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D

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

C

`nd am fost rugat s[ scriu prefa\a acestei c[r\i
m-am g`ndit la c`teva lucruri. Pentru Marius Tripon
se potrivesc bine cuvintele spuse de Pavel corintenilor:
,,+i eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, =i m[ voi
cheltui ]n totul =i pe mine ]nsumi pentru sufletele voastre...>
(2 Corinteni 12:15).
Am primit fiecare carte, din cele scrise de Marius Tripon, imediat dup[ apari\ie. Pe prima pagin[ a fiec[rui volum erau scrise
cuvintele: ,,se distribuie gratuit, pentru c[ =i eu am primit ]n dar>.
Cineva ar putea spune: lucrurile acestea nu sunt din lumea de aici
=i nici pentru vremea aceasta. Da, este adev[rat, lucrurile acestea
vin din inima unui om care c[l[tore=te pe drumul cel drept, av`nd
ca \int[ precis[ |ara Promis[.
L-am cunoscut pe acest om ]n data de 6 iunie 2003, ]n biroul
Societ[\ii Penticostale de Misiune Cre=tin[ din Rom`nia, c`nd
mi-a ]nm`nat cu dedica\ie una din c[r\ile lui. O voce cald[, o
inim[ deschis[, o prezen\[ agreabil[. L-am auzit ]n repetate
r`nduri cu mesajul Sfintelor Scripturi la Radio Vocea Evangheliei, cu dorin\a de a vedea c`t mai mul\i oameni care renun\[ la
p[cat, la calea pierz[rii =i aleg s[ mearg[ spre ,,Cetatea Viitoare>.
Aceast[ dorin\[, rug[ciune =i chemare, care am auzit-o ]n
discu\ia cu el, ]n predicile rostite, am citit-o =i ]n aceast[ carte, o
carte cu doi destinatari. Un prim destinatar e=ti tu, cel care ]nc[
n-ai pornit spre ,,cetatea al c[rui me=ter este Dumnezeu>.
R`ndurile acestei c[r\i sunt pentru tine. }n al doilea r`nd, aceast[
carte este destinat[ miilor =i milioanelor de c[l[tori, porni\i spre
Cetatea Etern[, care ]ncerca\i, lovi\i, descuraja\i, au nevoie de
un imbold.
9

}nainte s[ ]ncepi lectura acestei c[r\i, indiferent dac[ e=ti
primul destinatar sau unul din mul\ii c[l[tori porni\i spre |ara
Promis[, te invit s[ meditezi la rug[ciunea pe care a rostit-o
marele b[rbat =i conduc[tor evreu, Ezra: ,,...s[ cerem de la El o
c[l[torie fericit[ pentru noi =i pentