin Moise, vremea harului şi chiar
şi vremea necazului celui mare, datorită milei lui Dumnezeu, a
rodit şi va rodi suflete care vor avea parte de mântuire, însă vor fi
Mireasa Domnului Isus numai sfinŃii mântuiŃi prin har, care au
fost iertaŃi şi născuŃi din nou în meritul jertfei Domnului Isus.

Pentru că în timpul celor şapte ani de necaz descrişi în
Scriptură oamenii vor avea posibilitatea să fie mântuiŃi, mulŃi
se văd nevoiŃi să pună Biserica Domnului în vremea necazului,
când evanghelia ÎmpărăŃiei încă va fi vestită. Pericolul care îi
pândeşte pe cei care aşteaptă ca răpirea să aibă loc în timpul
necazului celui mare este că ei, chiar fără să îşi dea seama, pot fi
păcăliŃi să spună că se vor dedica cu totul slujirii lui Dumnezeu
când vor vedea că a început necazul cel mare, odată cu apariŃia lui
anticrist pe scena lumii.
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Noi interpretam Scriptura în măsura luminii pe care am
primit-o, însă Dumnezeu este singurul care poate spune cu abso-
lută certitudine când va avea loc evenimentul răpirii. Noi, care
ştim că moartea ne poate pune în orice clipă în prezenŃa Lui,
trebuie să fim gata în orice moment (vezi Luca 12:38): „Şi acum,
copilaşilor, rămâneŃi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El,
să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine
şi depărtaŃi de El.“ (1 Ioan 2:28).

Unul dintre lucrurile pe care le ştim sigur este acela că în
nimeni altul nu este mântuire decât în Numele lui Isus Hristos
(Faptele apostolilor 4:12). ToŃi care vor fi mântuiŃi – cum sunt şi
sfinŃii care au aşteptat în Şeol până la jertfa Domnului Isus
(vezi Apocalipsa 1:18; 1 Petru 3:19), la fel ca cei care alcătuiesc
Biserica Domnului Isus – vor primi binecuvântarea, pentru ca
meritul jertfei Mielului să se răsfrângă şi peste ei, ca să poată fi
mântuiŃi. Chiar şi după răpire, în timpul necazului celui mare, prin
vestirea evangheliei ÎmpărăŃiei, mulŃi vor ajunge mântuiŃi,
alegând să treacă de partea evangheliei când îşi vor da seama de
înşelăciunea lui anticrist, de adevărul Scripturii şi de realitatea
veşniciei. „«Doamne», i-am răspuns eu, «Tu ştii.» Şi El mi-a zis:
«Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au
albit în sângele Mielului»“ (Apocalipsa 7:14).

După cum Enoh a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu
(vezi Faptele apostolilor 11:5) şi a fost luat la cer, cei care vor
avea parte de răpirea Bisericii vor avea aceeaşi mărturie din
partea lui Dumnezeu, care, prin Duhul Sfânt, locuieşte în ei
(vezi Coloseni 1:27; Efeseni 3:17). Enoh L-a crezut pe Dumnezeu
şi a umblat cu El în fiecare zi 300 de ani; tot aşa, cei care sunt
plăcuŃi Domnului trăiesc prin credinŃă şi umblă cu El în fiecare zi.
Enoh a fost statornic în umblarea lui cu Dumnezeu şi tot aşa sunt
şi cei care vor auzi sunetul trâmbiŃei şi se vor înălŃa la cer.
Răsplata lui Enoh a fost că însuşi Dumnezeu l-a luat de pe
pământ; răsplata Miresei credincioase a lui Isus Hristos va fi că
însuşi Domnul Isus va veni ca să o ia de pe pământ. Pentru
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Biserică, Domnul Isus vine ca un hoŃ (vezi Apocalipsa 3:3,
16:15), în ceasul în care nimeni nu ştie; dar când va veni pentru
Israel, orice ochi îl va vedea (vezi Apocalipsa 1:7). Apoi
Dumnezeu, „la sfârşitului veacului“ (vezi Matei 13:40), va
despărŃi oile de capre (vezi Matei 25:32) şi neghina de grâu, pen-
tru a repopula pământul după necazul cel mare, în timpul domniei
Lui de o mie de ani, când îngerii îi vor separa pe cei buni, numiŃi
în acea vreme „aleşi“ (vezi Matei 24:31) de cei răi, reprezentaŃi
de neghină (vezi Matei 13:41) – care va fi smulsă şi aruncată în
foc, împreună cu toate „pricinile de păcătuire“ (vezi Matei 13:41).

Când Domnul Isus va răpi Biserica, o va întâlni în văzduh; dar
când va veni pentru Israel, picioarele Lui vor atinge Muntele
Măslinilor (vezi Zaharia 14:4). În momentul răpirii Bisericii, care
pe unii îi va surprinde noaptea, iar pe alŃii ziua, sufletele care Îl
iubesc pe Domnul Isus şi Îl aşteaptă vor dispărea din automobile,
din mijloace de transport, din paturile în care dorm, din magazine
şi de oriunde s-ar afla. Într-o clipă se va face un triaj şi din bise -
ricile de pe pământ vor zbura la cer cei care sunt scrişi în Cartea
VieŃii Mielului (vezi Apocalipsa 21:27) şi care, ca şi o logodnică
ce Îşi aşteaptă mirele, L-au aşteptat pe Isus.

Mai întâi, aşa cum spune textul citat la început, vor învia cu
trupuri de slavă morŃii care au adormit în Domnul. După ce vor
învia ei, aproape în următoarea secundă, cei mântuiŃi care vor fi
în viaŃă vor fi răpiŃi, fiind transformaŃi în trupuri de slavă – la fel
ca trupul Domnului Isus după înviere: „El va schimba trupul stării
noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin
lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile“
(Filipeni 3:21). După aceea va începe sărbătoarea nunŃii Mielului
– unde vor fi nu puŃini, ci mulŃi (vezi Matei 8:11), din toate
seminŃiile, Ńările şi vremurile. Între toŃi prietenii Mirelui
(vezi Ioan 3:29) şi între toŃi cei iubiŃi de El (vezi Psalmii 45:9),
Mireasa sau Biserica va fi pusă la loc de cinste: „Să ne bucurăm,
să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soŃia
Lui s-a pregătit“ (Apocalipsa 19:7).
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Oamenii ştiu să construiască case şi chiar palate frumoase;
dar frumuseŃea lor va păli în faŃa frumuseŃii locurilor pregătite
de Domnul Isus, care a fost meşter la lucru cu Dumnezeu Tatăl
când a creat lumea (vezi Proverbele 8:30) pentru cei care-L
iubesc. Biblia ne spune: „Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“
(1 Corinteni 2:9). Imediat după răpire, pentru cei care vor avea
parte de răpire, va urma răsplătirea – când tot ce a fost făcut pen-
tru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi de dragul Domnului Isus va primi
o răsplată din partea Împăratului (vezi 1 Corinteni 3:13-15).
Atunci se vor împărŃi cununile şi cine va ajunge acolo va afla că
El a pregătit o cunună pentru fiecare.

Luptă-te să ajungi acolo cu orice preŃ. Duşmanii tăi sunt
Satana, firea ta cea veche şi sistemul lumii – care se foloseşte de
oameni. Acolo Dumnezeu le va oferi, doar biruitorilor, cununi
care nu se pot veşteji. Cei care au „sfârşit alergarea“ şi au „luptat
lupta cea bună“ prin felul lor de trăire vor primi premiul chemării
(vezi 1 Corinteni 9:24, 25), cununa slavei şi a bucuriei (vezi
1 Tesaloniceni 2:19), cununa neprihănirii (vezi 2 Timotei 4:8),
cununa slavei celor care au păstorit bine (vezi 1 Petru 5:4) şi
cununa vieŃii – pentru cei care au suferit şi care au biruit ispitele
(vezi Apocalipsa 2:10; Iacov 2:12). Orice cunună vom primi, la
fel ca cei douăzeci şi patru de bătrâni, cu bucurie o vom arunca
înaintea scaunului de domnie al Celui ce este viu în vecii vecilor
(vezi Apocalipsa 4:10). Eşti tu gata să-L întâmpini pe Domnul
Isus când va suna trâmbiŃa? Sau vei auzi tu trâmbiŃa? Răpirea este
următorul eveniment pe tabela profetică a vremii. Depinde de noi,
în mod individual, dacă vom fi răpiŃi sau lăsaŃi jos, în ruşine şi în
necaz. Lumea râde de cei care cred aceste lucruri la fel cum a râs
de Noe; însă, odată ce a venit potopul, nu a mai râs nimeni. La fel
va fi când oamenii vor dispărea, la răpirea Bisericii. Apostolul
Pavel ne sfătuieşte: „şi să aşteptaŃi din ceruri pe Fiul Său, pe care
L-a înviat din morŃi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare“
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(1 Tesaloniceni 1:10). DispariŃia celor care sunt Biserica va fi jus-
tificată pe pământ cu teorii mincinoase; unii vor spune că au fost
luaŃi de extratereştri, dar unii se vor pocăi şi, în loc să primească
semnul fiarei, vor fi gata să-şi dea viaŃa pentru credinŃa lor în
Dumnezeu. Venirea Domnul Isus este iminentă şi cei care s-au
lăsat momiŃi de păcat şi de învăŃături nebiblice, care mută hotarul
Cuvântului pentru a face calea mai largă, vor rămâne jos.

În vremea aceasta, când omul are capacitatea de a distruge tot
pământul în 30 de minute, Dumnezeu încă mai cheamă sufletele
să intre în corabia de salvare – care este Domnul Isus Hristos.
Israelul, ca un ceasornic al vremurilor, este tot mai urât de
oameni. Restaurarea lui ca Ńară independentă, care a avut loc cu
mult timp în urmă, ne spune că vremea este foarte aproape şi ştim
că anticristul aşteaptă în umbră ca ceea ce-l împiedică să se
implice pe deplin să fie luat din calea lui. „Căci taina fărădelegii
a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să
fie luat din drumul ei“ (2 Tesaloniceni 2:7).

Când trâmbiŃa va suna, Biserica va fi luată la cer. Atunci va fi
prea târziu să mai ceri iertare, să te împaci cu cineva, să faci fapte
bune sau să ceri să fii botezat. Atunci va fi prea târziu să-i chemi
la mântuire pe cei în jurul cărora ai trăit în fiecare zi fără să le spui
despre planul de graŃiere al lui Dumnezeu sau să lucrezi pentru
Dumnezeu şi să investeşti în ÎmpărăŃia care va dăinui veşnic.
Mesajul care vorbeşte despre răpirea Bisericii este un mesaj
important, care parcă strigă cu toată puterea: „Fii gata!“. Ceea ce
faci cu Isus şi pentru El acum va determina ce va face El cu tine
în ziua răpirii. „VegheaŃi dar, pentru că nu ştiŃi nici ziua, nici cea-
sul în care va veni Fiul omului“ (Matei 25:13).

Dacă vrei să ai parte de răpire, ia decizia de a te pocăi şi nu
mai tolera niciun păcat în viaŃa ta, deoarece păcatul îŃi distrage
atenŃia de la Domul Isus. Nu mai fă nimic care ar putea să-Ńi
afecteze părtăşia zilnică cu El. Fă-Ńi în fiecare zi timp de citire a
Cuvântului, de rugăciune şi de cântare de laudă pentru Domnul
tău Isus, chiar şi în compania unei muzici duhovniceşti care-Ńi
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înalŃă sufletul spre cer. Nu pune preŃ şi nu te bucura de lucruri de
nimic (vezi Amos 6:13), ci umblă după lucrurile care vor avea
valoare şi peste o mie de ani – aşa cum sunt sufletele oamenilor.
Unul din semnele că eşti gata, este că după ce ai înŃeles felul în
care vor decurge lucrurile în cer şi pe pământ, din studiul silnic al
Scripturii, lupŃi să te pregăteşti şi vrei ca Domnul să vină. Orice
ai avea de preŃ aici, ceea ce a pregătit Isus pentru cei ce vor fi
răpiŃi la cer este mult mai preŃios. „Şi Duhul şi Mireasa zic:
«Vino!» Şi cine aude să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să
vină; cine vrea să ia apa vieŃii fără plată!“ (Apocalipsa 22:17).

Amin
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41

CUM AJUNG OAMENII

S} SLUJEASC} IDOLILOR

„Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi
inima voastră.“ Matei 6:21

Tot mai mult, în munŃi, drumurile care au curbe pericu-
loase au la margine un parapet de fier, ca o ultimă
protecŃie care să împiedice maşinile să cadă în prăpastie

dacă şoferul pierde controlul. Nimeni nu vrea să testeze cu maşi-
na lui această măsură de siguranŃă, care nu este imposibil de
trecut. Dar când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu – care
aşează „parapeŃi“ ca să nu ajungem acolo unde sufletul ne este în
pericol – mulŃi vor să afle care sunt limitele şi fac eforturi să
treacă de ce este scris în Cuvânt. O astfel de joacă nebună cu
sufletul este practicată cu oamenii care îşi alipesc inima de idoli,
încercând să mulŃumească doi Stăpâni. „Nimeni nu poate sluji la
doi stăpâni“ (Matei 6:24), a spus Domnul Isus, după cum nu poŃi
merge cu maşina pe un drumul bun şi pe drumul de dincolo de
parapet fără să ai de suferit.

În anul 1980 un australian care trăia liniştit, dar foarte modest,
într-o casă mobilă situată pe o mică parcelă de pământ, propri-
etate personală, a cumpărat un detector de metal şi, curios, s-a dus
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să-l încerce. Pe terenul lui a descoperit, la aproximativ 30 de
centimetri adâncime, un bulgăre de aur de peste 29 de kilograme.
L-a vândut la un cazino din Las Vegas pe bani grei şi felul în care
şi-a trăit viaŃa după această descoperire s-a schimbat drastic.
Momeala îmbogăŃirii rapide prin descoperirea aurului din râuri şi
din zăcăminte de aur din mine a schimbat viaŃa a multor oameni;
dar, din păcate, în cele mai multe cazuri a schimbat-o în rău –
după cum spune istoria căutătorilor de aur din California, în jurul
anului 1850. Oamenii au devenit deosebit de zeloşi în efortul lor
de a-şi proteja aurul şi locurile bune de căutare a aurului. Aurul
devenise pentru ei un idol. În California, într-un cimitir din vre-
mea respectivă sunt multe cruci vechi pe care scrie: „A murit
împuşcat“, „A murit spânzurat“, şi pe una scrie „A murit spânzu-
rat din greşeală“.

Lucruri bune şi folositoare pot deveni idoli, şi în spatele
fiecărui idol poŃi să te aştepŃi să vezi un duh necurat. Mamona,
dumnezeul bunăstării, la fel ca întotdeauna, nu duce lipsă de slu-
jitori (vezi Matei 6:24; Luca 16:33). Din lăcomie mulŃi îşi risipesc
banii şi unii îşi ruinează viaŃa şi căsnicia în cazinouri şi în loterii
– unde li se promite o şansă mică să câştige mult investind puŃin.
Astfel de adicŃii ruinează financiar o mulŃime de oameni, care
devin înclinaŃi chiar şi spre hoŃie şi violenŃă, ca să-şi susŃină
dependenŃa de jocurile de noroc. Dacă cineva suflă uşurat că nu
are această problemă, trebuie să nu uite că la un pas de el este
compromisul slujirii la doi stăpâni.

Pentru unii aurul, pentru alŃii casele, pentru alŃii hainele, pen-
tru alŃii maşinile, puterea şi dominarea este ispita de a sluji la doi
stăpâni. „Când ai prea mult?“, a întrebat cineva. Ai prea mult când
lucrurile pe care le deŃii îŃi controlează viaŃa şi te opresc din a-I
sluji lui Dumnezeu aşa cum vrea El. Cine aleargă după raiul
pământesc şi după cel ceresc de obicei nu apucă nici unul. Pentru
omul care nu Îl cunoaşte pe Domnul Isus ca Mântuitor, fericirea
înseamnă să aibă un maxim al lucrurilor şi al situaŃiilor pe care şi
le doreşte. Pentru un om care spune că este rob al lui Isus Hristos
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din dragoste, fericirea este să trăiască în pace cu Dumnezeu şi să
se bucure de prietenia Lui. „Prietenia Domnului este pentru cei ce
se tem de El“ (Psalmii 25:14).

Nu la mult timp după ce israeliŃii au văzut Marea Roşie
deschizându-se înaintea lor, când Moise era pe munte, cu
Dumnezeu, şi-au făcut un idol din aur care să meargă înaintea lor
şi să le fie dumnezeu. Pentru că oamenilor li se părea că Moise stă
prea mult pe munte şi probabil nu va mai veni, i-au cerut lui
Aaron să le facă un viŃele de aur. Aurul nu este cel mai valoros
metal astăzi (este pe locul 9), dar în acea vreme era ce aveau ei
mai de preŃ. Aveau mult aur şi nu îl puteau valorifica în magazine
şi nici nu puteau cumpăra proprietăŃi cu el; de aceea au donat
bucuroşi aur din belşug pentru proiectul idolului. Aici putem
observa unul dintre felurile în care omul ajunge să slujească ido-
lilor. Lipsa lui Moise le-a dat un sentiment de nesiguranŃă. Nu-l
vedeau pe acest Dumnezeu care face minuni şi au avut dorinŃa de
a avea un dumnezeu pe care să-l vadă cu ochii lor şi să-l atingă.
Dintr-odată, văzând viŃelul, care era de mare valoare şi probabil
că era lucrat frumos, s-au simŃit mai în siguranŃă – dar era o
siguranŃă falsă. După ce au făcut acest idol şi i-au slujit, ade-
văratul Dumnezeu S-a descoperit când Moise a coborât între ei; şi
a urmat pedeapsa.

Poporului pe care Dumnezeu l-a declarat al Lui, i-a poruncit în
primul rând să nu aibă alŃi dumnezei în afară de El (vezi Exodul
20:3). Capcana idolilor este reală şi astăzi chiar şi pentru creştini,
chiar dacă nu au aur sau mulŃi bani. O femeie disperată a chemat
pastorul acasă la ea, unde i-a arătat o cutie mare plină cu bilete de
loterie expirate, fără valoare. Femeia a spus că soŃul ei cumpără
acele bilete şi apoi îşi petrece timpul liber stând cu mâna în acea
cutie şi visând la bogăŃii. Nu voia doar să spere că va ajunge
bogat, ci voia şi să atingă acele bilete. Întrebarea esenŃială care stă
în dreptul sufletului tău este: Ńie îŃi ajunge să crezi ce a spus
Dumnezeu? Crezi aşa de tare în Acela care Ńi-a promis viată
veşnică încât îl laşi pe El la cârma vieŃii tale? Dacă răspunsul tău
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sincer este NU, probabil că ai tendinŃa să te legi de ceea ce vezi,
ai tendinŃa să te legi de idoli. Unii oameni sunt obsedaŃi să adune
lucruri fără valoare, precum ziare sau pungi vechi. În vizită la ast-
fel de oameni, dacă-Ńi îngăduie să intri, aproape că nu ai pe unde
să treci de mormanele de lucruri adunate în casă ori afară. Avem
tendinŃa să fim înŃelegători şi îngăduitori cu cei care suferă de o
astfel de obsesie. Poate lipsiŃi de orice gând de invidie, avem o
oarecare simpatie care ne face să zâmbim când ne gândim la ce
este în casele lor – pentru că ştim că idolii acestor oameni nu au
nicio valoare. Dar dacă oamenii strâng sau vor să strângă, fie pot
sau nu, cu acelaşi zel lucruri de valoare? Dumnezeu nu S-a
mâniat pe israeliŃi pentru că au avut aur, ci S-a mâniat pe ei
pentru că au transformat acel aur într-un dumnezeu care-i poate
conduce şi izbăvi la necaz.

Există un punct în care trecem hotarul şi supraapreciem un
lucru sau o persoană până la obsesie; este punctul în care ne
facem idoli. Când suntem obsedaŃi de acel lucru înseamnă că am
găsit ceva care ne mulŃumeşte profund, mai mult decât orice
altceva, chiar şi decât Dumnezeu. Este important să observăm
când s-a întâmplat asta în cazul israeliŃilor. Când au fost îngrijo-
raŃi, nervoşi, fricoşi şi nesiguri de ce va fi cu ei fără Moise, au
recurs la idol. Nu au mai vrut ceea ce exista doar în mintea lor, nu
au mai vrut cuvinte, ci au vrut ceva ce puteau vedea şi atinge.
Dacă ai 10 dolari, eşti foarte îngrijorat că ai putea să-i pierzi? Dar
dacă ai avea 20 de milioane de dolari? Când devine banul un idol
sau un dumnezeu pentru tine?

Există un punct, ca un parapet, de care nu trebuie să trecem.
Nu trebuie să trecem de la a ne încrede în promisiunile lui
Dumnezeu la a dori să avem ceva care să fie al nostru, care să ne
asigure soarta şi pe care să-l controlăm cum vrem noi. Această
stare se naşte din îngrijorare excesivă care duce la disperare şi la
neîncredere în Dumnezeu. Isus ne spune: „Nu vă îngrijoraŃi cu
privire la viaŃa voastră, gândindu-vă ce veŃi mânca, nici cu privire
la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veŃi îmbrăca“ (Luca 12:22;
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vezi şi Matei 6:25, 28, 31, 34; Filipeni 4:6). IsraeliŃii au cerut
un dumnezeu pentru că, în îngrijorarea lor, şi-au pierdut
răbdarea. „Până când să aştept?“ este o întrebare foarte frecventă
în zilele noastre.

Depinzând de punctul când banul sau averea îi devine un idol,
într-un fel, creştinul îşi stabileşte limitele proprii cu privire la cât
poate să-i dea Dumnezeu fără să-i pună sufletul în pericol. Când
ai prea mulŃi bani? Când Ńi se schimbă gândirea şi începi să ai
încredere în ei. Unii nu pot primi prea mult. Nu te lega sentimen-
tal şi nu pune valoare nemeritată pe ce este pământesc, ca să poŃi
primi mai mult de la Dumnezeu. Un mod de a arăta că nu suntem
legaŃi de ce Dumnezeu ne dă este investirea în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu, adică adunarea comorilor sus, în cer, cum recomandă
chiar Domnul Isus (vezi Matei 6:19, 20): „Pentru că unde este
comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră“ (Matei 6:21).

Dumnezeu ne spune în Scriptură de sute de ori să nu ne temem
pentru că avem nevoie să auzim asta mereu şi mereu. Când
israeliŃii s-au temut şi-au făcut un idol şi de obicei omului îi place
mai mult ce face el decât ce face Dumnezeu. Când te temi îŃi faci
provizii, îŃi strângi comori pe pământ; dar când te încrezi în
Domnul, le strângi în cer. MulŃi se au chiar pe ei ca idoli, aşa cum
spune cuvântul lui Dumnezeu: „Căci au iubit mai mult slava
oamenilor decât slava lui Dumnezeu“ (Ioan 12:43). AlŃii cad în
vicii distructive pentru că iubesc până la idolatrie plăcerile
lumeşti şi faptele făcute la întuneric. Pe ei îi aşteaptă judecata.
„Şi judecata stă în faptul că, odată venită Lumina în lume,
oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că
faptele lor erau rele“ (Ioan 3:19).

Dacă nu vrem să muşcăm momeala vânătorului de suflete
acceptând un idol în viaŃă noastră, este nevoie să avem deplină
încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să ne găsim feri-
cirea în lucrurile care nu trec. Fiecare alegem între încrederea în
Domnul sau îngrijorare şi frică; acestea din urmă sunt stări care
ne fac să dorim să avem ceva ce vedem şi pipăim. Dar Biblia ne
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spune: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te
îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei
face“ (Iosua 1:9). Iosua a avut nevoie să audă aceste cuvinte şi
poate că şi tu ai nevoie. Încrede-te în Domnul şi nu-Ńi fie frică
decât de păcat. „Voi, copilaşilor, sunteŃi din Dumnezeu; şi i-aŃi
biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este
în lume“ (1 Ioan 4:4).

Îngrijorarea şi frica fură credinŃa omului şi-l face să caute aju-
tor în ceva care să-i devină dumnezeu. Isus ne întreabă: „Şi apoi,
cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un
cot la înălŃimea lui?“ (Matei 6:27). Ca să scapi de pericolul ido-
lilor este nevoie ca, încrezându-te în Dumnezeu, să te lepezi de
tine însuŃi. Numai Dumnezeu poate să mântuiască; numai El iartă
şi numai El te face să simŃi împlinire în suflet, chiar şi în viaŃa
aceasta. Nu lăsa lista lucrurilor pe care le doreşti, dar pe care încă
nu le ai, să te controleze; caută mai întâi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu
(vezi Matei 6:33), leagă-te de Domnul – care poate îngriji de viaŃa
şi de sufletul tău.

Nu am adus nimic în lumea aceasta (vezi 1 Timotei 6:7-10) şi
nu ducem nimic – decât ce am pus în mâna Domnului. Dragostea
este cel mai puternic sentiment, care te poate face fericit sau care
te poate distruge pe veci; de aceea ai grijă ce iubeşti. Iubindu-L
pe Domnul Isus şi căutând să faci ce Îi place Lui, fii un erou
despre care nu cântă nimeni, dar care este apreciat sus, în cer,
fără să uiŃi că nu poŃi învăŃa să Îl iubeşti pe Dumnezeu până
nu asculŃi de El. Nu te lega de nimic efemer, de pe pământ, ci
leagă-te de Domnul şi de cer şi strânge-Ńi comori sus în cer. Nu
te închina la nimic şi la nimeni decât lui Dumnezeu şi voii Lui
pentru viaŃa ta. Încrede-te în Domnul!

Amin

252

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



42

OMUL CU BRICEAGUL

„După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a
tăiat cartea cu briceagul logofătului şi a aruncat-o în
jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.“

Ieremia 36:23

În acest mesaj vom privi la un om care a vrut să lupte cu
Dumnezeu cu un briceag. Este vorba de Ioiachim,
împăra tul lui Iuda (anul 600 î. Hr.), despre care istoria

spune că a domnit aproximativ patru ani. Nu a putut să lupte
direct cu Dumnezeu, aşa că a luptat împotriva a ceea ce a spus
Dumnezeu prorocului Ieremia să scrie într-o carte. Ca să-şi
stâmpere mânia cu privire la ce a avut Dumnezeu să-i spună, a
luat un briceag şi, în semn de dispreŃ, a tăiat mesajul şi l-a ars.
Povestea aceas ta, care intrigă gândirea normală, ne arată cât de
neînŃelept poate fi un om care vrea să lupte cu cineva mult supe-
rior lui în putere şi resurse. Ştiind cum a sfârşit-o acest om, este
bine să ne întrebăm dacă nouă ne place când Dumnezeu ne
spune: „Pocăieşte-te! Botează-te! Ascultă de Mine!“ pentru că
există un avertisment în Biblie care spune: „Vai de cine se ceartă
cu Făcătorul său! - Un ciob dintre cioburile pământului“
(Isaia 45:9a). Pentru că suntem din lut, suntem asemănaŃi cu un
ciob sau cu un vas de lut cu care trebuie să te porŃi gingaş ca să
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nu se sfarme; de aceea este bine să ne cunoaştem locul şi să ne
sme rim înaintea Făcătorului nostru.

Ca nu cumva şi în noi să încolŃească răzvrătirea, trebuie să
observăm contrastul dintre puterea, cunoştinŃa şi abilităŃile noastre
şi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu, care a creat tot ce există, este atât
de mare încât poate Ńine apele mării în căuşul palmei Lui (vezi
Isaia 40:12), a creat atât de multe stele încât noi nici nu le putem
număra. Doar calea Lactee conŃine sute de milioane de stele şi El
le dă nume la toate. Biblia ne spune că „El socoteşte numărul
stelelor şi le dă nume la toate“ (Psalmii 147:4). Ca să numeri până
la un milion, ai nevoie de două săptămâni în care să numeri 16 ore
pe zi; până la un bilion, 50 de ani şi să numeri până la un trilion
este nevoie de aproximativ 31.709 ani. „RidicaŃi-vă ochii în sus şi
priviŃi! Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le
cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una
nu lipseşte“ (Isaia 40:26). Ultimele date ştiinŃifice presupun că
există peste 10 miliarde de galaxii şi fiecare galaxie conŃine
aproximativ o sută de milioane de stele. Cine poate număra un
miliard de trilioane sau cine le-ar găsi nume la toate? Numai
Dumnezeu Creatorul – care are putere nemărginită! Privind la
acest aspect al puterii lui Dumnezeu putem spune că împăratul
Ioiachim a făcut o nebunie când a respins, într-un mod insultător,
mesajul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu i-a vorbit ne spune
că încă ar mai fi avut şansa să scape de pedeapsa care pândea
Ierusalimul din partea Babilonului.

Mesajul dat prin proroc era unul împotriva idolatriei, dar
Ioiachim a făcut un gest prin care a arătat cât de puŃin îl intere-
sează ce are de spus Dumnezeu. Privind la desfrâul lumii de
astăzi, ne mirăm câtă răbdare are Dumnezeu ca oamenii să se
pocăiască; El nu pedepseşte întotdeauna imediat – cum a fost în
cazul Ananiei şi al Safirei (Faptele apostolilor 5:1-11). Cu
dispreŃul cu care Ioiachim a tăiat şi a ars cartea care conŃinea
cuvintele lui Dumnezeu, mulŃi oameni tratează astăzi Sfânta
Scriptură. Cu mai mulŃi ani în urmă, când am mers să-mi aduc
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unul dintre copii acasă de la liceu, am văzut că cei de la organi-
zaŃia Ghedeon dădeau în dar Noul Testament fiecărui elev care
ieşea afară. Unii îl luau, dar alŃii îl aruncau în mijlocul străzii, ca
să treacă maşinile peste aceste cărŃi. Cu mâhnire în inimă, am
strâns aceste cărŃi din drum, ca să le dau acelora care le preŃuiesc.
Ca aceşti elevi şi ca Ioiachim, sunt mulŃi care se încarcă cu vina
de a dispreŃui cuvântul Scripturii, care este insuflat de Dumnezeu
(vezi 2 Timotei 3:16, 17). 

Ioiachim ar fi putut doar să pună acel mesaj undeva, chiar dacă
nu i-a convenit ce-i spunea; dar pentru că a fost provocat, nu l-a
putut suferi şi l-a distrus. Probabil că a vrut să taie el însuşi cu
briceagul anumite cuvinte care-l mâniau, şi privind în istorie
putem vedea că nu a fost singurul care a făcut asta. Thomas
Jefferson, al treilea preşedinte al Americii (1801-1809), şi-a făcut
Biblia lui, alegând doar ce i-a plăcut din ea, iar restul a scos afară,
numind mica lui biblie „viaŃa şi moralitatea lui Isus din Nazaret“.
A tăiat orice minune şi învierea Domnului Isus, spunând că aces-
tea nu au sens. Thomas Jefferson a fost foarte înŃelept, pământeşte
vorbind; a scris DeclaraŃia de IndependenŃă a Americii, a fost
colonel, a fost bogat; dar se pare că a fost total lipsit de înŃelep -
ciune când a ales să taie Cuvântul lui Dumnezeu şi să păstreze din
el numai ce i-a convenit lui.

În 1990, în jur de 150 de teologi, într-un cadru de şedinŃe
numite „seminarul lui Isus“ au votat, folosind bile colorate, ce
credeau ei că este bun în Scripturi. Cu o bilă roşie au votat ce a
spus şi a făcut Domnul Isus, cu o bilă roz au votat pasajele care
sună ca şi cum Domnul Isus le-a spus şi le-a cerut, cu o bilă gri
au votat pentru ce „poate“ că s-a întâmplat şi cu o bilă neagră au
votat pentru ce ei credeau că nu s-a întâmplat. Au votat împotriva
a pasaje precum „Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa“. Ideea că
Domnul Isus este singura cale spre Tatăl îi ofensa. Au refuzat
pilda cu oile şi caprele (vezi Matei 25), sub pretextul că judecă
prea aspru, precum au refuzat şi învierea lui Isus. Şi de ce toate
acestea? Pentru că nu au crezut că toată Scriptura este insuflată de
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Dumnezeu (vezi 2 Timotei 3:16, 17). Au pus vina pe sinoadele din
trecut (după anul 300), care nu au ales bine ce să pună în canonul
Scripturii – de parcă Dumnezeu nu deŃinea controlul asupra
tuturor lucrurilor în acea vreme. Au ridicat învinuiri cu privire la
anumite povestiri biblice, spunând că Scriptura este o carte
evreiască cu erori, plină de poveşti închipuite.

O altă grupare de teologi au înfiinŃat un crez după care se
conduc ei, în care spun că numai ce este în roşu, adică ce a spus
Domnul Isus are importanŃă – aşa că dacă El nu a spus nimic
despre homosexuali, de exemplu, aceştia trebuie acceptaŃi în
Biserică. Din cauza unor astfel de învăŃături false Dumnezeu
ne-a avertizat prin apostolul Petru: „Voi, deci, preaiubiŃilor, ştiind
mai dinainte aceste lucruri, păziŃi-vă ca nu cumva să vă lăsaŃi
târâŃi de rătăcirea acestor nelegiuiŃi ...“ (2 Petru 3:17). Sfârşitul
acestor oameni nu va fi departe de cel al lui Ioiachim
(vezi Ieremia 36:30, 31).

Noi ştim şi credem că Scriptura este o carte infailibilă, extrem
de precisă, care a fost insuflată într-un mod perfect unor oameni
care s-au exprimat în cuvintele lor de fiecare zi, la nivelul lor.
„Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia oamenilor; ci oamenii
au vorbit de la Dumnezeu, mânaŃi de Duhul Sfânt“ (2 Petru 1:21).
În America există termenul „ghost writter“, care înseamnă „scriitor
fantomă“ – care descrie ce se întâmplă când un bogat plăteşte un
scriitor ca să scrie o carte în numele lui. Apostolii şi ceilalŃi scri-
itori ai oracolelor sfinte au scris nu de la ei, ci mânaŃi de Duhul
Sfânt, au scris pentru Dumnezeu – aşa cum Baruc a scris ce a dic-
tat Ieremia. Apostolul Pavel a scris că nu doar a scris, ci a şi vor-
bit mânat de Duhul Sfânt. „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri
învăŃate de la înŃelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăŃate de la
Duhul Sfânt, întrebuinŃând o vorbire duhovnicească pentru
lucrurile duhovniceşti“ (1 Corinteni 2:13). Apoi continuă spunând
despre cei care resping Cuvântul lui  Dumnezeu: „Dar omul firesc
nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o
nebunie; şi nici nu le poate înŃelege, pentru că trebuie judecate
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duhovniceşte“ (1 Corinteni 2:14). Cuvântul lui Dumnezeu are
putere de transformare şi viaŃa schimbată a milioane de oameni
este o dovadă vie că acest Cuvânt are viaŃă şi aduce rodul dorit de
Dumnezeu când este primit.

Când omul nemântuit aude vestea evangheliei – care îi spune
că este păcătos şi pentru el este scăpare prin meritul sângelui
Domnului Isus – vibrarea fizică a timpanului este transmisă la
creier şi acolo devine informaŃie intelectuală. În acele momente
Duhul Sfânt îi poate da un moment de luciditate când poate
accepta „Cuvântul“ ca veste bună şi, în dorinŃa de a primi iertarea
lui Dumnezeu, se căieşte şi ia decizia de a părăsi păcatul şi de a
asculta de Dumnezeu pentru tot restul vieŃii – „fiindcă aŃi fost năs-
cuŃi din nou nu dintr-o sămânŃă care poate putrezi, ci dintr-una
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
şi care rămâne în veac“ (1 Petru 1:23). Acea informaŃie intelectu-
ală din Cuvânt, în momentul căinŃei sincere, pătrunde în duh
(vezi 1 Tesaloniceni 5:23) şi aduce viaŃă în locul acela tainic din
om unde nu era viaŃă (vezi Efeseni 2:1). Acest proces tainic se
numeşte „naştere din nou“ şi este cel mai important eveniment
din viaŃa unui om pe pământ. Fără el Domul Isus a spus că omul
nu poate moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturii are
putere de transformare în omul care îl primeşte (vezi Isaia 55:11).
Cuvântul lui Dumnezeu deschide mintea şi ne face mai înŃelepŃi,
aşa cum a recunoscut şi David (vezi Psalmii 119:98, 99).

Cuvântul Scripturii influenŃează societatea pentru că învaŃă
respect, dă demnitate, creează o structură socială dreaptă, pro-
movează familia şi prosperitatea ei şi inspiră o cultură a milei.
Întrebarea este: „Ce am făcut cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu?“
L-am primit ca fiind pentru noi sau l-am dispreŃuit, la fel ca
Ioiachim? Evanghelia este vestea bună pentru sufletul care
recunoaşte că este un păcătos şi este cartea cea mai iubită şi cea
mai urâtă de oameni; este cartea care a modelat societatea prin
oameni înŃelepŃi precum Robert Boyle, John Keppler, Isaac
Newton – care au preŃuit-o. Scriptura este cartea care ne spune că
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nu putem face nimic fără consecinŃe. Pentru cei care nu vor să
asculte de ea există o veste rea pe care ei ar vrea să o evite, cum
a făcut împăratul Ioiachim.

MulŃi oameni care iubesc păcatul ocolesc această carte sau
caută biserici unde oamenilor li se dă voie să trăiască cum vor ei
şi totuşi li se spune că sunt mântuiŃi. „... Nu vă înşelaŃi în privinŃa
aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii,
nici malahii, nici sodomiŃii, nici hoŃii, nici cei lacomi, nici beŃivii,
nici defăimătorii, nici hrăpăreŃii nu vor moşteni ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:9, 10). Cine trăieşte aşa sau
acceptă un asemenea mod de viaŃă nu va intra în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu (vezi Apocalipsa 21:8). Ca Felix odinioară (vezi
Faptele apostolilor 24:25), unii ar vrea beneficiile mântuirii, dar
când aud de asprimea Cuvântului nu mai doresc să asculte de
Dumnezeu. Unui predicator i s-a spus să nu fie aşa de dur când
numeşte păcatele. Acesta a adus o sticlă de otravă pentru şoareci
pe care era un cap de mort, avertizând în legătură cu pericolul
mortal, apoi a întrebat: „VreŃi să schimb eticheta acestei sticle, să
nu fie aşa de dură şi să o pun înapoi?“ 

Evanghelia este vestea bună dacă o asculŃi; iar dacă nu, în mod
deschis şi sincer îŃi spune ce urmează în viitorul tău nu foarte
îndepărtat. Dumnezeu ne face cunoscute planurile vrăjmaşului şi,
dacă vrem, ne iartă de păcat. Ulterior, prin puterea Duhului Sfânt,
dacă stăm în ascultare de Scripturi, ne ajută să ne păzim de păcat.
Fără să mutăm hotarul şi fără să stricăm sau să diluăm cuvântul
care cheamă la pocăinŃă şi la viaŃă sfântă, trebuie să ne întrebăm
dacă noi am primit „scrisoarea“ lui Dumnezeu, adică Evanghelia,
sau acest Cuvânt stă necitit şi dispreŃuit undeva, în casa noastră.

Cine ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu îşi face lui însuşi o
mare favoare – nu altcuiva. Vei alege să lupŃi cu Dumnezeu sau,
prin ascultare de El, vei trece de partea Lui? Dacă Cuvântul lui
Dumnezeu este încă împotriva ta, te îndemn să te schimbi, ca El
să aducă iertare şi mântuire în viaŃa ta. Ai numai de câştigat!

Amin
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PILDA FIULUI DE ÎMP}RAT

„ÎmpărăŃia cerurilor se aseamănă cu un împărat care
a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme
pe cei poftiŃi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.“

Matei 22:2, 3

Este important să analizăm o nuntă din Israel în contex-
tul cultural al vremii de atunci pentru că nunta reprezin-
tă metaforic felul în care va avea loc evenimentul nunŃii

Fiului de Împărat, Isus. Nunta începea cu discuŃia între părinŃii
mirilor, care, atunci când împreună cu mirii cădeau de acord în
privinŃa căsătoriei, considerau tinerii logodiŃi, iar acest eveniment
avea putere legală. Tânărul pleca să pregătească locul unde aveau
să locuiască cei doi după nuntă, iar fata rămânea cu părinŃii ei
(aproximativ un an), până în noaptea când, după hotărârea tatălui
mirelui, mirele venea să o ia, să facă nunta şi să o ducă la noua lor
casă. Sub autoritatea cuvântului scris în Cântarea Cântărilor 2:4 şi
astăzi mai au loc astfel de ceremonii în Israel, în care tinerii spun
că se consacră unul celuilalt conform legii lui Moise, date de
Dumnezeul lui Israel. „... împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta
ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-Ńi ure-
chea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău! Şi atunci împăratul îŃi
va pofti frumuseŃea ...“ (Psalmii 45:9, 10). Simbolic şi profetic,
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acest psalm descria atunci ce avea să se întâmple între Fiul de
Împărat Isus şi Mireasa Sa, care este „... Biserica celor întâi năs-
cuŃi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor,
de duhurile celor neprihăniŃi, făcuŃi desăvârşiŃi“ (Evrei 12:23).

Cuvântul „Mireasă“ folosit în Biblie pentru a descrie Biserica
se referă la totalitatea celor mântuiŃi şi nu dă loc la interpretări
eronate – precum cele din cultele monastice, care susŃin despre
călugăriŃe că ele se căsătoresc în mod personal cu Isus Hristos.
Sufletele mântuite sunt cele care au fost „făcute desăvârşite“
în meritul sângelui Domnului Isus atunci când, în urma pocăinŃei,
au fost iertate şi li s-a oferit, prin credinŃă, neprihănirea Domnului
Isus (vezi Romani 5:1). În prezent Biserica Domnului Isus
este prezentată în Scriptură ca logodită cu Mirele Isus (vezi
2 Corinteni 11:2), care va veni în ceasul hotărât de Dumnezeu
Tatăl (vezi Marcu 13:32). Doar în mod metaforic, Domnul Isus
S-a prezentat pe El Însuşi ca Mire (vezi Luca 5:34; Ioan 3:29) care
a plecat să pregătească un loc (vezi Ioan 14:2-4), unde El şi
Mireasa Lui, adică Biserica, pe care a răscumpărat-o din robia
păcatului (vezi 1 Corinteni 6:19, 20), vor fi pe veci.

Când trâmbiŃa va suna (vezi 1 Tesaloniceni 4:16, 17) Mireasa,
îmbrăcată în in subŃire (vezi Apocalipsa 19:7-9), Îl va întâlni pe
Mirele ei. Nu toŃi care se folosesc de numele de creştini fac parte
din Biserică, ci doar cei care au fost înnoiŃi (vezi Tit 3:5), trans-
formaŃi în făpturi noi (vezi 1 Corinteni 5:17) şi care trăiesc în
ascu ltare de Cuvântul Mirelui (vezi Efeseni 5:24) – Cuvânt care
astăzi este la îndemâna oricui, în Sfintele Scripturi. Pilda Fiului
de împărat ne spune că la nuntă ajung nu cei care au fost invitaŃi
prima dată – aceştia fiind poporul Israel, care nu L-a primit pe
Domnul Isus – ci ajung cei care nu se aşteptau şi nici nu aveau
merite datorită cărora să fie acolo. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu
L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“
(Ioan 1:11, 12). Când Domnul Isus S-a întrupat prin fecioara
Maria şi a umblat printre oameni, poporul evreu era sub

260

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



stăpânirea romană şi ei aşteptau un eliberator. Ei aşteptau ca
Mesia Cel făgăduit de Dumnezeu prin proroci să vină să-i
elibereze ca pe macabei, care, cu 164 de ani mai înainte au răs-
turnat puterea grecului Antiochus Epifanus – care a oprit jertfele
din Templu şi l-a spurcat aducând statuia lui Zeus şi sacrificând
un porc pe altar. IsraeliŃii nu au vrut să ştie despre ce a scris Isaia
în capitolul 53 al cărŃii sale sau despre ce a prorocit Daniel în
Babilon (Daniel 9, în anul 605 î. Hr.) – scrieri care prezentau un
Mesia care suferă şi moare înainte de dărâmarea Templului de
către romani.

PreoŃimea, cărturarii şi fariseii, deşi au văzut minunile
nemaipomenite făcute de Domnul Isus, nu au vrut să vadă în El
decât un rival care trebuie distrus şi, folosindu-se de Roma au
făcut acest lucru. În acele zile, dar şi astăzi, fariseul nu se
pocăieşte pentru că nu crede că are ceva de schimbat în viaŃa lui
– chiar dacă este confruntat cu adevărul. Fariseul este un om care,
la fel ca în vremea Domnului Isus, predică idei omeneşti ca fiind
legea lui Dumnezeu. Domnul Isus a vestit ÎmpărăŃia Cerurilor şi
a chemat oamenii la pocăinŃă faŃă de Dumnezeu, dar oamenii reli-
gioşi care cunoşteau şi învăŃau pe alŃii Legea L-au respins şi, res -
pingându-L, s-au lipsit de invitaŃia la nunta Fiului de Împărat. Aşa
cum vedem şi din lecturarea pildei, prin refuzul celor invitaŃi, care
au invocat motive superficiale, prin har, s-a deschis uşa nea-
murilor – care au fost chemate la mântuire. „... FraŃilor, ştiŃi că
Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi,
ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să
creadă“ (Faptele apostolilor 15:7). Spre uimirea lui Petru şi a
celorlalŃi, începând cu casa lui Corneliu (Faptele apostolilor 10),
prin evanghelie, Dumnezeu a oferit mântuirea neamurilor şi încă
o mai face şi astăzi, ca locurile la nunta Fiului Său să se umple.
Evanghelia este vestea că Dumnezeu a devenit om în persoana
Domnului Isus, să trăiască fără păcat şi să moară în locul celor
păcătoşi şi astfel, în meritul sângelui Său (vezi Evrei 9:22), să
împace omenirea cu Dumnezeu Tatăl.
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Sângele animalelor jertfite în trecut era o reprezentare a sân-
gelui sfânt al Domnului Isus, în meritul căruia ni se dă haina albă
de nuntă. Nimeni în afară de Domnul Isus nu poate plăti pentru
păcat ca dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Ca să fii la
această nuntă, care începe în clipa când hotărăşte Tatăl, trebuie să
ai haina de nuntă, adică o stare de nevinovăŃie totală, care se
primeşte numai de la Dumnezeu. Oricine ai fi, oricât de bun sau
de păcătos ai fi, eşti invitat la nunta Fiului de Împărat; „... cum se
bucură mirele de mireasa lui, aşa Se va bucura Dumnezeul tău de
tine“ (Isaia 62:5).

Tot în mod metaforic, Apocalipsa prezintă Biserica în calitate
de Mireasă, ca o nevastă care s-a împodobit pentru bărbatul ei
(vezi Apocalipsa 21:2). Nu este nevoie de purgatoriu (concept
introdus în anul 592), deoarece, dacă ne mărturisim păcatul, sân-
gele lui Isus Hristos ne curăŃă de orice vină. Astăzi oamenii sunt
comozi, nepăsători, indiferenŃi şi unii chiar refuză să creadă în
cuvântul prin care sunt chemaŃi la mântuire, dar vine o zi când
oportunitatea de a fi mântuit prin har nu va mai exista.

În această pildă sunt reprezentaŃi oameni ocupaŃi să adune
bani, avere, să administreze afaceri şi care, trăind pentru aceste
lucruri, îşi neglijează sufletul. „Şi ce foloseşte unui om să câştige
toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?“ (Marcu 8:36). Unul dintre
cele mai dificile lucruri, în calitate de robi care cheamă la nunta
Fiului de Împărat, este să spui cuiva care se numeşte creştin că nu
este, să-i spui că stă la un adăpost de crezuri false, inventate de
oameni şi iniŃiate de cel rău. O femeie de la Ńară, când i-am ofe rit
vestea bună a mântuirii, mi-a spus că nu are timp de aşa ceva,
pentru că are grădină. Absurd? Napoleon a vândut teritoriul sta -
tului Louisiana (SUA) cu 3 cenŃi acrul (0,4 ha) în anul 1803, iar
Ńarul Rusiei a vândut Alaska la acelaşi preŃ pe acru în anul 1867.
Valori imense au fost date pe nimic, am putea spune. Nu este
nimic mai valoros decât mântuirea şi totuşi oamenii o vând pe
lucruri fără preŃ, care peste câŃiva ani vor fi doar o amintire sau un
gunoi. Unii îşi pierd sufletul pentru un blid de linte, alŃii chiar şi
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pentru mai puŃin. „Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia
uşa, şi voi veŃi fi afară şi veŃi începe să bateŃi la uşa şi să ziceŃi:
«Doamne, Doamne, deschide-ne!» Drept răspuns, El le va zice:
«Nu ştiu de unde sunteŃi».“ (Luca 13:25).

Astăzi încă mai este loc la nuntă şi nimeni care vine la
Domnul Isus nu va fi izgonit afară (vezi Ioan 6:37), ci ORICINE
crede în El este primit şi mântuit (vezi Ioan 3:16). Aşa cum
Domnul Isus a predicat evanghelia ÎmpărăŃiei (vezi Matei 4:23,
9:35, 24:14; Luca 4:43, 8:1, 16:6; Faptele apostolilor 8:12), noi,
care ne-am făcut părtaşi firii dumnezeieşti (vezi 2 Petru 1:4), ca
ispravnici ai Împăratului (vezi 1 Corinteni 4:2), ca robi din
dragoste, avem mandatul de a chema suflete la mântuire. Avem
datoria (vezi Matei 22:9) să îi chemăm la nunta Fiului de Împărat
pe toŃi cei pe care îi găsim în calea noastră, ca să se umple casa
Tatălui. Dacă ne numim creştini şi nu facem asta este pentru că nu
credem ce este scris; dacă credem şi nu facem asta este pentru că
nu ne interesează.

În urmă cu 40 de ani parcă era mult mai mult interes şi entuzi-
asm în privinŃa venirii Mirelui; acum fecioarele au început să aŃi-
pească. La început, creştinii se salutau cu „Maranata“, adică
„Domnul vine“ – pentru că ei credeau şi voiau nespus de mult ca
El să vină. Din milioane de biserici creştine puŃine sunt cele pen-
tru care acest mandat este important (vezi Matei 28:19, 20). Pilda
nunŃii fiului de împărat spune că unul dintre cei care au intrat la
nuntă a cutezat să intre fără a avea haina de nuntă şi a fost scos
afară. Asigură-te că ai haina pe care o dă Dumnezeu. Cazul trist
al acestui suflet este portretul omului care va ajunge în iad şi va
şti ce oportunitate a pierdut. „De aceea, preaiubiŃilor, fiindcă
aşteptaŃi aceste lucruri, siliŃi-vă să fiŃi găsiŃi înaintea Lui fără pri-
hană, fără vină şi în pace“ (2 Petru 3:14). Asigură-te că nu ai o
neprihănire care are la bază faptele tale bune, ci ai neprihănirea
care se capătă prin credinŃa în Domnul Isus; „şi să fiu găsit în El,
nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care
se capătă prin credinŃa în Hristos, neprihănirea pe care o dă
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Dumnezeu, prin credinŃă“ (Filipeni 3:9). Numai tu decizi pentru
sufletul tău, dacă vei ajunge în iad sau, prin ascultare, la invitaŃia
la nunta fiului de împărat, vei ajunge mântuit.

Când un suflet este născut din nou prin pocăinŃă este scos
de sub legea păcatului şi a morŃii (vezi Romani 8:2) şi intră în
jurisdicŃia Legii lui Isus Hristos. Când Dumnezeu priveşte spre
pământ vede trei feluri de oameni: evrei, neamuri şi Biserica sau
Mireasa Lui. Din care faci tu parte? Refuză să-Ńi hrăneşti sufletul
cu ceva ce omoară şi hrăneşte-te cu ce aduce viaŃă din belşug. Fii
sigur că prin pocăinŃă sinceră ai îmbrăcat haina de nuntă pe care
o dă Împăratul – şi nu alta. Aşteaptă-L pe Mire, nu stând degeaba
sau alergând doar după lucruri pământeşti, ci lucrând ca El,
care vine cu răsplata, să aibă pentru ce să-Ńi răsplătească
(vezi 2 Petru 3:11). Fii gata în fiecare zi, aşteptând şi grăbind
venirea Mirelui!

Amin

264

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



44

VA TRIMITE DUMNEZEU OAMENI ÎN IAD?

„În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi
între voi vor fi învăŃători mincinoşi, care vor strecura
pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul
care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor
o pierzare năprasnică.“ 2 Petru 2:1, 2

Acest mesaj va încerca să răspundă la o întrebare grea
pentru noi, dar care nu este grea pentru Scriptură;
această întrebare este grea pentru că răspunsul îi

înspăimântă pe mulŃi. Deşi nu ne place să vorbim despre acest
subiect, totuşi nu putem scoate iadul din Scriptură, după cum nu
putem scoate raiul. Subiectul despre iadul cel veşnic pregătit de
Dumnezeu pentru Satana şi îngerii lui (vezi Matei 25:41) este un
subiect evitat, deoarece îi face pe mulŃi să se simtă stânjeniŃi. Un
sondaj recent indică faptul că peste 67% din americani cred în iad
şi 23% cred că vor merge acolo. Iadul nu este o concepŃie inven-
tată de biserică, ci este un loc real unde sufletele simt sete, durere
şi regrete fără posibilitate de uşurare sau de anihilare; de aceea
vorbim cu durere în inimă despre acest loc în dorinŃa ca cei care
aud mesajul evangheliei să nu ajungă acolo.

În pilda bogatului nemilostiv (vezi Luca 16:19) Domnul Isus a
ridicat puŃin cortina spre lumea spirituală, ca noi să credem că
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există un astfel de loc de chin, cu scopul ca omul să evite să
ajungă acolo unde rugăciunile, intenŃiile bune şi căinŃa nu au nici-
un rost. „Mă duc în iad cu prietenii mei şi acolo o să ne distrăm“,
mi-a spus un coleg de lucru, mai demult. „Cerul este un loc unde
totu-i perfect, un loc plictisitor, de aceea aleg iadul“, a spus un om
foarte bogat. Pentru astfel de oameni, noi, cei mântuiŃi, simŃim
durere. Pentru că ne pasă, după cum lui Dumnezeu Îi pasă, trebuie
să facem ceva. Acest mesaj încercă să îndrume sufletele spre cer
(vezi Romani 9:2, 3, 10:1).

Dacă spunem că noi credem în existenŃa iadului şi a raiului şi
totuşi nu facem nimic să ne prevenim colegii, vecinii, neamurile,
consătenii, înseamnă că nu ne pasă de aceştia. Iadul este un loc
unde pedeapsa groaznică a lui Dumnezeu apasă veşnic peste
sufletele care nu s-au împăcat cu El prin meritul jertfei Domnului
Isus. „Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, cur-
vari, vrăjitori, închinători la idoli, şi toŃi mincinoşii, partea lor este
iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua“
(Apocalipsa 21:8). Dumnezeu este Dumnezeul şi Tatăl celor
care-L ascultă – şi nu al mincinoşilor şi al curvarilor care nu vor
să se pocăiască. „... temeŃi-vă mai degrabă de Cel ce poate să
piardă şi sufletul şi trupul în gheenă“ (Matei 10:28).

ToŃi oamenii sunt vizaŃi de realitatea iadului, dar textul citat la
început este un avertisment specific pentru cei care odată L-au
cunoscut pe Domnul Isus ca Stăpân, dar după un timp, mânaŃi de
dorinŃe de slavă deşartă, de dorinŃe de îmbogăŃire sau de pofta firii
pământeşti, au mutat hotarul Cuvântului şi au stricat Cuvântul,
amestecând adevărul cu minciuna. „Căci tot ce este în lume: pofta
firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieŃii, nu este de la
Tatăl, ci din lume“ (1 Ioan 2:16). Aceste trei momeli i-au ispitit cu
succes pe primii oameni în grădină, L-au ispitit fără succes pe
Domnul Isus în pustiu şi ne vor provoca şi pe noi, cei care vrem
să Îi fim credincioşi Stăpânului care ne-a răscumpărat. Pentru cei
care cred în Domnul Isus şi Îi rămân loiali, El a nimicit frica şi
puterea morŃii (vezi Evrei 2:14, 15) pentru că noi ne încredem în

AI GĂSIT ADEVĂRUL?

266



promisiunile Lui şi nu ne mai temem de iad. „Diavolul joacă pe
extreme“, spunea cineva, adică îŃi oferă cale mai largă sau caută
să te încânte să accepŃi reguli nebiblice care nasc mândrie
spirituală la fel ca în cazul fariseilor de odinioară, care Ńineau obi-
ceiuri omeneşti şi le impuneau altora ca fiind de la Dumnezeu.
„PăziŃi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaŃi în haine
de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori“ (Matei 7:15).

Textul citat la început ne avertizează cu privire la cei care
predică ideile lor şi trec de ce este scris; aceşti oameni care pot
face mare pagubă în ogorul Domnului. Pe ei îi aşteaptă o zi a răs-
plătirii, însă, aşa cum spune Cuvântul, aceasta va consta într-o
pedeapsă năprasnică, pentru că ei lovesc şi rănesc ceea ce iubeşte
Dumnezeu: Biserica (vezi Luca 13:24). Deocamdată, amestecat
cu grâul este şi neghina, amestecaŃi cu oile sunt şi lupi în piele de
oaie, dar urmează un triaj în care unii vor fi puşi la stânga, iar alŃii
la dreapta (vezi Matei 13:47-51). Sortarea Marelui Păstor va
separa pe cei în care Hristos a luat chip de cei în care nu a luat
chip. „Unde este acel loc de chin?“, se întreabă unii. Textele care
vorbesc despre LocuinŃa morŃilor ca fiind în adâncul pământului
abundă, de aceea nu este bine să încercăm să născocim noi alte
locuri (vezi Matei 12:40; Isaia 14:9, 66:24; Psalmii 16:10, 9:7;
Apocalipsa 20:14; Genesa 37:35; 1 Samuel 2:6; Numeri 16:30;
Iov 7:9, 21:13; 1 ÎmpăraŃi 2:6). Din aceste texte reiese că LocuinŃa
morŃilor (Şeol) este sub scoarŃa pământului, după care este o pră-
pastie mare (vezi Luca 16), după care urmează locul de chin
numit iad; acolo a ajuns bogatul nemilostiv şi a fost chinuit de
sete, dar de unde era, i-a văzut pe Avraam şi pe Lazăr. Mai jos este
abisul unde, legaŃi în lanŃuri, aşteaptă judecata îngerii căzuŃi (vezi
2 Petru 2:4; Iuda 1:6).

ToŃi oamenii care sunt în viaŃă în acest moment au rezervare fie
în iad, fie în rai. Purgatoriul nu există; el a fost inventat de oameni
cu scopul de a scoate bani de la ei. Nu puŃini Îl acuză pe
Dumnezeu pentru că trimite sufletele într-un astfel de loc de chin,
numit iad, dar El a făcut tot posibilul ca ele să nu ajungă în iad. A

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

267



plătit El Însuşi preŃul pentru vina omului care vine la El ca
păcătos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaŃa veşnică“ (Ioan 3:16). Dumnezeu Şi-a arătat dragostea
pentru om prin faptul că „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El
L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El“ (2 Corinteni 5:21).

Dumnezeu este drept şi bun. În bunătatea Lui, El dă fiecăruia
ce îşi alege. Dacă nu ar fi oferit oportunitate de salvare de la iad,
oamenii ar putea argumenta că nu este bun. Dacă nu ar pedepsi
păcatul neiertat, nu ar fi drept. Însuşi faptul că El pedepseşte
păcatul ne dă încă o garanŃie că mântuirea noastră este sigură,
deoarece El nu Se schimbă. Păcatul fiecărui suflet va fi pedepsit
în trupul lui Hristos sau prin pedeapsa iadului, după cum alege
fiecare, în mod personal. Scopul venirii Domnului Isus şi al
vestirii evangheliei este ca omul să nu ajungă în iad. „Tot aşa, vă
spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos
care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni nepri-
hăniŃi care n-au nevoie de pocăinŃă“ (Luca 15:7). Dacă încă nu
L-ai chemat pe Domnul Isus în viaŃa ta ca Domn şi Stăpân, nu ai
vrea să fii unul dintre sufletele care fac bucurie cerului? Nimic din
ce ar oferi Satana pe acest pământ nu rezistă timpului, dar mân-
tuirea pe care o oferă Dumnezeu prin credinŃă în jertfa
înlocuitoare a Domnului Isus va dăinui veşnic.

Când cineva cumpără un ceas deşteptător nou, când sună prima
dată pare foarte strident, dar după mai multe zile omul se
obişnuieşte cu acel zgomot menit să-l trezească. Am cunoscut pe
cineva care chiar poate dormi mai departe. Într-un mod asemănă-
tor, unii, când aud mesajul despre iad se sperie şi spun că se
pocăiesc, dar după un timp se obişnuiesc cu ideea şi, parcă
fermecaŃi de păcat, nu-i mai înspăimântă gândul că vor petrece
veşnicia în chin. Lasă mesajul acesta despre realitatea iadului să
facă bine sufletului tău şi pocăieşte-te! În mod metaforic am putea
spune că reclama casei Satanei spune: „Noi dăm ce avem mai bun
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la început“, pe când reclama casei Domnului Isus spune:
„Noi dăm ce avem mai bun la sfârşit“. Ce vei alege pentru
sufletul tău? Masa Domnului Isus sau masa lui Satan? Va trimite
Dumnezeu oamenii în iad? Răspunsul corect este că oamenii se
trimit singuri în acel loc de chin refuzând să se pocăiască,
„pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiŃi“
(2 Tesaloniceni 2:10b). Chiar dacă numele de creştin a fost intro-
dus de păgâni, el îi desemnează pe cei care seamănă cu Hristos
pentru că Duhul Sfânt îi modelează şi îi pregăteşte la fel cum
Eliazar a pregătit-o pe Rebeca să-l întâlnească pe Isaac. 

Creştin adevărat este omul care, crezând în Domnul Isus, prin
pocăinŃă, a devenit o făptură nouă (vezi 1 Corinteni 5:17) care,
ascultând de tot sfatul Scripturii, are ca prioritate trăirea pentru
viaŃa care vine. Creştin adevărat este cel care, după ce s-a pocăit,
cere botezul în apă, ca să intre în ascultare de Cuvântul lui
Dumnezeu. Creştin este acela care nu se mai teme de iad, ci din
dragoste pentru Stăpânul care l-a răscumpărat se fereşte de tot ce
i se pare rău şi lucrează cu sârguinŃă în folosul ÎmpărăŃiei lui
Dumnezeu. Eşti tu creştin adevărat?

Amin
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45

ORBUL BARTIMEU

„El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să
strige: «Isus, Fiul lui David, ai milă de mine!»“

Marcu 10:46

Când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l citi
este bine să fim conştienŃi că Dumnezeu vrea să ne vor-
bească, pentru ca, în urma citirii şi a studiului, să avem

hrană care să înveŃe şi să susŃină sufletul nostru. Chiar dacă citim
o povestire bine-cunoscută, precum cea a orbului Bartimeu, din
care de-a lungul timpului am sustras hrană spirituală, putem avea
aşteptarea să fim binecuvântaŃi din nou. Povestirea descrie o
m inu ne – un fapt care nu poate fi explicat în mod ştiinŃific. Omul
a fost înzestrat cu simŃul auzului, al văzului, al mirosului, al gus-
tului şi cu simŃul tactil – care, prin atingere, oferă informaŃii
de tailate creierului chiar şi fără ajutorul văzului. Bunul simŃ nu
este în această listă, dar nici el nu trebuie să lipsească din viaŃa
omului. Acela care este lipsit de unul din aceste simŃuri este pus
de ceilalŃi oameni în categoria celor care au dizabilităŃi.

Dintre cele cinci simŃuri, nici unul nu are un impact mai puter-
nic, atunci când lipseşte, decât văzul. Când omul priveşte, pe reti-
na ochiului apare informaŃia văzută, care printr-un impuls nervos,
este transmisă la cortex, unde este descifrată, interpretată sau
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recunoscută, ca apoi mintea să spună gurii sau altor organe cum
să reacŃioneze. Vederea este unul dintre darurile pe care le avem
de la Dumnezeu, prin care mintea noastră primeşte informaŃii
clare despre mediul înconjurător. Calea vizuală este cea mai
impresionabilă şi transmite minŃii omului nu doar chipul celor
dragi de lângă noi, ci şi cele mai multe gunoaie. Oameni precum
Iov ştiu asta, de aceea îşi feresc ochii de imagini inutile punând
străji aspre la firul gândirii lor. „Făcusem legământ cu ochii mei
şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare“ (Iov 31:1).

Majoritatea am experimentat ce înseamnă să umbli noaptea
prin cameră, cu lumina stinsă şi să ne loveim de ceva tare cu
piciorul. Dacă acel sentiment este deosebit de neplăcut, ca să
apreciem acest dar al văzului de la Dumnezeu, este bine să încer-
căm să ne închipuim cum ar fi să umblăm într-o astfel de beznă
tot timpul. Statisticile spun că în lume există peste 200 milioane
de oameni lipsiŃi de vedere care trăiesc acest coşmar al unei lumi
întunecate.

Bartimeu era un om fără prieteni pentru că nu avea ce oferi, dar
probabil era dus să ceară de milă în locurile pe unde treceau
oamenii. În acea zi, când Domnul Isus a ajuns la Ierihon,
Bartimeu era înconjurat de mari mulŃimi de oameni care voiau
să-L vadă şi să-L audă pe ÎnvăŃătorul din Nazaret, dar nimeni
nu avea timp pentru el. Oamenii erau acolo pentru ei şi când
Bartimeu a început să strige la Domnul Isus, oamenii, deranjaŃi,
l-au certat să tacă. Ierihonul este o cetate la 17 kilometri de
Ierusalim, având o populaŃie mixtă de evrei şi de neamuri; este o
cetate cu un trecut istoric important, care datează de pe vremea lui
Iosua. Ierihonul, care apare în pilda samariteanului milostiv, era o
cetate ocolită de evreii care Ńineau Legea deoarece îi socoteau
eretici pe cei din  Ierihon; îi socoteau necuraŃi şi pierduŃi spiritu-
al. Este cetatea în care Zacheu a fost restaurat şi mântuirea a intrat
în casa lui când Domnul Isus a poposit la el.

Bartimeu cerşea pentru că avea nevoie să mănânce, dar era
privit de semenii lui ca un om pedepsit de Dumnezeu; dar dacă
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Dumnezeu ar vrea să pedepsească oamenii cu orbirea pentru
păcat, nu numai Bartimeu, ci toŃi oamenii ar fi fost orbi. Bartimeu
a auzit de ÎnvăŃătorul din Nazaret care vindecă boli incurabile şi,
simŃind că este singura lui oportunitate să capete vederea, a
început să strige tare: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“
Când a fost certat să tacă, a început să strige mai tare; şi cred că
Domnul Isus i-a auzit mai întâi vocea credinŃei.

CredinŃa celor care spun că ei cred în Dumnezeu şi în Isus
Hristos ca Mântuitor stă în a crede şi acŃiona pe baza spuselor lui
Dumnezeu. Dacă te-aş întreba cum te cheamă nu ar fi nevoie de
timp îndelungat sau de hotărâri, ci imediat mi-ai spune numele
tău. Ştii cum te chemă de mulŃi ani şi nimeni nu te poate convinge
că te cheamă altfel decât cum scrie că te cheamă în cartea de
identitate. CredinŃa care vede minuni este cea care are tăria şi
convingerea că Dumnezeu va face ceea ce a promis. Strigătul lui
Bartimeu a avut o adresă clară. A avut adresa cuiva care poate
să-i dea vederea, chiar dacă el încă nu cunoscuse pe nimeni altul
care să fi cerut un astfel de lucru de la cineva. Bartimeu era orb,
dar vedea ceva ce oamenii din jur nu vedeau. El vedea în persoana
Domnului Isus pe Acela care poate face orice. Numindu-L „Fiul
lui David“ a adăugat un ton profetic la strigătul lui după ajutor.
El L-a numit Mesia, Acela pe care tot Israelul ar fi spus că Îl
aşteaptă, ştiind că avea să vină din sămânŃa lui David. 

Convingerea lui profetică, exprimată cu glasul lui tare, a ajuns
la urechea Domnului Isus, care l-a chemat la El şi l-a întrebat ce
vrea să-i facă. Bartimeu a sărit în picioare, şi-a aruncat haina,
care-i era singura protecŃie de frig noaptea şi de căldură ziua, şi a
spus: „«Rabuni ... să capăt vederea». Şi Isus i-a zis: «Du-te cre -
din Ńa ta te-a mântuit». Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers
după Isus“ (Marcu 10:51, 52). Nu ştim dacă vreodată cineva l-a
mai întrebat pe Bartimeu exact ce ar vrea să primească, dar când
a ajuns înaintea Domnului Isus a ştiut că El are de dat mult mai
mult decât nişte bani cu care să-şi cumpere pâine. Domnul Isus,
care l-a cunoscut pe Natanael înainte ca acesta să-L fi văzut, care
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l-a chemat pe Zacheu pe nume fără să-l întrebe cum îl cheamă, a
cunoscut zbuciumul, dar şi credinŃa acestui orb disperat şi l-a
vindecat. Această întâmplare din viaŃa Domnului Isus şi a uceni-
cilor ne arată nepăsarea oamenilor faŃă de cei care suferă lângă ei,
ne arată că stăruinŃa cu credinŃă înaintea Domnului primeşte
rezultate. Această nepăsare se poate vedea astăzi în rândul celor
cre dincioşi care trăiesc între mulŃi oameni nemântuiŃi. Dacă
fiecare credincios ar spune despre Domnul Isus sau ar invita pe
cineva la casa de rugăciune unde să asculte mesajul evangheliei,
multe suflete ar fi câştigate pentru Domnul şi în acest fel cu toŃii
am grăbi venirea Domnului Isus. Foarte mulŃi oameni bâjbâie în
această lume, fiind orbi din punct de vedere spiritual şi au nevoie
să fie conduşi la Isus, care dă şi azi vedere orbilor.

Unii văd bine dar sunt egoişti. Privesc cu răutate şi invidie şi
au nevoie să fie vindecaŃi de Domnul Isus. Unii văd mari valori în
bani şi în avere şi îşi neglijează sufletul şi pare că şi l-ar vinde
pentru bani. Aceşti oameni au nevoie de atingerea Domnului Isus.
Unii văd rău pentru că se văd foarte buni când se compara cu alŃii,
dar dacă Domnul le-ar deschide ochii s-a vedea ticăloşi, nenoro-
ciŃi, săraci, orbi şi goi (vezi Apocalipsa 3:17). MulŃi cred că sunt
bine, că ideile lor şi calea aleasă de ei este bună, până să vină la
adevărul Scripturii care, ca o oglindă, le arată adevărata lor faŃă.
AlŃii care au probleme cu vederea spirituală sunt cei care îi dis-
preŃuiesc pe semenii lor pentru că nu văd în ei valoare şi chipul
lui Dumnezeu şi, în orbirea lor, se îndreaptă spre veşnicie ca spre
o prăpastie a pierzării. Biblia spune despre ei: „LăsaŃi-i: sunt
călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea
amândoi în groapă“ (Matei 15:14).

Când un om vede bine din punct de vedere spiritual nu mai
poate suporta păcatul în viaŃa lui, ci îl vânează şi îl scoate afară.
Eşti tu un văzător sau un nevăzător? Faptul că Bartimeu şi-a arun-
cat haina ne spune că el anticipa că avea să fie vindecat. Domnul
Isus i-a spus: „Du-te“, dar orbul vindecat a ales să meargă după
Isus. CredinŃa i-a fost răsplătită! În calitate de credincioşi ne
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rugăm Domnului acasă, pe drum sau la biserică, dar oare ce
anticipăm să se întâmple? Unii folosesc rugăciunea ca scuză să nu
facă ce ar trebui. Unii se roagă până ajung la necredinŃă din cauza
unei rutine care nu vede răspuns. Promisiunile lui Dumnezeu nu
trebuie să treacă peste noi, ci ele trebuie crezute din toată inima,
aşa cum credem că ştim cum ne cheamă. Creştinismul de astăzi a
creat un standard slab şi mic peste care poŃi privi, care nu cere mai
mult decât rutină; dar celui care Îl crede pe Dumnezeu îi stă la
dispoziŃie puterea Duhului lui Dumnezeu care l-a înviat pe Isus
Hristos din morŃi (vezi Romani 8:11).

Înnoirea minŃii noastre trebuie să ne pună în poziŃia de copii ai
lui Dumnezeu care cer şi primesc lucruri de la Dumnezeu. Nu
cere de la Dumnezeu ceea ce El deja a spus că a făcut şi nu cere
ceea ce poŃi şi trebuie să faci tu singur, dar cere lucruri prin care
Numele Lui să fie proslăvit (vezi Ioan 14:13, 15:7, 16:23).
Doamne, Te rugăm dă-ne vedere să ne vedem cum ne vezi Tu!
Ajută-ne să vedem ce avem şi putem folosi pentru slava
ÎmpărăŃiei Tale! Ajută-ne să vedem ce nu avem şi ne trebuie, ca
să cerem de la Tine!

Amin
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46

ÎNCHINAREA LA |ARPE

„A îndepărtat înălŃimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a
tăiat Astarteile şi a sfărâmat în bucăŃi şarpele de
aramă pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel
arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau
Nehuştan.“ 2 ÎmpăraŃi 12:4

Când privim la viaŃa împăratului Ezechia privim în isto-
rie la vremea când Israelul era împărŃit în două regate:
regatul din nord, numit Israel, şi regatul din sud, numit

Iuda, care, datorită poziŃiei geografice, includea şi tribul
Beniamin. Ezechia a ajuns împărat în Iuda după moartea tatălui
său, la vârsta de 25 de ani, şi, spre deosebire de predecesorii lui,
a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. A început o campanie de
eliminare a idolilor din viaŃa poporului şi a distrus idolii
canaaniŃi; printre idolii distruşi s-a numărat şi şarpele de aramă
făcut de Moise, pentru că poporul ardea tămâie înaintea lui ca
înaintea unui dumnezeu. Textul spune că Ezechia şi-a pus încre -
derea în Domnul şi niciun alt împărat n-a fost ca el.

Felul în care oamenii s-au legat de acel şarpe de aramă, care le
dădea o încredere falsă, ilustrează felul în care oamenii se leagă
astăzi de ce este pământesc în ideea că nu este rău; dar cea mai
des întâlnită formă de idolatrie este iubirea unor lucruri – o
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afacere, casă, bani, persoane sau chiar o casă de rugăciune. Acel
obiect distrus de Ezechia a fost făcut la porunca lui Dumnezeu
(vezi Numeri 21:4-9) când Israel a ieşit din Egipt şi a înconjurat
Ńinutul Edomului. În acea vreme oamenii au devenit nerăbdători
şi au cârtit, iar Dumnezeu a îngăduit peste ei şerpi veninoşi, care
i-au omorât pe mulŃi. Din întâmplarea neplăcută cu şerpii putem
învăŃa să nu cârtim pentru că întotdeauna avem de pierdut – şi
nimic de câştigat. Ea ne învaŃă despre pericolul răzvrătirii şi al
neascultării de Dumnezeu, atunci când trecem prin situaŃii care ne
ofensează şi ne pot face să ne poticnim în felul lui Dumnezeu de
a face lucrurile.

Petru, când era ameninŃat să fie omorât a doua zi, dormea
liniştit între străji, ştiind că Domnul i-a promis că va ajunge
bătrân. David s-a dus împotriva lui Goliat crezând că acel uriaş nu
are nicio şansă de izbândă pentru că Dumnezeu i-a promis că va
ajunge împărat. Când aşteptăm promisiunea lui Dumnezeu în
viaŃa noastră şi se pare că El zăboveşte, trebuie să credem şi să ne
bucurăm; vom trăi îndeajuns de mult încât să vedem acea promi-
siune împlinită. Privind la acŃiunea lui Ezechia împotriva şarpelui
de aramă putem vedea un conducător care a identificat şi apoi a
distrus un idol. Ezechia a văzut o deviere de la închinarea cerută
de Legea lui Dumnezeu şi, deşi a fost riscant să facă ceva ce putea
stârni mânia poporului, cu curaj, a distrus acel idol – care nu putea
ajuta pe nimeni. Nimănui nu-i place să i se spună: „Tu aluneci
spre idolatrie“. Când auzim asta, sărim să ne apărăm poziŃia, dar
este bine să ne lăsăm corectaŃi de Cuvântul lui Dumnezeu. Ai tu
idoli în viaŃa ta? Ai curajul să-i scoŃi afară? Orice pune stăpânire
pe noi, pe timpul nostru, pe resursele noastre poate fi un idol.

Un idol este ceva ce primeşte mai multă importanŃă decât
Dumnezeu, ceva ce nu ai vrea să pierzi niciodată, ceva ce îŃi
provoacă mai multă plăcere şi vine în conflict cu ascultarea de
Dumnezeu. Ezechia nu doar a oprit o tradiŃie de 850 de ani, ci a
distrus-o; noi trebuie să facem la fel când descoperim idolii din
viaŃa noastră. În timpul Domnului Isus, Israelul, în frunte cu fari-

AI GĂSIT ADEVĂRUL?

276



seii, uitând de milă şi de dreptate, au făcut un idol din Templul
din Ierusalim şi asta, în jurul anului 70, le-a adus pierzarea
multora dintre ei. „Nu vă hrăniŃi cu nădejdi înşelătoare zicând:
«Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul
Domnului!»“ (Ieremia 7:4). Templul lui Solomon a fost distrus de
babiloneni, iar cel care era în picioare în zilele Domnului Isus a
fost distrus de romani, conform cuvântului rostit de Domnul Isus
(vezi Luca 21:6). Templul din Ierusalim prevestea vremea de
acum, când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt avea să locuiască din
nou în sufletele celor răscumpăraŃi prin jertfa Domnului Isus.
Oamenii de atunci au făcut din templu un „Nehustan“, un idol; iar
Dumnezeu a îngăduit să fie distrus, aşa că din anul 70 niciun
evreu nu a mai putut Ńine toată Legea.

Totul a început cu nemulŃumirea israeliŃilor în legătură cu voia
lui Dumnezeu pentru ei. Şi-au pierdut răbdarea şi nu au mai aştep-
tat desfăşurarea planului lui Dumnezeu. Acelaşi pericol ne pân-
deşte şi pe noi când lucrurile nu merg cum vrem noi. Dacă nu
veghem ne putem face idoli din membrii familiei, din posesiuni
materiale, din tradiŃii şi din obiceiuri care nu sunt în Scriptură
(vezi Ieremia 17:9). O bucată de aramă a devenit idol pentru
israeliŃi; o maşină sau un alt lucru poate deveni un idol pentru noi.
Dacă nu scăpăm de idolii din viaŃa noastră, în drum ne aşteaptă o
judecată divină – ca şi pe israeliŃi în pustie. Din obiecte şi per-
soane venerate, care au murit, oamenii au făcut dumnezei falşi şi
închinarea la aceştia nu aduc binecuvântare, ci doar atrag mânia
lui Dumnezeu. Canonizarea sfinŃilor a început în anul 995 şi de
atunci numărul acestor idoli creşte mereu. Aceeaşi aşa-zisă
biserică a interzis oamenilor accesul la Sfânta Scriptură în anul
1229 ca apoi, în 1439 să inventeze doctrina purgatoriului.

Oricine se pleacă înaintea unui chip fără viaŃa şi poate aprinde
o lumânare comite păcatul necromaŃiei – adică închinarea la morŃi
(vezi 1 Samuel 15:23). Clădiri de biserici făcute să impresioneze,
odăjdii şi ritualuri nebiblice, făcute de oameni, sunt idoli cărora li
se aduce închinare astăzi, pentru că au fost făcute ca să impre-
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sioneze şi să intimideze când, de fapt, adevăraŃii închinători se
închină în duh şi în adevăr (vezi Ioan 4:23). Chiar dacă intenŃiile
sunt bune, cum a fost în cazul lui Uza şi a carului de lemn, dacă
acel lucru, obicei sau ceremonie nu ne este cerută în Noul
Testament, poate fi un idol, poate fi o provocare la adresa lui
Dumnezeu şi o neascultare de El. „Multe căi pot părea bune
omului, dar la urmă se văd că duc la moarte“ (Proverbele 14:12).

Apostolul Pavel îi pune pe cei care se închină la idolii cei muŃi
în rândul păgânilor: „Când eraŃi păgâni ştiŃi că vă duceaŃi la idolii
cei muŃi, după cum eraŃi călăuziŃi“ (1 Corinteni 12:2). Eşti şi tu
cumva călăuzit să te închini la vreun chip pictat, turnat sau cioplit,
care este mut? (vezi Psalmii 97:7). Oamenii fac mătănii şi unii
ajung la autoflagelare în speranŃa că vor atrage atenŃia lui
Dumnezeu într-un mod favorabil, dar mântuirea se primeşte prin
credinŃa în Domnul Isus – şi nu prin fapte (vezi Tit 3:5). De-a
lungul anilor, mari mulŃimi de oameni s-au retras în mănăstiri
şi au trăit o viaŃă austeră. Aşa a făcut şi reformatorul Martin
Luther până a înŃeles că cel neprihănit va trăi prin credinŃă (vezi
Evrei 10:38; Galateni 3:11), până a înŃeles despre minunea care
are loc înăuntrul omului (vezi Ioan 3:3).

Dacă ne iubim sufletul nu vom mai merge la idoli şi dacă sunt
în casa noastră îi vom scoate afară. „Ei au dat lui Iacov toŃi
dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i
purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de
lângă Sihem“ (Genesa 35:4). Fiecare trebuie să ne identificăm
slăbiciunea şi acolo trebuie să punem străji puternice, ca relaŃia
noastră cu Domnul Isus să nu sufere. „Dumnezeul acestei lumi“
prezintă la tot pasul oferte de idoli şi tentaŃii şi vrea să te încrezi
în lucrurile acestei lumi şi să le iubeşti. Domnul Isus i-a spus lui
Nicodim (vezi Ioan 3:14) că va fi înălŃat, aşa cum Moise a înălŃat
şarpele de aramă în pustie şi cine priveşte la Domnul Isus
cu credinŃă, primeşte iertare şi viaŃă veşnică. „Şi oricine trăieşte
şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“
(Ioan 11:26).
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Domnul Isus a venit pe pământ să moară pentru ca cei „muş-
caŃi“ de şarpele păcatului să poată fi vindecaŃi – şi nu pentru cei
care se cred sănătoşi. Privind la jertfa lui Isus – singura scăpare
de plata păcatului – poŃi fi mântuit; dar se cere o decizie din partea
ta. Trebuie să crezi şi să-L chemi în viaŃa ta ca Domn şi
Mântuitor. Ceea ce cere Dumnezeu de la om este mai mult decât
rezonabil. Dumnezeu cere să Îi aduci trupul tău ca o jertfă vie
(vezi Romani 12:1), adică să te fereşti de păcat şi de idoli.

Domnul Isus este Mare Preot şi Împărat. Ca Mare Preot S-a
jertfit pe Sine pentru păcătoşi. Noi suntem chemaŃi să fim preoŃi
ai lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 1:6), iar noi, ca preoŃi, aducem
trupurile noastre ca o jertfă vie ca apoi, ca neam împărătesc, să
împărăŃim cu El, sub sceptrul Său. ÎŃi poate fi cu folos veşnic să
distrugi altarele idolilor şi să scoŃi afară din casa şi din viaŃa ta tot
ce Îl provoacă pe Dumnezeu la mânie, ca apoi să te poŃi bucura
de vremurile de înviorare. „Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a
izbutit în tot ce a făcut“ (2 ÎmpăraŃi 18:7a). Vânează idolii din
viaŃa ta, scoate-i afară şi apoi cheamă-L în inima ta pe Domnul
Isus, care te poate mântui.

Amin
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47

FIRIMITURI SAU VIA{} DIN BEL|UG?

„Au mâncat şi s-au săturat; şi au ridicat şapte
coşniŃe, pline cu rămăşiŃele de firimituri.“ Marcu 8:8

Am auzit de soŃia unui pastor care era foarte economă cu
mâncarea pe care o gătea, aşa cum ar trebui să fie toate
soŃiile. Dar aceasta întrecea măsura; gătea prea mult

din acelaşi fel de mâncare şi apoi familia trebuia să mănânce
aceeaşi mâncare până se termina. Când a văzut că i s-a pus în faŃă
acelaşi meniu pentru a patra oară, pastorul s-a aşezat la masă şi a
început să mănânce fără să se roage. SoŃia lui i-a atras atenŃia, dar
el a spus: „Dacă vezi aici, pe masă, mâncare pentru care nu am
mulŃumit deja de două ori, spune-mi; altfel nu văd cum aş mai
putea spune încă o rugăciune pentru ea“.

După ce Isus S-a rugat pentru şapte pâini şi cinci peşti, care nu
erau ca pâinile de trei kilograme de la Gostat, ci mult mai mici,
ucenicii le-au împărŃit celor 4.000 de persoane şi după ce acestea
s-au săturat de pâine şi de peşte, au strâns şapte coşniŃe pline cu
firimituri. Domnul Isus a învăŃat în acea zi noroadele multe
lucruri, după care, ştiind că li s-a făcut foame, I s-a făcut milă de
ele şi a cerut ucenicilor să le dea de mâncare. Este frumos să
observăm umanitatea Domnului Isus. El a înŃeles nevoia oame-
nilor nu doar de hrană spirituală sau nevoia de a fi vindecaŃi, ci şi
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nevoia de hrană pentru trup. Ceea ce pentru ucenici părea o
imposibilitate în acel loc, a devenit o posibilitate pentru Domnul
Isus. Căutând în Scriptură, cu doar două capitole mai înainte vom
vedea că Domnul Isus deja înmulŃise pâinile cu o altă ocazie şi
săturase cinci mii de bărbaŃi cu cinci pâini şi doi peşti. „Au
mâncat toŃi şi s-au săturat; şi au ridicat douăsprezece coşuri
pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din peşti“
(Marcu 6:42, 43). Pare interesant că după ce au văzut această
primă minune a înmulŃirii pâinilor, la următorul impas când
nu aveau pâine, ucenicii au spus: „... Cum ar putea cineva să
sature cu pâine pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu?“
(Marcu 8:4b).

Prin prima minune a înmulŃirii pâinilor, Domnul Isus le-a dat
o lecŃie ucenicilor. El le-a arătat că toate sunt cu putinŃă celui care
crede dar pentru că aveau inima împietrită şi nu au învăŃăt nimic,
Domnul a trebuit să repete lecŃia nu după mult timp. Mesajul
acesta are menirea să ne încurajeze să privim la ce Dumnezeu a
făcut deja în viată noastră, ca astfel, cu credinŃă, să cerem şi să
primim de la El ce avem nevoie. Mai târziu, când au pornit cu
corabia pe mare, Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „LuaŃi seama,
să vă păziŃi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod“
(Marcu 8:15). În acea împrejurare ucenicii uitaseră să ia pâini cu
ei şi aveau doar o pâine. Deşi au văzut două înmulŃiri a pâinilor,
credeau că Domnul le-a atras atenŃia să nu folosească pâini de la
acei oameni. Apoi le-a pus o întrebare retorică: „AveŃi ochi şi nu
vedeŃi AveŃi urechi şi nu auziŃi ? Şi nu vă aduceŃi aminte deloc?“
(Marcu 8:18). Ulterior Domnul a făcut o recapitulare cu ei, ca să
le aducă aminte de felul în care a săturat miile de oameni şi a
strâns apoi multe coşuri cu firimituri.

Înainte să spunem că ucenicii aceia erau nişte elevi foarte slabi,
trebuie să privim la noi. Scopul acestui mesaj este să trezească în
noi credinŃa analizând ceea ce Domnul a făcut cu ucenicii, cu alŃii
ca ei, de-a lungul vremii, şi ce a făcut în viaŃa noastră. Aşa cum
ucenicii s-au văzut în faŃa unei misiuni imposibile, când a trebuit
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să dea de mâncare la mulŃimile adunate în jurul lor şi noi, când
uităm ce a făcut Dumnezeu în trecut, ne vedem în încurcătură,
închişi parcă în anumite situaŃii, fără posibilitate de ieşire. Oare
nici noi nu înŃelegem că Dumnezeul nostru este fără de limite şi
că poate face orice? Trebuie să ne întrebăm de câte ori trebuie să
ne dea şi nouă Dumnezeu aceeaşi lecŃie ca să-L credem că deŃine
controlul total şi a pus sub picioarele noastre chiar şi puterea vrăj-
maşului. „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub
picioarele voastre“ (Romani 16:20).

Apostolul Pavel, prin care Dumnezeu a făcut minuni
nemaipomenite (Faptele apostolilor 19:11), după ce a ajuns la
maturitate spirituală prin prigoane şi prin multă muncă în câmpul
Evangheliei, a spus: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte“
(Filipeni 4:13). Acesta este statutul credincioşilor sănătoşi, maturi
şi născuŃi din nou. Dacă Hristos este în noi (vezi Coloseni 1:27;
Efeseni 3:17), El este mai presus de orice domnie, de orice
stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, nu
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor (vezi Efeseni 1:21). În
calitate de creştini născuŃi din nou suntem locuiŃi de Hristos. Când
credinŃa noastră este sănătoasă trecem de la a crede la a şti că aşa
va fi. CredinŃa tare nu se clinteşte până când nu vede rezultatul
dorit. Problemele vieŃii, de care nu suntem scutiŃi, chiar dacă sun-
tem copiii Domnului, pentru cei nepregătiŃi sunt crize, dar pentru
cei pregătiŃi sunt oportunităŃi.

Succesul înseamnă să faci ce altul nu ştie sau nu poate face; la
fel este şi pe calea credinŃei. Pentru cel cu credinŃă rostirea rugă-
ciunii este de multe ori un act de război; odată ce ştie cine este
el în Hristos, se roagă cu autoritate împotriva întunericului
(vezi Efeseni 12:1). În credinŃă nu există stagnare. Dacă nu creşti
înseamnă că scazi în putere; dacă nu ataci porŃile LocuinŃei
morŃilor înseamnă că baŃi în retragere. Este mai bine să mori
crezând decât să trăieşti o viaŃă de biruit, plină de îndoieli, o viaŃă
de creştin nominal. Cel credincios primeşte ce crede – şi uneori
asta merge până la ceea ce unii ar numi absurd. John Weslley, care
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a rostit zece mii de predici şi a călătorit 400.000 de kilometri
călare pe cal, a avut o zi în care calul, epuizat de atâtea călătorii,
nu a mai putut merge. Weslley s-a rugat pentru el, calul s-a făcut
imediat sănătos şi apoi şi-a continuat călătoria. Cu atât mai mult
va vindeca Dumnezeu bolnavii la rugăciunea celui care crede
(vezi Iacov 5:15). Dacă vrem să trăim şi să avem o viaŃă din
belşug în credinŃă trebuie să ştim că Dumnezeu Se poate îngriji
de toate nevoile noastre, în orice domeniu. Apostolul Pavel
le-a spus celor din Filipi: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinŃele voastre, după bogăŃia Sa în slavă, în Isus Hristos“
(Filipeni 4:19).

Înainte de coborârea Duhului Sfânt, în ziua Cincizecimii,
ucenicii au avut probleme în a crede aceste lucruri şi în a înŃelege
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, dar nu şi ulterior. Avem de ales între a
trăi viaŃa din belşug (vezi Ioan 10:10) sau trăirea cu firimituri,
adică din amintiri despre ce a lucrat Domnul în viaŃa altora.
Putem trai şi avea viaŃă din belşug pentru că Hrisots este în noi şi
Duhul Sfânt, care ne-a fost dat ca arvună, ne călăuzeşte, sau
putem fi dintre aceia care au urechi şi nu aud, au ochii şi nu văd,
pentru că nu cred Cuvântul (vezi Ioan 14:12; Marcu 16:17).
Uneori, a crede înseamnă a vedea lucrarea dorită, şi apoi a stărui
cu încăpăŃânare, proclamând Cuvântul până o vezi terminată.
Înnoirea minŃii noastre (vezi Romani 12:2) trebuie să schimbe
felul în care credem şi folosim autoritatea în rugăciune. Noi, care
am fost chemaŃi şi socotiŃi neprihăniŃi prin jertfa Mielului lui
Dumnezeu, am fost şi proslăviŃi (vezi Romani 8:30), iar ca fiinŃe
proslăvite avem autoritate peste puterea întunericului. Isus ne
spune: „Iată că v-am dat putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scor-
pioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma“ (Luca 10:19). Aplicarea acestei autorităŃi face diferenŃa
între creştinii care se hrănesc doar cu lapte zeci de ani şi cei care
trăiesc o viaŃă din belşugul puterii date de Dumnezeu.

Cât de siguri trebuie să fim pe ce a promis El? La fel de siguri
cum suntem de numele nostru. Creştinismul a creat un standard

283

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



slab în care omul merge la o casă de rugăciune toată viaŃa şi apoi
moare fără să fi câştigat măcar un suflet pentru Dumnezeu.
Milioane de creştini au trăit şi au murit fără să vadă o vindecare
sau o eliberare de demoni, fără să fi folosit vreodată autoritatea pe
care o au în Numele lui Isus Hristos.

Partea practică a acestul mesaj stă în întrebarea: Ce faci când
ajungi la ceva ce nu poŃi şi totuşi ştii că este bun şi necesar? Avem
de ales între panică, frustrare, deznădejde şi nemulŃumire sau
credinŃă în Dumnezeu, care face ca toate lucrurile să lucreze spre
binele nostru (vezi Romani 8:28). La nenorociri şi dezamăgiri
islamicii spun: „insallah“, adică „a fost voia lui Allah“; dar noi,
care slujim adevăratului Dumnezeu, avem promisiunile Lui, care
sunt valabile astăzi ca şi în ziua când El le-a decretat.

Un credincios matur, care trăieşte o continuă viaŃă de mijlocire
în post şi în rugăciune şi este un vas în care se află Duhul lui
Dumnezeu, ştie că poate porunci puterilor întunericului, care
lucrează acum în lumea spirituală. Când imposibilul apare în faŃa
noastră, cum a apărut în faŃa ucenicilor cărora li s-a cerut să
hrănească mii de oameni cu aproape nimic, trebuie să ştim că
Dumnezeu deŃine controlul; trebuie să nu uităm că El poate totul
şi sentimentele noastre trebuie disciplinate şi stăpânite.

ReŃeta succesului în situaŃii dificile cere în primul rând
rugăciune. Psalmistul David spune: „... DimineaŃa eu îmi îndrept
rugăciunea spre Tine şi aştept“ (Psalmii 5:3b). După ce ne-am
încredinŃat soarta în mâna Domnului, uneori trebuie să aşteptăm.
„Sufletul meu aşteaptă pe Domnul mai mult decât aşteaptă
străjerii dimineaŃa, da, mai mult decât aşteaptă stăjerii dimineaŃa“
(Psalmii 130:6). În clipele de încercare, după ce ne-am cercetat şi
inima nu ne-a osândit pentru nimic, trebuie să privim uneori şi la
„firimiturile“ din trecut, trebuie să privim cu încredere la felul în
care a lucrat Dumnezeu în trecut şi la biruinŃele pe care ni le-a dat.

Scriptura este plină nu doar de firimituri, ci este plină de hrană
tare care ne poate zidi credinŃa. „Şi tot ce a fost scris mai înainte
a fost scris pentru învăŃătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi
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prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde“
(Romani 15:4). Povestiri precum cea a Esterei, a lui Daniel în
groapa cu lei, a lui David în faŃa lui Goliat, a lui Iosif cel curat, au
fost scrise pentru mine şi pentru tine ca să rezişti, să înduri, să
biruieşti şi să ai nădejde – şi nu deznădejde. Primeşte sufletul tău
mâncare? Citeşte, meditează la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu te
culca niciodată cu sufletul flămând. Domnul Isus a înmulŃit
pâinile, dar şi ucenicii au avut de organizat mulŃimile şi de
împărŃit hrana. Dumnezeu, care este credincios şi bun, Îşi face
partea Lui; dar şi noi trebuie să ne facem partea noastră. Trebuie
să Îi dai Domnului ce ai – şi nu ce nu ai. Ai în mână un toiag, ca
Moise, sau ai cinci pâini cu care trebuie să hrăneşti o mulŃime?

Dumnezeu vrea să lucreze cu noi atât de mult încât uneori ne
dă de făcut ceva care ne obligă să-L chemăm în ajutor; dar noi,
ferindu-ne de tot ce ni se pare rău (vezi 1 Tesaloniceni 5:22),
trebuie să ne facem partea. Dacă Îi rămânem credincioşi, avem
promisiunea că într-o zi nu va mai fi nevoie să căutăm firimituri,
pentru că Îl vom vedea aşa cum este (vezi 1 Ioan 3:2) şi vom sta
la masa Împăratului nostru. „Dar vă spun că vor veni mulŃi de la
răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în
ÎmpărăŃia cerurilor“ (Matei 8:11). La acea masă vor fi numai cei
ai Lui, vor fi numai cei care, prin meritul sângelui Domnului Isus,
au fost născuŃi din nou când s-au pocăit. Vei fi şi tu acolo?
Asigură-te că ai rezervare la această masă şi nu într-un alt loc!
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48

E|TI TU SARE?

„Voi sunteŃi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi
pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de
a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie
lepădată afară, şi călcată în picioare.“ Matei 5:13

Sarea este un mineral care în zilele de astăzi se găseşte din
belşug, după cum indică şi preŃul ei în magazine. Pe
vremea romanilor ea ajunsese la valoarea aurului, aşa că

legiunile romane erau uneori plătite cu sare. În acea perioadă
Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor; i-a asemănat cu aceasta
substanŃă valoroasă şi le-a spus: „Voi sunteŃi sarea pământului!“
În Scriptură sunt zeci de referinŃe la sare; probabil cea mai cunos-
cută este stâlpul de sare în care s-a transformat soŃia lui Lot.
Această cuvântare a Domnului Isus are la început, ca o temelie,
cuvântarea despre fericire. În ea, piramida lumii, în care cei
bogaŃi şi puternici erau în vârf, este răsturnată. Domnul Isus îi
pune la vârf, în poziŃie de „fericiŃi“, pe cei pe care lumea îi vede
jos de tot în societate.

Folosindu-Se de metafora sării, Domnul Isus le-a explicat
ucenicilor lucruri duhovniceşti; le-a explicat importanŃa şi valoa -
rea lor ca suflete cu credinŃă în Dumnezeu care pot şi trebuie să
facă o diferenŃă între oameni. După cum sarea este esenŃială pen-
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tru susŃinerea vieŃii, tot aşa caracterul sufletului care prin naşterea
din nou este din Dumnezeu şi dovedeşte că este „sare“ este
esenŃial şi necesar să fie văzut şi simŃit în lumea care zace în cel
rău. „Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel
rău“ (1 Ioan 5:19). Întrebarea la care trebuie să ne răspundem,
privind la influenŃa noastră spirituală în jurul nostru, este:
„Suntem sau nu suntem sare?“ Cea mai proastă reclamă
pentru creştinism este un creştin nesărat, care totdeauna este
nemulŃumit, răutăcios, viclean şi nedrept, pe care toŃi cei care-l
cunosc vor să-l evite.

După cum sarea creează sete tot aşa caracterul creştinului
născut din nou, în care este Duhul lui Dumnezeu, este unul ales şi
evident pentru cei de afară, iar ei vor dori să îl aibă şi ei. Un
astfel de creştin este cunoscut ca om drept, gata să ajute, care
niciodată nu-şi pierde cumpătul, nu îi ies pe gură cuvinte
nepotrivite şi are, chiar şi la necaz, o pace care poate fi văzută de
cei din jurul lui. În creştinul pe care Dumnezeu îl consideră sare
se vede un altruism şi o dedicare pentru binele altora care nu
poate fi înŃeleasă de lume şi uneori chiar produce mirare. El este
ca un pom bun, care fără să-şi propună sau să se forŃeze, dă roade
bune. Câteva întrebări simple ne pot ajuta să vedem dacă suntem
sare, dacă provocăm sete şi facem ce este bine şi plăcut înaintea
lui Dumnezeu. ÎŃi doresc oamenii prezenŃa şi au încredere în tine?
SusŃii neprihănirea şi oamenii ştiu că nu pot rosti orice vorbe sau
plănui ceva rău în faŃa ta? Vor oamenii din jur să poată fi ca tine?
Dacă răspunsul este DA, spiritual vorbind, înseamnă că eşti sare;
dar dacă este NU, Ńi-ai pierdut puterea de a săra şi nu eşti bun
decât să fii aruncat şi călcat în picioare. Creştinii care nu sunt sare
sunt oameni care se folosesc de numele de creştini, dar nu au în
viaŃa lor valori creştine care seamănă cu ale lui Hristos.

Cea mai mare pagubă pentru un credincios este pierderea nevi-
novăŃiei primite de la Dumnezeu. Sarea care îşi pierde gustul, din
metafora rostită de Domnul Isus, reprezintă în primul rând creş-
tinii care L-au cunoscut pe Domnul, dar, din neveghere, au
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alunecat înapoi în lume şi au căzut de la credinŃă. Ispita oferită de
vrăjmaş, ca o râmă în ac oferită peştelui, prin care îi face pe unii
să cadă de la credinŃă, este provocarea de a da ceva veşnic pentru
ceva temporar. Creştinii adevăraŃi, care sunt sarea pământului,
sunt plăcerea şi bucuria lui Dumnezeu. Pentru ei, ca şi în cazul lui
Lot în cetatea Sodoma, Dumnezeu alege să amâne a-Şi revărsa
mânia peste pământ (vezi Genesa 18:20-32; Eclesiastrul 9:15).
Un om „nesărat“ este un om mereu critic şi nemulŃumit, pe când
un creştin „sărat“ este o binecuvântare – pentru alŃii pentru că în
el se manifestă dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inima
lui (vezi Romani 5:5; Iuda 1:21).

Creştinii care au frică de Dumnezeu şi Îl urmează pe Domnul
Isus după Scripturi sunt un stăvilar împotriva manifestării totale a
puterii răului; dar odată ce Biserica va fi luată, cel rău se va
manifesta pe pământ în toată puterea lui. După cum sarea dă gust
bun mâncării, tot aşa creştinul care este sare are un limbaj şi un
comportament care-i aduce cinste. Apostolul Pavel ne sfătuieşte:
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiŃi
cum trebuie să răspundeŃi fiecăruia“ (Coloseni 4:6). Sarea, cu
care Domnul Isus i-a asemănat pe ucenici, este o substanŃa
remarcabilă. Merită să enumerăm câteva dintre caracteristicile ei:
creează sete, adaugă şi păstrează valoarea, distruge microbii,
creează atracŃie, dă gust şi purifică, lucrează în tăcere, este
necesară pentru viaŃa omului, este uşor de procurat azi, toate cul-
turile din toate Ńările o folosesc, lucrează la toate temperaturile.

Sarea, care a fost creată de Dumnezeu, reprezintă în mod
simbolic caracterul credinciosului. Când un credincios îşi
pierde puterea de a săra, este pentru că a devenit lumesc şi,
potrivindu-se cu chipul acestui veac, nu face nicio diferenŃă
favorabilă. Oamenii care pretind că-L cunosc pe Domnul Isus,
dar care, prin faptele lor Îl tăgăduiesc, sunt ca sarea ce şi-a
pierdut gustul şi fac calea Domnului să fie vorbită de rău
(Faptele apostolilor 19:9). Asta se întâmplă „fiindcă n-au căutat să
păstreze pe Dumnezeu în cunoştinŃa lor, Dumnezeu i-a lăsat în

288

AI GĂSIT ADEVĂRUL?



voia minŃii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite“
(Romani 1:28). Spiritual vorbind, ca să-Ńi păstrezi puterea de a
săra trebuie să te apropii de Dumnezeu (vezi Iacov 4:8-10), să fi
un ucenic devotat (vezi Ioan 8:31) care îşi iubeşte sufletul şi îşi
Ńine sufletul şi trupul disciplinat (vezi Marcu 1:35). Detaşarea de
plăcerile lumii creează loc pentru a iubi lucrurile lui Dumnezeu
(vezi 2 Timotei 2:15) şi a sta ocupat cu ceea ce zideşte ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu. Un astfel de suflet, din dragoste pentru Acela care
l-a răscumpărat cu sângele Lui, este interesat să atingă excelenŃa
în slujire (vezi Deuteronomul 18:13). Ca să îŃi păstrezi puterea de
a săra, de a influenŃa în bine, va trebui să lupŃi. Chiar dacă ştii să
omori şi să răstigneşti firea cea veche, ea revine repede la viaŃă.

Când tinerii luptători din Sparta plecau la luptă pentru prima
dată, li se dădea un scut şi li se spunea să lupte cu vitejie pentru
că, în funcŃie de cum vor lupta, vor veni înapoi cu acel scut în
mână sau pe el, adică mort. Metafora sării ne spune cum trebuie
să fie influenŃa noastră şi ce se aşteaptă de la noi, ca luptători în
credinŃă. Iacov descrie caracterul credinciosului adevărat în felul
următor: „Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu,
Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile
lor şi să ne păzim neîntinaŃi de lume“ (Iacov 1:27). După cum
nimeni nu foloseşte la bucătărie sare plină de impurităŃi sau
sare care şi-a pierdut puterea de a săra, nici credinciosul întinat
de lume nu poate fi folosit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu
foloseşte tot felul de vase, cu excepŃia celor murdare. Când
eşti sare, când Hristos locuieşte în tine, poŃi să fii în cel mai
mare necaz pământesc şi totuşi să ai pace. Dacă nu-L ai pe El,
poŃi să trăieşti în cel mai mare belşug şi succes pământesc şi
să nu ai pace.

Ca credincioşi, ne păstrăm puterea de a săra neacceptând com-
promisurile pe care ni le oferă cel rău. Lumea are „stelele“ ei, care
pot fi văzute şi pe trotuar la Hollywood; dar şi Dumnezeu are
stelele Lui, care nu şi-au pierdut puterea de a lumina. Biblia ne
spune: „Cei înŃelepŃi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce
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vor învăŃa pe alŃii să umble în neprihănire vor străluci ca stelele,
în veac şi în veci de veci“ (Daniel 12:3). Alege să rămâi sare cu
orice preŃ pământesc; alege să rămâi o valoare pentru Dumnezeu,
alege să rămâi sufletul în care Hristos locuieşte prin Duhul Sfânt
(vezi Efeseni 3:17). Isus ne spune: „Eu vin curând. Păstrează ce
ai, ca nimeni să nu-Ńi ia cununa“ (Apocalipsa 3:11).
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49

UN SCHIMB NEFAVORABIL

„VegheaŃi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc
ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de
întâi născut.“ Evrei 12:16

Un om a făcut plinul la maşină şi când a plecat de la ben-
zinărie a uitat să pună înapoi la rezervor capacul, care
era pe maşină. S-a oprit după un timp, dar capacul nu

mai era acolo. În ideea că şi alŃii au făcut aceeaşi greşeală, s-a
întors la benzinărie să caute în împrejurimi un capac. Nu l-a găsit
pe al lui, dar a găsit un alt capac pe care, mulŃumit, l-a înşurubat;
când a făcut asta a auzit un „clic“ deosebit. Capacul s-a blocat în
noua lui casă şi a fost nevoie de intervenŃia unui mecanic să-l
deşurubeze. Acel capac a creat o situaŃie mai dificilă decât cea de
mai înainte şi uneori în viaŃă, la risc, omul, încurajat de firea lui
cea veche, schimbă lucrurile potrivite, bune şi necesare pentru
sufletul lui cu alte lucruri, aşa cum a făcut Esau, fiul lui Isaac.

Din cauza foamei, ademenit de pofta stârnită de miros şi de
văzul unei ciorbe de linte, Esau şi-a vândut dreptul de întâi născut
care îl îndreptăŃea să primească cea mai mare parte a moştenirii
de la tatăl său, Isaac (vezi Genesa 25:25-33). Ai lăsat vreodată
povaŃa Scripturii la margine de drum pentru că ai vrut foarte tare
ceva ce poate era rău pentru sufletul tău? Nu puŃini sunt cei care
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fac asta într-un cinematograf murdar, în fata unui computer,
într-o afacere necinstită sau doar stând pe scaunul batjocoritorilor
şi participând la discuŃia bârfitorilor. Pe Esau nu l-a deranjat prea
tare, pe moment, când a făcut acel schimb nefavorabil pentru
viitorul lui, ci chiar i s-a părut avantajos; dar decizia lui pripită
l-a dus într-o stare de independenŃă de Dumnezeul părinŃilor lui.

Textul citat la început prezintă decizia lui Esau ca pe o decizie
greşită, care ne poate sluji ca lecŃie fiecăruia dintre noi. A dat ceva
de preŃ pentru ceva nesemnificativ. SituaŃia lui Esau ridică o
întrebare în faŃa noastră: „Pentru cât Ńi-ai vinde sufletul?“ Îngro -
zit, de obicei, omul răspunde: „Pentru nimic în lume“, speriat de
perspectiva iadului; totuşi, mulŃi fac lucrul acesta când iau decizii
greşite şi fac schimburi nefavorabile. Mai târziu, Esau a văzut
importanŃa acelei binecuvântări şi a regretat până la lacrimi, dar a
fost în zadar (vezi Evrei 12:17).

Fiecare om învaŃă aici, pe pământ, sau când ajunge in iad, ca
bogatul nemilostiv (vezi Luca 16:24), că nimic nu este mai de
preŃ decât mântuirea sufletului său. „Şi ce ar folosi unui om să
câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un
om în schimb pentru sufletul său?“ (Matei 16:26). Prin schimbul
nefavorabil pe care l-a făcut, Esau a spus că ceea ce are
Dumnezeu de oferit nu este valoros; prin acest dispreŃ a invitat
dezastrul în viaŃa lui, deoarece a primit învinuirea de curvar şi
lumesc. În alte traduceri Esau este numit lumesc, adică fără
Dumnezeu. Când evreii, Domnul Isus (în evangheliile sinoptice,
adică Matei, Marcu şi Luca) sau chiar noi vorbim despre
Dumnezeu Îl numim, uneori, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi
Iacov – şi nu al lui Esau, care este tipul şi modelul omului care
trăieşte fără Dumnezeu.

Isaac şi Iacov au fost gemeni, dar diferenŃa dintre caracterul lor
nu putea fi mai mare. Esau a fost genul de om descurcăreŃ, care
ştie totul, e priceput în multe lucruri, dar care dispreŃuieşte ceea
ce oferă Dumnezeu, spunând că vrea fericirea pământească cu
orice preŃ, în prezent – şi nu în viitor. Avem dreptul să căutam

AI GĂSIT ADEVĂRUL?

292



prosperitatea, pentru că numai aşa îi putem ajuta pe alŃii şi nu sun-
tem o povară pentru cei din jurul nostru, dar nu cu preŃul
întoarcerii spatelui spre Dumnezeu şi al părăsirii căilor Lui.
Apostolul Pavel ne învaŃă cum să fim şi ne spune: „cei ce se folo -
sesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul
lumii acesteia trece“ (1 Corinteni 7:31).

Este în noi ceva ce trebuie biruit – dorinŃa de a trăi doar pen-
tru acum. Dacă unui copil îi spui că îi dai o ciocolată astăzi, dar
dacă aşteaptă până mâine îi dai trei, el va alege să primească o
ciocolată astăzi. Esau nu a devenit lumesc pentru că a mâncat, ci
a fost deja lumesc când a ales să mănânce una dintre cele mai
scumpe mâncăruri consumate de om. Să am acum, să văd acum
cum este, cu orice preŃ, fără să mai aştept sunt dorinŃe care trebuie
să ne îngrijoreze pentru că pot duce la dezastru, aşa cum am văzut
în viaŃa multor tineri. Lipsa fricii de Dumnezeu şi necunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu sunt două deficienŃe spirituale care duc
la decizii proaste, la schimburi nefavorabile pentru suflet.

Imaginea lui Esau în Scriptură ne spune că Esau nu era un om
rău din punct de vedere omenesc, firesc. El era iubit, mai ales de
tatăl său. Găsim la Esau înalta virtute de a ierta, pentru că atunci
când se întâlneşte cu fratele lui, Iacov, îl îmbrăŃişează şi-l sărută
mult (vezi Genesa 33:4). De asemenea, îl vedem că nu este lacom
şi avar după averea fratelui său, ci încearcă să-i refuze darurile,
spunând că are nu doar strictul necesar, ci din belşug. Nu prea
întâlnim astfel de calităŃi nobile astăzi, când tribunalele sunt pline
de fraŃi care se judecă unul cu celălalt pentru avere. Totuşi,
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu fim ca Esau. De ce? Esau
nu era felul de om pe care azi l-am numi rău, dar motivul pentru
care nu trebuie să fim ca el este că Dumnezeu nu era în viaŃa lui.
Probabil Esau era un păgân bun, de treabă, un om prosper, dar
fără Dumnezeu.

Avraam, Isaac, Iacov, au făcut altare Dumnezeului care a creat
lumea, dar Esau nu. El era pasionat, ca şi cei care seamănă cu el
astăzi, de vânat, de pescuit, de modă, de sport şi de distracŃii
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nepermise. Oare ce gândea Esau? Probabil tot ce gândesc oamenii
descurcăreŃi, iubitori de plăceri, educaŃi, în unele cazuri, şi bogaŃi,
în ziua de astăzi: „Ce-mi trebuie mie Dumnezeu?! Eu mă des-
curc“. MulŃi spun că sunt mai buni decât unii care se folosesc de
numele de pocăiŃi şi trist este că în unele cazuri au dreptate; dar
alegând să nu Îi slujească lui Dumnezeu, ei rămân cu păcatul lor
şi nu văd că celui care se pocăieşte i se atribuie o neprihănire
desăvârşită, ca să poată fi acceptat înaintea lui Dumnezeu ca
suflet fără vină, ca fiu şi moştenitor în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu
(vezi Romani 5:1, 2).

„Ce-mi trebuie mie Dumnezeu?“, zice cel care refuză pocăinŃa
şi apoi îşi numără avantajele. „Am o zi liberă în plus şi nu merg
să stau pe o bancă duminică de duminică. Pot să dorm, nu trebuie
să fiu acolo la timp şi am mai mult timp să mă distrez şi să mă
recreez. Am bani în plus şi nu mi-i risipesc dându-i la alŃii, pen-
tru că proprietatea mea este a mea. Nu sunt limitat să-mi închid
viaŃa prin abŃineri morale, verbale sau comportamentale. Poftesc
ce vreau, îmi cumpăr ce vreau, ascult ce vreau, am relaŃii cu cine
vreau, cum vreau, fară să mă sfiesc că am încălcat vreun princi -
piu moral.“ Acestea sunt unele dintre avantajele sugerate de
Satana omului care nu Îl are pe Dumnezeu în viaŃa lui. Cum a
spus scriitorul rus Dostoyevsky, „Dacă nu este Dumnezeu, nimic
nu este greşit moral“. O astfel de viaŃă nu este lipsită de necazuri,
ci este pândită de boală, de decizii rele şi de accidente nepre-
văzute, dar după această viaŃă sufletul are în faŃă judecata lui
Dumnezeu şi pedeapsa veşnică în iad.

Esau a luat decizii rele când s-a căsătorit cu două hitite –
fapt care a fost un motiv de întristare pentru părinŃii lui (vezi
Genesa 26:34). El nu l-a întrebat pe Isaac dacă îi place ce
şi-a ales, ci, atras de înfăŃişare, s-a înstrăinat de familie şi de
Dumnezeu. Esau a mers să locuiască în Edom. A ajuns să fie
tatăl edomiŃilor, un popor vrăjmaş poporului Israel (vezi
2 Corinteni 6:14, 15). Fără hârtii şi şedinŃe, omul lumesc face un
târg cu Satana şi nu poate scăpa de consecinŃe decât dacă inter-
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vine mâna tare a lui Dumnezeu. MulŃi spun că doar încearcă mar -
fa lui Satana şi apoi se întorc la Dumnezeu, dar, după cum nu ştiu
cât de tare este curentul unei ape până nu intră în apă, tot aşa nu
ştiu cât de tare este puterea păcatului până când este prea târziu.
Unii, care deşi cunosc pretenŃiile lui Dumnezeu, forŃează limitele
harului – cum fac, de exemplu, cei care divorŃează sau îşi permit
o relaŃie care-i mânjeşte cu păcatul curviei, şi nu puŃine biserici în
zilele de astăzi scuză, până la urmă, astfel de fapte, deşi aceste
fapte sunt „ilegale“ în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, iar cei care le fac
intenŃionat se exclud din ÎmpărăŃie.

Avem nevoie de Dumnezeu şi noi nu putem şti cât de mult
avem nevoie de El până nu vedem de unde ne-a scăpat. PoŃi alege
ca Domnul să fie păstorul tău sau poŃi alege să-L refuzi, pentru că
îŃi place să te conduci singur sau pentru că nu-Ńi place asprimea
Lui faŃă de păcat. Fiecare om poate alege pentru el, dar nu poate
alege sau evita consecinŃele. Mântuirea nu se moşteneşte din
părinŃi şi nici nu se dă la grămadă, ci în mod individual fiecare
suflet trebuie să o ceară, prin pocăinŃă. Moartea sau răpirea
Biserici îi va despărŃi pentru totdeauna pe cei care sunt lumeşti, ca
Esau, care stăpâniŃi de mândrie spun că nu au nevoie de
Dumnezeu, de cei care, prin pocăinŃă, au devenit copii ai lui
Dumnezeu. Până în momentul pocăinŃei suntem toŃi morŃi în
păcate şi în greşeli (vezi Efeseni 2:1), fără nădejde şi fără un viitor
bun. Apostolul Pavel ne spune că eram „... fără nădejde şi fără
Dumnezeu în lume“ (Efeseni 2:12b). Eşti tu un om lumesc, o per-
soană care trăieşte fără Dumnezeu? „Şi lumea şi pofta ei trec; dar
cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac“ (1 Ioan 2:17). Este
un schimb nefavorabil să alegi lumea şi să treci nepăsător pe
lângă oportunitatea mântuirii pentru că vrei plăcerile păcătoase
ale acestei lumi. Cine primeşte darul mântuirii, prin înnoirea
minŃii (vezi Romani 12:2) ajunge să urască aceste păcate pentru
că îşi găseşte bucuria în alte lucruri.

Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, produce o
frământare în inima celui care aude vestea bună a mântuirii prin
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credinŃa în Domnul Isus. După aceea, cântărind binele şi răul,
omul ia o decizie. Mintea sănătoasă este trezită şi îşi face un pro-
ces de conştiinŃă în urma căruia poate spune: „Am nevoie de Isus
în viaŃa mea! Am nevoie să mă ştiu iertat şi mântuit!“ Curând
Dumnezeu te va chema la răsplătire, de aceea te îndemn să alegi
viaŃa, primidu-L pe Domnul Isus ca Domn şi Stăpân în viaŃa ta.

Amin
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50

DE CE PLEAC} OAMENII DE LA ISUS?

„Din clipa aceea, mulŃi din ucenicii Lui s-au întors
înapoi şi nu mai umblau cu El.“ Ioan 6:66

Acest verset este unul dintre cele mai triste versete din
Scriptură, alături de versetul care spune că Duhul lui
Dumnezeu S-a depărtat de la împăratul Saul

(vezi 1 Samuel 16:14). Pentru cineva care a „gustat că bun este
Domnul“ (vezi 1 Petru 2:3), gândul că în viitor s-ar putea să
aleagă să nu mai umble cu Domnul Isus pe „cărările neprihănirii“
(vezi Proverbele 4:11) este unul absurd. Totuşi, mulŃi dintre
cei care pornesc cu mare iureş pe calea cea îngustă, care duce la
viaŃă (vezi Matei 7:14), ajung să se poticnească şi chiar să se
întoarcă înapoi. Isus ne spune: „Ferice de acela pentru care nu voi
fi un prilej de poticnire“ (Luca 7:23). Motivul pentru care oamenii
Îl pără sesc pe Dumnezeu este un secret pe care iadul ar dori să îl
Ńină ascuns pentru totdeauna. Scriptura ne spune că pentru cei ce
sunt pe calea pierzării (vezi 1 Corinteni 1:18) pocăinŃa este, de
multe ori, o nebunie; dar noi ştim că şi dintre cei care vin la
Hristos şi înŃeleg beneficiile incomparabile ale mântuirii, de dra -
gul lumii, unii renunŃă la umblarea cu Hristos. „Căci Dima din
dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit ...“ (2 Timotei 4:10a).
Chiar şi Billy Graham a spus că din mulŃimile care ies în faŃă pe
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stadioane şi se predau Domnului, mai puŃin de 10% ajung să
umble cu Isus ca Mântuitor al lor.

Evanghelistul Charles Finney (1850) a fost numit „tatăl
chemării la altar“; el a fost cel care a început să cheme oamenii să
iasă în faŃă să se predea după rostirea mesajului evanghelic. A te
preda este un lucru bun şi necesar, dar nu este de ajuns dacă
schimbare vieŃii nu continuă şi nu apare dovada naşterii din nou
(vezi 2 Corinteni 5:17; Ioan 3:3). Nu este de ajuns să-Ńi spună
cineva: „Hai! Spune rugăciunea asta repede!“ şi apoi să te declare
mântuit. Este nevoie de căinŃă sinceră ca să scapi de vechiul
stăpân. Atâta timp cât îl doreşti în viaŃa ta, el nu pleacă.

Naşterea din nou într-o persoană începe cu o frământare în
urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu, cu o întristare după voia
lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 7:10, 11), care duce la pocăinŃă şi
poate fi identificată în schimbare. Naşterea din nou se manifestă
de obicei în felul următor: îŃi dai seama că eşti pierdut fără Isus,
ai înŃeles că numai Dumnezeu dă mântuire, vrei să opreşti păca -
tul în viaŃa ta, vezi dragostea lui Dumnezeu – care a suferit
pedeapsa pentru păcatul tău – apoi ceri şi primeşti umplerea cu
Duhul Sfânt, ca să nu mai umbli singur niciodată. A te pocăi nu
înseamnă doar a ridica mâna ca semn că Îl primeşti pe Domnul
sau a ieşi la altar, ci înseamnă a-L lăsa pe Dumnezeu să-Ńi schimbe
radical viaŃa. PocăinŃa este o intrare în rândul celor socotiŃi nepri-
hăniŃi prin credinŃă (vezi Romani 5:1, 2), este intrarea într-o luptă
spirituală cu Satan, cu îngerii lui, cu lumea şi cu firea ta cea
veche, dar avându-L de partea ta pe Dumnezeu, care te conduce
prin Duhul Sfânt. A te pocăi înseamnă a intra în rândul celor care
uneori sunt urâŃi şi chiar prigoniŃi, în rândul celor care uneori
ajung să piardă din, punct de vedere pământesc, ceea ce au, dar
care vor fi mântuiŃi şi răsplătiŃi la venirea Domnului Isus.

Dacă un om nu priveşte la costul pocăinŃei de la început, este
posibil ca după un timp, amăgit de Satana şi din dragoste pentru
lume, să se întoarcă la vechiul stăpân. Ca să nu fii dintre cei care
după o perioadă se întorc de pe calea Domnului, ca şi ucenicii din
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textul citat la început, trebuie să-L cunoşti pe Dumnezeu mai întâi
ca Judecător – care aplică Legile ÎmpărăŃiei fără niciun compro-
mis. Aceste legi spun că plata păcatului este moartea. „Fiindcă
plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viaŃa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23).
Ca să înŃelegi mai bine cât de mânios este Dumnezeu pe păcat tre-
buie să ştii şi să nu uiŃi niciodată cum a fost pedepsit păcatul tău
în trupul Domnului Isus. Altfel s-ar putea ca, după un timp, prin
compromis cu păcatul, să nesocoteşti acest sacrificiu măreŃ.

După ce-L cunoşti pe Dumnezeu ca Judecător trebuie să-L
cunoşti ca Tată milos, care nu vrea moartea păcătosului şi, de
aceea, a dat un Înlocuitor care să plătească pentru păcatul fiecărui
om care alege să intre la adăpostul acestei jertfe. Logosul întrupat,
Preaiubitul Tatălui, în care El îşi găseşte toată plăcerea, a plătit
pentru vina noastră. Fără această jertfă toŃi oamenii ar fi fost con-
damnaŃi la pedeapsă veşnică. Dacă conduci printr-o zonă cu
restricŃie de viteză fără să dai atenŃie indicatoarelor speciale, s-ar
putea să primeşti acasă o amendă usturătoare. Dacă nu ai fost
atent şi nu ştii despre restricŃia respectivă, când afli că eşti penali -
zat rămâi surprins; dacă cineva alege să plătească în locul tău
amenda, din cauză că nu te crezi vinovat şi nu ştii ce lege ai încăl-
cat, s-ar putea să spui, ofensat, că tu nu te ştii vinovat şi nu ai
nevoie de mila nimănui. Când eşti convins de vinovăŃie, devii
recunoscător faŃă de cel care a plătit în locul tău.

Unii vin la Isus cu gândul că mai adaugă ceva la viaŃa lor sau
ca să aibă încă o asigurare pentru sufletul lor, dar când înŃeleg că,
oricât de buni s-ar vedea, nu au nicio şansă să scape de iad dacă
Domnul Isus nu plăteşte vina păcatului lor, ajung să preŃuiască
mântuirea. Isus Hristos nu este doar una dintre căile ce duc la
viaŃa veşnică, ci este singura cale. Chiar El a spus: „Eu sunt calea,
Adevărul şi ViaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“
(Ioan 14:6). El nu a murit pe cruce să ne îmbunătăŃească viaŃa, ci
să ne scape de iad. Isus nu este un adaos benefic, ci este singurul
mod în care putem avea viaŃă veşnică. „În nimeni altul nu este
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mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în
care trebuie să fim mântuiŃi“ (Faptele apostolilor 4:12).

Domnul Isus şi vechii predicatori, precum Charles Spurgeon
şi Charles Finney, înainte de a prezenta graŃierea oferită de
Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, prezentau călcarea Legii lui
Dumnezeu de către cel păcătos. InformaŃia despre pedeapsa meri -
tată de păcătos face ca vestirea evangheliei să fie cu adevărat
vestea bună care oferă scăpare celui care nu ar avea nicio altă
şansă. Cine nu înŃelege legea aspră a lui Dumnezeu împotriva
păcatului nu are cum să înŃeleagă corect şi să preŃuiască harul lui
Dumnezeu pentru oameni. Domnul Isus a oferit femeii samari-
tence la fântână apa vie, dar mai întâi i-a arătat că a încălcat
porunca „să nu preacurveşti“ (vezi Ioan 4:18). Tânărului bogat
care a dorit să ştie ce trebuie să facă pentru a fi mântuit, Domnul
Isus i-a arătat că a încălcat porunca „să nu ai alŃi dumnezei“
(vezi Luca 18:18).

Scriptura ne spune că toŃi ne-am născut în păcat şi nici unul din-
tre noi nu poate spune că nu a păcătuit. „Dacă zicem că
n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi“
(1 Ioan 1:8). Un om care se vede bun nu poate spune că nu a spus
nicio minciună în viaŃa lui; dacă a minŃit, merită numele de minci-
nos. Cine vrea mântuire trebuie să ştie că fără Isus este pierdut pe
veci. Ceremoniile preoŃilor, înainte sau după moarte, nu fac nici
doi bani dacă omul nu s-a pocăit şi nu a fost născut din nou. Un
bărbat care a privit şi a poftit o femeie în mintea lui este numit de
Biblie curvar şi cine l-a urât pe aproapele său este pus în rândul
ucigaşilor. ToŃi au nevoie de iertare; „căci toŃi au păcătuit şi sunt
lipsiŃi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Ca oameni născuŃi
din Adam, este normal să păcătuim, după cum este normal ca un
pom pădureŃ să facă roade acre şi amare. Dar Fiul lui Dumnezeu a
venit să nimicească această lucrare a diavolului (vezi 1 Ioan 3:8)
pe care el o face în fiecare dintre noi până când, prin pocăinŃă,
suntem născuŃi din nou şi Hristos începe să locuiască în noi prin
puterea Duhului Sfânt (vezi Efeseni 3:17; 1 Ioan 2:27).
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Unii dintre cei care nu rămân la credinŃă, ci trăiesc în dezordine
spirituală şi au alte priorităŃi, de obicei nu sunt convinşi că sunt
destul de răi sau cred că Dumnezeu iartă la nesfârşit (vezi
Evrei 6:4-6). Căderea începe să se vadă când omul neglijează Cina
Domnului pentru că nu vede importanŃa ei pentru viata sufletului
său. Lipsindu-se de Masa Domnului, creştinul se sabotează singur.
Apoi o răreşte cu mersul la casa de rugăciune, dar spune că se
roagă şi este creştin, uitând că mlădiŃa care nu aduce rod, chiar
dacă este ataşată de vie, este tăiată şi aruncată în foc, uitând că
pomul care nu aduce rod an după an este tăiat, uitând că unii care
au avut numele scrise în Cartea vieŃii ajung să aibă numele şters
(vezi Apocalipsa 3:5). Aceşti oameni, când au spus că s-au pocăit,
nu au fost convinşi de vinovăŃia lor şi de aceea încetează să
preŃuiască jertfa Domnului Isus pentru ei. „Şi, din pricina înmulŃirii
fărădelegii, dragostea celor mai mulŃi se va răci“ (Matei 24:12).

Hinduşii din India cred că este mai bine să mori de foame decât
să omori o vacă – pe care o consideră sacră; dar copiii Domnului
cred că este mai bine să fii mulŃumit cu oricât de puŃin decât să
compromiŃi curăŃia sufletului; cred că este mai bine să mori decât
să te lepezi de Hristos. În ziua de apoi cei care au dat înapoi de pe
calea Domnului vor merge cu vina lor înaintea Stăpânului, care,
pentru că este drept, nu va avea încotro decât să-i pedepsească
trimiŃându-i acolo unde este şi stăpânul căruia i-au fost credin-
cioşi. Dacă Dumnezeu nu ar pedepsi păcatul, ar înceta să fie
drept. „Şi cel neprihănit va trăi prin credinŃă; dar, dacă dă înapoi,
sufletul meu nu găseşte plăcere în El“ (Evrei 10:38).

Fii sigur că te cunoşti. Niciodată nu ajungi să te cunoşti mai
bine decât atunci când vine criza şi necazul. Fii sigur că El îŃi vor-
beşte când deschizi Scriptura, pentru că tăcerea Lui doare mai tare
decât asprimea cuvintelor Sale. Dacă L-ai primit pe Domnul Isus
ca Stăpân în viaŃa ta, eşti parte din planul lui Dumnezeu, eşti
sufletul în care El a investit enorm. Rămâi credincios Lui şi El îŃi
va răsplăti credincioşia. „Fii credincios până la moarte, şi-Ńi voi da
cununa vieŃii“ (Apocalipsa 2:10). 

Amin
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51

CUM PO{I SC}PA DE

AP}SAREA DUHURILOR

(1)

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sân-
gelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăŃii care sunt în locurile
cereşti.“ Efeseni 6:12

Deşi textul din care este citat versetul de mai sus este
foarte clar în ce priveşte realitatea prezenŃei duhurilor
rele, învăŃătura despre puterile întunericului şi a felu-

lui în care putem lupta şi birui aceste puteri au rămas în umbră în
majoritatea bisericilor, fie din cauza fricii, fie din cauza lipsei de
putere necesare pentru a avea de-a face cu ele. În acest capitol,
scris de apostolul Pavel, învăŃăm despre inamicul ascuns şi
nevăzut; învăŃăm că trebuie să luptăm împotriva lui şi învăŃăm că,
dacă nu vrem să fim cuceriŃi de inamic, trebuie să cucerim noi
suflete din întuneric la lumină, pentru Dumnezeu. Când ade-
vărurile fundamentale sunt neglijate de creştini pentru că, dintr-un
motiv sau altul, îi face incomozi, oamenii devin vulnerabili la
superstiŃii şi la capcanele vrăjmaşului împotriva căruia suntem
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chemaŃi să luptăm. Dacă noi ca ispravnici, împuterniciŃi de
Dumnezeu, care vrem să împărŃim drept Cuvântul lui Dumnezeu,
ne îndeplinim slujba de vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu
într-un mod echitabil, când studiem şi cunoaştem aceste învăŃături
despre lupta spirituală, vestim această învăŃătură şi utilizăm tot ce
Dumnezeu ne-a pus la îndemână ca să biruim poziŃia acestor
duhuri ale răutăŃii. 

Noi, ca şi copii ai lui Dumnezeu, nu avem nevoie ca oamenii
să ne fie supuşi, dar avem nevoie să ştim că duhurile care chinu -
iesc oamenii ne sunt supuse în autoritatea ungerii Duhului Sfânt
care este în noi (vezi 1 Ioan 2:27). Trăim nu doar într-o lume
fizică ci şi într-una spirituală, complexă, de aceea, când creştinii
nu luptă împotriva duhurilor rele şi nu recunosc că aceste puteri
sunt la lucru prin oamenii care nu veghează, ci tolerează şi chiar
scuză păcatul în viaŃa lor, se ajunge la situaŃii în care, chiar şi în
bise rici, oamenii se luptă între ei; lucru care convine vrăjmaşului.
În această vreme de pe urmă, când găseşti conducători, dar
slujitori mai puŃini, când suntem în plin război spiritual, pe
pământ lucrează puterea lui Dumnezeu, dar şi puterea întunericu-
lui, însă vine vremea când în Univers va lucra numai puterea lui
Dumnezeu.

Subiectul despre apăsarea duhurilor necurate este sensibil, dar
nu trebuie evitat pentru că Dumnezeu ne-a dat învăŃătura şi ne-a
dat mandatul să scoatem aceste duhuri rele care chinuiesc
oamenii. „VindecaŃi pe bolnavi, înviaŃi pe morŃi, curăŃaŃi pe
leproşi, scoateŃi afară dracii. Fără plată aŃi primit, fără plată să
daŃi“ (Matei 10:8). Mintea omului credincios este ca o găleată
care se cufundă în fântâna duhului nostru unde locuieşte Duhul
Sfânt, dar dacă în oameni locuiesc duhuri necurate găleata scoate
gânduri şi planuri necurate. Biblia prezintă situaŃii de eliberare a
celor chinuiŃi de duhuri ca noi să învăŃăm din ele, dar nu prezintă
nici un caz în care un creştin născut din nou este posedat de
demoni. Ucenicii Domnului Isus, de când Domnul era cu ei pe
pământ, şi ucenicii Lui de astăzi, în care se vede maturitate spiri-
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tuală, au avut şi pot avea biruinŃă în lupta cu duhurile necurate.
Acela care se păzeşte de păcat ca nimicitorul să nu-l poată
acuza şi să nu poată avea drept asupra lui, prin Cuvântul lui
Dumnezeu, folosind Numele lui Isus Hristos, prin puterea
Duhului Sfânt şi prin sângele Domnului Isus, poate cere
eliberarea celor apăsaŃi de diavolul. 

Postul şi rugăciunea pregăteşte un astfel de lucrător al
Domnului care este plin de credinŃă şi îndrăzneală sfântă pentru o
astfel de luptă care, aşa cum spune textul citat la început, nu este
o luptă împotriva cărnii şi sângelui, ci este o luptă spirituală
(vezi Efeseni 6:12). „MulŃimea, de asemenea, alerga la Ierusalim,
din cetăŃile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiŃi de
duhuri necurate: şi toŃi se vindecau“ (Fapte 5:16). Scoaterea
duhurilor necurate din cei chinuiŃi este unul dintre semnele despre
care Domnul Isus a spus că vor însoŃi pe cei ce vor crede în
Numele Lui (vezi Marcu 16:17). Din binele, mult, pe care
Domnul Isus l-a făcut noroadelor a fost şi acesta că a eliberat
oamenii de sub tirania duhurilor necurate. „Cei chinuiŃi de duhuri
necurate erau vindecaŃi“ (Luca 6:18). Aceia care, prin pocăinŃă,
sunt născuŃi din nou scapă de acest fel de posedare pentru că lumi-
na nu locuieşte împreună cu întunericul. 

Dacă nu avem grijă întunericul poate să oprescă uneori şi poate
chiar încurca planurile noastre. „Astfel, o dată, şi chiar de două
ori, am voit, (eu, Pavel, cel puŃin) să venim la voi; dar ne-a
împiedicat Satana“ (1 Tesaloniceni 2:18). Când au permisiune,
duhurile pot cauza apăsare chiar şi celor credincioşi, aşa cum
vedem în cazul apostolului Pavel, dar ele nu pot poseda sufletul
răscumpărat care aparŃine lui Dumnezeu. „Şi ca să nu mă umflu
de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost
pus un Ńepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi
să mă împiedice să mă îngâmf“ (2 Corinteni 12:7). Când nu sun-
tem vigilenŃi, să verificăm gândurile rele care ne sunt sugerate la
nivelul minŃii, care vin împotriva noastră ca nişte săgeŃi arzătoare
din partea vrăjmaşului care nu cunoaşte gândurile, dar ne citeşte
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urmărindu-ne, este posibil să acŃionăm greşit, aşa cum vedem în
cazul lui Petru care, sincer şi plin de intenŃii bune, ar fi oprit pe
Domnul Isus de la a îndeplini planul Tatălui (vezi Matei 16:23). 

Un alt caz asemănător îl avem în Samaria. „Isus S-a întors spre
ei, i-a certat şi le-a zis: «Nu ştiŃi de ce duh sunteŃi însufleŃiŃi!»“
(Luca 9:55). Omul este Ńinta preferată a acestor duhuri, cum
vedem şi în cazul de la Gadara (vezi Matei 8:28), dar ele pot locui
nu doar în oameni, ci şi în animale şi se pot ataşa chiar de unele
obiecte sau locuri. Duhurile rele sunt subalternii diavolului
(diabolis, acuzator), Satanei, căruia i se slujeşte pe pământ prin
comiterea de păcat. Ele atacă omul pentru că au fost făcute după
chipul lui Dumnezeu şi nu vor ca omul să ajungă cu Dumnezeu în
locul de unde ele au fost alungate. Pentru că timpul rămas este
scurt, el se luptă mai mult ca orişicând împotriva Bisericii şi a lui
Israel, ca astfel să strice condiŃiile necesare ca Domnul Isus să
vină şi să-i ia puterea.

Este important să cunoaştem felul în care duhurile ajung să
intre în oameni ca apoi să ştim cum pot fi eliberaŃi de sub apăsarea
lor. Satana are o împărăŃie (vezi Matei 12:26) spirituală şi scopul
lui este să facă omul să-i aducă închinare făcându-l să  păcătu-
iască. Pe pământ sunt mulŃi oameni posedaŃi de demoni, dar nu
mai pot fi recunoscuŃi ca fiind posedaŃi de însuşi Satana: Iuda,
Anticrist. Acela care tolerează şi acceptă marfa întunericului, pe
care Dumnezeu o urăşte, este expus şi este vulnerabil duhurilor
necurate care detectează oportunitatea şi se simt invitate de acea
persoană. Citirea în palmă, în cărŃi, în cafea, în sfera de cristal,
horoscopul şi orice metodă care pretinde că spune viitorul
(ghicire) sunt uşi deschise de pătrundere a duhurilor întunericului.
Vorbe ca şi „mai bine n-aş fi!“ sau „mai bine n-aş trăi!“ sunt invi-
taŃii făcute duhului morŃii. 

Unii sunt aprig apăsaŃi de duhurile întunericului şi atât viaŃa la
serviciul lor cât şi viaŃa de căsnicie le este dată peste cap din
cauza duhului de mânie care-i stăpâneşte şi pe care nu-l pot
controla chiar dacă după acea manifestare, în mod sincer, le pare
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foarte rău. Duhul de răzvrătire şi neascultare atacă copiii şi tinere-
tul ca să strice armonia din casă. Duhurile de neiertare, dispreŃ şi
ură Ńin multe suflete încătuşate şi le opreşte rugăciunile. Probabil
că nu toŃi bolnavii, dar majoritatea suferă din cauza apăsării
duhurilor care bântuie nestingherite de vreo rugăciune făcută în
autoritatea care vine de sus. Duhul de lăcomie face oamenii să
muncească asemenea robilor, iar la sfârşit de viaŃă să vadă că nu
au făcut nimic pentru a se îmbogăŃi faŃă de Dumnezeu. 

Duhul de invidie face oamenii nemulŃumiŃi şi nefericiŃi chiar
dacă au mai mult decât au nevoie. Duhul de frică, ca un monstru,
chinuieşte multe suflete în zilele noastre şi lista cu fobiile comune
creşte mereu. Duhul de lene face omul nu doar sărac, ci şi
nefolositor ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Celor nemântuiŃi, duhul de
beŃie, de fumat şi folosit tutun, le distruge trupurile, în loc ca aces-
tea să fie templul Duhului Sfânt. Oameni animaŃi de duhuri necu-
rate stârnesc, de multe ori, prigoană împotriva celor care vor să
trăiască cu evlavie şi aceşti oameni nu trebuie urâŃi, ci ei au
nevoie să fie eliberaŃi. Cineva care foloseşte droguri este ca şi o
cetate care şi-a deschis toate porŃile vrăjmaşului şi vrăjmaşul nu
ezită să vină, să preia controlul şi să conducă o astfel de viaŃă spre
moarte şi iad. Duhuri de osândire şi condamnare personală îi fac,
uneori chiar pe cei care spun că sunt credincioşi, să nu simtă
iertarea chiar dacă au mărturisit şi s-au lăsat de păcate. 

Duhul de judecată este la putere în multe vieŃi şi acest fapt pro-
duce orbire spirituală. Unii, apăsaŃi de duhuri, sunt ruşinoşi şi
timizi dincolo de normal, aşa că ei nu vor să facă nimic pentru
Dumnezeu. MulŃi urmăresc cu plăcere violenŃa pe ecrane şi devin
expuşi duhului de violenŃă care poate duce la a face pagube mate-
riale şi chiar la ucidere. Duhul de disperare începe cu melancolie
şi cu dezamăgire de sine şi de cei din jur ca apoi, cu gândul că
viaŃa nu are rost, acest duh necurat să aducă dorinŃa de sinucidere
care înseamnă predare directă în mâna Satanei. Nu este greşit
să-Ńi placă să ai o maşină bună sau o casă frumoasă dar mulŃi sunt
posedaŃi de acest fel de dorinŃe şi, astfel, aceste lucruri au devenit
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dumnezei. Tot apăsaŃi de puterea întunericului unora nu doar că le
place să urmărească sau să practice sportul, dar sunt obsedaŃi
de el. Unii ajung bolnavi de narcisism când se lasă biruiŃi de
duhuri rele, fiind obsedaŃi de felul cum arată, petrecând timp
îndelungat în faŃa oglinzii, iar uneori ajung chiar să facă operaŃii
estetice. Ferindu-ne de tot ce ni se pare rău, trupul şi dorinŃele lui
trebuie Ńinute în frâu, iar dacă Îi cerem ajutorul, Dumnezeu ne
ajută la aceasta. „Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt
de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc“
(1 Corinteni 10:23). 

Cunoscând faptul că, de obicei, defectele noastre de caracter
sunt legate de ochi, gură şi urechi, trebuie să ne păzim inima de
contaminare prin acceptarea sau respingerea anumitor lucruri;
după cum ne conduce Duhul Sfânt în lumina Scripturii. Privind la
lucrurile pe care ni le dorim trebuie să ne întrebăm cum vor afec-
ta acestea viaŃa sufletului nostru; trebuie să ne întrebăm dacă vor
zidi şi vor face posibil ca mai mult din puterea Duhului Sfânt să
locuiască în noi sau vor stinge Duhul? Uneltirile duhurilor
întunericului care te observă la ce te uiŃi cu jind în vitrină, în
reviste sau pe computer, pregătesc o momeală potrivită dorinŃelor
tale, ca şi cum ai pune o bucată de brânză într-o capcană de şoa -
reci. Nu este păcat să fii ispitit pentru că şi Domnul Isus a fost, dar
fără de păcat. „Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiŃi“ (Evrei 2:8). 

Când ne vine în minte gândul pe care Cuvântul lui Dumnezeu,
din noi, îl numeşte periculos, trebuie să ne împotrivim şi să-l
înlocuim cu ce este bun şi aduce zidire pentru că ce este bun şi ce
este rău porneşte din gânduri, adică din inimă. Un bărbat care
vede o femeie frumoasă şi nu are experienŃa de a birui gândul rău
de poftă, în clipa în care îşi dă voie să spună: cum ar fi? sau
dezbracă cu ochii acea persoană, s-a mânjit; s-a făcut vinovat de
păcatul curviei şi poate ajunge pe mâna chinuitorilor, adică a
duhurilor care au avut în acest fel o biruinŃă. Cuvântul citat la
început spune clar că noi avem de luptat; că trebuie să ne
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împotrivim acestor influenŃe rele şi ele pot fi biruite de acela care,
de dragul Domnului Isus şi pentru că-şi iubeşte sufletul, vrea să
se păstreze curat şi liber mai mult ca orice.

Duhurile pot avea efect asupra personalităŃii omului şi pot
cauza depresie sau un duh mâhnit, cum îl numeşte Scriptura
(vezi Isaia 61:3). Astfel de oameni, care sunt îndopaŃi de doctori
cu tot felul de medicamente de depresie, au nevoie de eliberare.
Un creştin născut din nou nu are întotdeauna fericire în lucrurile
pământeşti, dar poate avea întotdeauna bucuria mântuirii. Chiar
dacă nu pot poseda, duhurile caută să momească, să necăjească şi
să-i facă pe creştini să nu slujească Domnului Isus într-un mod
eficient. Unii, când vor să citească Scriptura şi să o studieze, simt
că vine peste ei un duh de adormire şi nu mai studiază, ci, accep-
tând îndreptăŃirile gândurilor care sugerează că sunt prea obosiŃi,
se culcă cu sufletele flămânde. Unii se pot scula în fiecare
dimineaŃă fără probleme, dar dacă este vorba de mers la Casa de
rugăciune vor să doarmă mai mult ca oricând, din cauza aceluiaşi
fel de duh (vezi 1 Corinteni 9:27). Unii sunt posedaŃi de duhuri
rele aşa încât nu pot să vorbească prea mult fără să spună o
exagerare sau o minciună, iar alŃii nu pot intra într-un magazin
fără să se gândească cum ar putea fura ceva fără să-l vadă nimeni.

MeditaŃiile transcendentale, yoga, meditare prin budism, prin
hindu (Vedic Yogic), meditare Vipassana şi alte proceduri orien-
tale de acest fel sunt toate uşi deschise care duc la a fi posedat de
duhuri necurate. Ca să fure pacea şi bucuria, duhurile necurate se
manifestă uneori producând emoŃii toxice sufletului ca şi: dorinŃă
de răzbunare, de invidie şi ură. Acest fel de emoŃii trebuie duse şi
expuse în rugăciune la altar înaintea Domnului Isus care
poate elibera şi vindeca astfel de răni (vezi Exodul 15:26;
Ieremia 30:17). Banii pot fi un ajutor bun, dar, când sunt iubiŃi,
pot deveni rădăcină pentru mult rău şi astfel banul manevrat de un
duh puternic devine un bir aspru care leagă oamenii de pământ.

Toate aceste manifestări pot aduce dezastru în viaŃa omului
pentru că sunt toate parte din lucrările întunericului, dar Isus
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Hristos a venit să le nimicească, să aducă eliberare, iertare şi mân-
tuire. „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătu-
ieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească
lucrările diavolului“ (1 Ioan 3:8). Este dorinŃa duhurilor răutăŃii să
vină în viaŃa omului cu necredinŃă, cu compromis, minciună,
vorbire de rău, vorbire murdară, ură, înjurături, curvie,
homosexua litate, lesbianism, masturbare, bârfă, beŃie, lene,
ceartă, îm buibare, vrăjitorie, tutun şi alte dependenŃe ca şi aces-
tea. Dacă, cercetându-te pe tine însuŃi, găseşti că anumite lucruri,
dintre cele care au fost amintite, îŃi creează probleme sufletului
tău, trebuie să ştii că este scăpare din astfel de stări. Acest mesaj
a căutat să expună puŃin din felul în care lucrează puterea întune -
ricului şi în următorul mesaj vom privi la felul în care un suflet
sincer, care se smereşte înaintea lui Dumnezeu, poate fi eliberat,
iertat şi restaurat într-o relaŃie de pace cu Dumnezeu.

Amin
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52

CUM PO{I SC}PA DE

AP}SAREA DUHURILOR

(2)

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a
strămutat în ÎmpărăŃia Fiului dragostei Lui, în care
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea
păcatelor.“ Coloseni 1:13, 14             

Mesajul precedent a căutat să expună modul în care se
manifestă puterea întunericului, iar acest mesaj va
căuta să-l îndrume, într-un mod practic, pe acela care

vrea să scape de vina păcatului şi de apăsarea duhurilor rele, ca
astfel să devină un copil al lui Dumnezeu. „Ca să fiŃi fără prihană,
curaŃi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină...“ (Filipeni 2:15). O parte
din vestea bună, pe care slujitorii altarului trebuie să o vestească,
este nu numai că în Numele lui Isus Hristos se primeşte mântuire,
dar se primeşte atât vindecare cât şi eliberare de apăsarea
duhurilor necurate care bântuie în văzduh şi printre oameni. Fără
aceste minuni, noi care pretindem că avem mult de la Dumnezeu,
care nu S-a schimbat, avem puŃin de arătat celor care nu cred.
Dacă sutem autorizaŃi să vestim ÎmpărăŃia cerurilor, suntem
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autorizaŃi şi să vestim eliberarea celor apăsaŃi de diavolul şi toate
acestea sunt posibile în Numele Domnului Isus, care este mai pre-
sus de orice nume. Uneori suntem ca Petru care, în Fapte 2:17, a
spus că Duhul Sfânt este turnat peste orice făptură, dar nu a crezut
până când s-au întâmplat cele relatate în Fapte 10, când Duhul
Sfânt S-a revărsat peste casa unui păgân, care s-a pocăit. Domnul
Isus a plătit deja pentru mântuirea noastră, pentru vindecarea şi
eliberarea noastră de apăsarea duhurilor, care este tot o vindecare,
şi de aceea El vrea ca noi să ne folosim de aceste drepturi. „El a
purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind
morŃi faŃă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui
aŃi fost vindecaŃi“ (1 Petru 2:24).

Citim în Scriptură că Dumnezeu îi eliberează pe cei apăsaŃi de
cel rău şi trebuie să acŃionăm dovedind că noi credem aceasta.
Dacă cineva vrea să scape de apăsarea duhurilor necurate şi
efectele ei, trebuie să ajungă să le urască, dacă nu, ele nu pleacă.
„UrâŃi răul cei ce iubiŃi pe Domnul!“ (Psalmul 97:10a). Acela care
eliberează este Dumnezeu, prin meritul creat la Golgota şi, chiar
dacă El a ales să se folosească de oamenii pe care i-a mântuit şi
i-a împuternicit, El, care poate şi vrea să elibereze sufletul chinu-
it de vrăjmaş, are tot meritul. „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veŃi
fi cu adevărat slobozi“ (Ioan 8:36). 

Poate spui: de unde să ştiu dacă am nevoie de o astfel de elibe -
rare? Ai lucruri în viaŃa ta care ştii că sunt rele, asupra cărora se
pare că nu ai control şi totuşi le faci? Privind la activitatea ta din
ultima lună, poŃi să spui că eşti cârmuit de Duhul Sfânt? Lucrările
pe care le faci îi zidesc sau îi dărâmă spiritual pe cei din jurul tău?
Nu spunem că nu avem slăbiciuni, dar nu trăim în păcat, ci ime-
diat cum ne simŃim haina sufletului pătată alergăm la rugăciune şi
cerem curăŃire cu promisiunea de a nu mai face acel lucru. În
pregătirea pentru o astfel de eliberare trebuie ca orice lucru, prin
care poate veni păcatul în viaŃa noastră, ca reviste şi filme mur-
dare, haine de dezmăŃ care provoacă gândurile celor slabi la păcat,
orice obiecte de ocultism etc. trebuie toate distruse şi nu date
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altcuiva. Tot ce este păcătos trebuie expus la lumină, pentru că
sângele lui Isus Hristos curăŃă în lumină. Dacă vrei eliberare
trebuie să renunŃi şi să distrugi orice obiect care te leagă de
ocultism, cum ar fi cărŃi de citit sau ghicit, idoli de orice fel sau
talismane, aşa cum au făcut cei din Efes când s-au pocăit
(vezi Fapte 19:19). Acest fel de curăŃenie face parte din răstig-
nirea firii vechi care doreşte, cere şi pofteşte lucruri care
sunt împotriva Duhului. „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au
răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei“
(Galateni 5:24). Avem o natură pământească care este atrasă de
păcat, şi remediul pentru ea este crucea. Nu poŃi crucifica un duh,
ci trebuie să-l scoŃi afară şi să-l alungi în autoritatea Numele lui
Isus Hristos, şi acest mesaj va încerca să arate cum se poate face
această lucrare, fiind bazaŃi pe promisiunile lui Dumnezeu.

„Iată că v-am dat putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scorpii şi
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma“
(Luca 10:19). Aici avem împuternicirea pe care Domnul Isus a
dat-o Bisericii şi avem, de asemenea, garanŃia că aceste duhuri
necurate nu ne pot vătăma cât timp trăim pentru Domnul Isus.
Oamenii trebuie să-şi plece genunchii înaintea Numelui lui Isus şi
a slujitorilor Lui care stau împotriva duhurilor rele, nu în numele
lor, ci în al Domnului Isus. Acest fel de creştini sunt aceia care
cred tot Cuvântul Scripturii şi trăiesc în aşa fel încât Duhul Sfânt
să poată locui în ei nestingherit. Cât timp încă ne bucurăm de a
trăi în vremea harului, un om care vrea să se pocăiască poate fi
eliberat de apăsarea duhurilor răutăŃii dacă acceptă să îndepli -
nească anumite condiŃii necesare. 

În primul rând, un astfel de suflet trebuie să se smerească.
Mândria este, de obicei, cel mai mare obstacol în calea eliberării
unui suflet. Avertizat de mândria lui, un om a întrebat: „Dacă în
timpul rugăciunii am să tuşesc sau am să Ńip sau chiar am să vomit
când cer această eliberare?“ Nu este sigur, dar este posibil ca eli -
berarea de duhuri necurate să includă şi aceste stări, iar cel
mândru nu vrea să accepte să rişte să treacă pe acolo. „SmeriŃi-vă,
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dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El
să vă înalŃe“ (1 Petru 5:6). Fiecare om care recunoaşte că este
apăsat de duhurile rele trebuie să aleagă între demnitatea eului lui
şi eliberare.

Am să enumăr câteva trepte, ca nişte îndrumări, pentru cine
vrea ajutor pentru a fi eliberat de orice apăsare rea. Rugăciunea de
eliberare se poate face şi atunci când eşti singur, dar este
recomandat, când e posibil, să se facă în prezenŃa oamenilor lui
Dumnezeu care înŃeleg că iertarea şi eliberarea se face în meritul
sângelui Domnului Isus, prin puterea lui Dumnezeu. Cel mândru
pierde ocazia de a fi liber pentru că nu vrea să rişte să arate, poate,
diferit sau caraghios, deşi, de obicei, nu sunt astfel de manifestări,
dar pentru acela care se smereşte demnitatea vine înapoi atunci
când în loc de o putere străină simte eliberare şi prezenŃa Duhului
Sfânt care îi primeneşte sufletul cu atmosfera cerului, îl înno-
bilează şi întotdeauna aduce pace şi bucurie. Acela care, deşi
simte că are nevoie de eliberare, Ńine la orgoliul lui, la demnitatea
care are ca miez mândria, mai mult ca la sufletul lui, riscă să
rămână sub apăsarea celui rău. 

Un suflet posedat de cel rău aparŃine după moarte celui rău,
pentru că numai cel al cărui duh este viu prin naşterea din nou
poate ajunge în cer (vezi Ioan 3:3). O doamnă, care se ştia că are
probleme şi situaŃii în care nu se poate stăpâni, a spus: „Bine, dar
dacă am să Ńip? eu sunt doamnă şi nu Ńip“. „Dar dacă ai fi într-un
râu mare şi te-ai înneca, ai Ńipa?“ a întrebat omul lui Dumnezeu.
„Da“, a fost răspunsul femeii. Al doilea lucru, foarte important
pentru acela care vrea eliberare, este să fie onest. Cu sinceritate
trebuie să-şi numească problema dacă o cunoaşte. De exemplu:
hoŃie, curvie, mânie, minciună, invidie, pornografie etc. Nu este
nevoie de o terminologie sofisticată, ci este nevoie să numeşti
problema cauzată de duhul rău, prin cuvinte cu care poŃi să descrii
manifestarea într-un mod cinstit. 

Următorul pas este să mărturiseşti credinŃa ta în Domnul Isus
Hristos. Este nevoie să-I spui că tu crezi că a murit în locul tău şi
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vrei ca El să fie  Domnul vieŃii tale, adică Stăpânul tău. Când faci
aceasta alegi să-L angajezi pe Domnul Isus ca Mare preot al tău;
preot care poate să facă slujba de curăŃire şi eliberare a sufletului
tău. Mărturiseşte orice păcat pe care ştii că l-ai făcut singur, în
grup sau în familie, pentru că este posibil ca, la fel ca o umbră,
păcatele altora, cu care te-ai unit, sau chiar blestemele moştenite
să te afecteze. Dacă vrei eliberare mărturiseşte-le ca fiind păcatele
tale, fără să mai pui vina şi pe alŃii sau pe împrejurări. Când te
rogi, te rogi lui Dumnezeu, care-Ńi ştie inima şi gândurile din ea,
aşa că fii sigur că eşti sincer, dacă nu, rugăciunea ta nu va avea
efectul dorit. Dacă părinŃii au fost idolatri sau implicaŃi în vrăjito-
rie, toate aceste necurăŃii trebuie expuse prin mărturisire. 

După ce ai mărturisit păcatul urmează căinŃa. Aceasta înseam-
nă să-Ńi accepŃi responsabilitatea pentru păcat, să te recunoşti
vinovat şi că meriŃi pedeapsă pentru acele lucrui rele şi,
promiŃând că nu le mai faci, să-Ńi ceri iertare. Ceva în felul urmă-
tor, dar să fie sincer, din inima ta: „Doamne Isuse, vin la Tine ca
să primesc milă şi iertare. Mă căiesc de păcatul meu şi renunŃ la
el. Cu ajutorul Tău mă separ de el pentru totdeauna. Doamne, iert
pe oricine mi-a greşit, chiar dacă mi-a făcut mult rău, ca să pot fi
şi eu iertat. Iert aşa cum vreau să mă ierŃi Tu pe mine.“ Numeşte
persoanele, dacă le ştii. „Doamne Isuse, de azi vreau să ascult şi
să fac tot ce-mi ceri şi acum primesc promisiunea Ta care spune:
oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Iau această
promisiune pentru mine ca să fiu iertat şi eliberat.“ 

Roagă-te pe baza a ceea ce este scris în Scriptură, care nu se
schimbă niciodată (vezi Ioel 2:32; Fapte 2:21; Romani 10:13). „...
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolu-
lui“ (1 Ioan 3:8). „Doamne, scoate afară din mine orice fel de ast-
fel de putere şi apăsare străină şi nimiceşte-le afară din viaŃa mea!
„Chem Numele Tău, şi în Numele Tău te rog eliberează-mă de
orice putere străină care nu este de la Tine. Cred că Tu, Doamne
Isuse, eşti singura cale spre Tatăl, spre mântuire. Cred că ai murit
şi ai înviat din morŃi ca eu să primesc astăzi iertare şi eliberare.

AI GĂSIT ADEVĂRUL?

314



Recunosc astăzi orice păcat de care ştiu sau de care poate am
uitat, urăsc aceste păcate şi mă las de ele. Urăsc aceste puteri ale
întunericului şi ce reprezintă şi le poruncesc să plece de la mine
în Numele lui Isus Hristos. Sângele lui Isus a biruit! Isus Hristos
este Domnul! Orice duh al întunericului să plece de la mine în
Numele lui Isus Hristos, Mântuitorul sufletului meu!“ Dacă ştii
numele acelui duh, numeşte-l (curvie, minciună, hoŃie) şi
porunceşte-i să plece în Numele lui Isus Hristos. „Orice duh de
frică, de neiertare, de încăpăŃânare, de sinucidere şi moarte, de
violenŃă, să plece în Numele lui Isus Hristos!“ 

Dacă cineva s-a făcut vinovată de avort trebuie să-şi măr-
turisească această crimă şi să alunge duhul de ucidere în meritul
Sângelui sfânt vărsat pe Golgota. „Duhuri care atacaŃi mintea: de
necredinŃă, de frică, de îndoială, de compromis, de uitare a infor-
maŃiei, de nebunie: ieşiŃi afară! în Numele lui Isus Hristos. Duhuri
de boală: ieşiŃi afară! în Numele Lui Isus Hristos prin ale cărui
răni am fost tămăduit! Duhuri de beŃie, de sudalme, de hule, de
cri tică necurmată, de nemulŃumire: ieşiŃi afară! în Numele lui Isus
Hristos. Duh care-mi spui că Isus nu mă iubeşte: ieşi afară! în
Numele lui Isus Hristos. Duhuri de poftă rea, de masturbare, de
beŃie: ieşiŃi afară! în Numele lui Isus Hristos. Doamne Isuse, cred
că m-ai iertat. Acum, te rog, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca
să te pot sluji toată viaŃa mea pe cărările neprihănirii.“ Următorul
pas este mulŃumirea sinceră. 

Cântările de proslăvire sunt privite ca ceva foarte important în
cer, dar mai puŃin pe pământ. Odată mântuiŃi şi eliberaŃi, cântarea
de laudă la adresa Domnului Isus, ca o armă în posesia unui sol-
dat, nu trebuie să lipsească din viaŃa noastră. Nu aşa de mult sunt
necesare cântările de jelire, ci cântările care spun Domnului
lucruri ca şi: „Te iubesc! Te aştept! Eşti tot ce-mi doresc! Sunt al
tău pentru totdeauna! Umple-mă, foloseşte-mă spre slava Ta!“
Când, cercetându-ne la masa Domnului, vedem că dintr-odată
focusul vieŃii noastre nu este Dumnezeu, lucrul Lui şi viaŃa
veşnică, trebuie să intrăm în alertă, pentru că înseamnă că
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duhurile necurate sunt la lucru cu succes împotriva sufletelor
noastre, căutând să ne Ńină ocupaŃi cu lucrurile temporare. 

Într-o vreme când multe biserici se pare că şi-au pierdut intere-
sul şi entuziasmul pentru evenimentul venirii Domnului Isus,
caută să-Ńi păstrezi un cuget curat şi stai într-o biserică care
vesteşte o Evanghelie întreagă. Chiar dacă oamenii râd de felul în
care te păzeşti de păcat, care este oferta întunericului, nu uita că
aşa au râs şi de Noe când a făcut corabia, pentru că adevărul este
adevăr chiar dacă acela care îl proclamă este o minoritate. Chel-
tuieşte-Ńi viaŃa pentru a face ce este preŃios înaintea Domnului şi
aşteaptă-L în părtăşia sfinŃilor, lucrând din răsputeri pentru El.

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 nici-

unul care s[ fac[ binele, niciunul m[car... C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani 3:10, 12, 23). <Iat[ c[
sunt n[scut ]n nelegiuire, =i ]n p[cat m-a z[mislit mama mea>
(Psalmul 51:5). Pentru c[ to\i ne-am n[scut cu o natur[ p[c[ -
toas[, to\i suntem p[c[to=i, indiferent c`te p[cate am comis.

2. Consecin\ele p[catului sunt nefaste =i ve=nice
<...plata p[catului este moartea> (Romani 6:23). Nu doar

moartea fizic[, ci moartea a doua, adic[ iadul. <Iazul de foc este
moartea a doua. Oricine n-a fost g[sit scris ]n cartea vie\ii, a fost
aruncat ]n iazul de foc> (Apocalipsa 20:14-15). Este o imagine
sumbr[ =i ]nfior[toare, dar afirmat[ cu t[rie de Dumnezeu ]n
Cuv`ntul S[u.

3. Exist[, ]ns[, o speran\[ vie pentru orice p[c[tos, ]n
meritele jertfei Domnului Isus Hristos
<Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe

c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru noi> (Romani
5:8). <Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\a ve=nic[... Cine crede ]n Fiul, are via\[ ve=nic[; dar cine
nu crede ]n Fiul, nu va vedea via\a, ci m`nia lui Dumnezeu
r[m`ne peste el> (Ioan 3:16, 36). Aceasta este =ansa uria=[,
oferta harului lui Dumnezeu adresat[ fiec[rui om, oric`t de
p[c[tos ar fi el.

4. Orice om prime=te m`ntuirea prin credin\a ]n Isus
Hristos
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<Dumnezeu ne-a dat via\a ve=nic[, =i aceasta este ]n Fiul S[u.
Cine are pe Fiul, are via\[; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are
via\[. V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi, care crede\i ]n
Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:11-
13). <C[ci tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred ]n
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12). <Dac[ m[rturise=ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
=i dac[ crezi ]n inima ta c[ Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i, vei fi
m`ntuit> (Romani 10:9). Po\i fi iertat de toate p[catele tale =i
m`ntuit, chiar acum, chem`ndu-L pe Domnul Isus ]n inima ta
cu credin\[, prin rug[ciune:

Doamne, Dumnezeule, recunosc ]naintea Ta c[
sunt p[c[tos, c[ Te-am ]ntris tat mult cu p[catele
mele =i eram condamnat la os`nda ve=nic[. }\i
mul\umesc, Doamne, pentru c[ m-ai iubit a=a de
mult, ]nc`t ai dat pe Fiul T[u s[ moar[ ]n locul meu,
pentru a-mi oferi iertarea de p[cate =i via\a ve=nic[.
M[ poc[iesc de toate p[catele mele =i ]mi exprim
decizia de a m[ ]ntoarce cu adev[rat la Tine. 
M[rturisesc deschis credin\a mea deplin[ ]n jert-

fa Ta sf`nt[, Doamne Isuse, =i decizia mea ferm[ de
a Te primi chiar acum ]n inima mea ca M`ntuitorul
meu personal =i Domnul vie\ii mele. Doamne Isuse,
intr[ ]n inima mea, iart[-mi toate p[catele =i
schimb[-mi via\a.
}ncep`nd de ast[zi doresc s[-mi subordonez via\a

voii Tale sfinte =i s[ tr[iesc ]n ascultare deplin[ de
Tine, Domnul =i M`ntuitorul meu. }\i mul\umesc
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
Str. Cuza Vod[ nr. 29
410097 Oradea
Tel: 0259-436 841

E-mail: spmcr@rdslink.ro
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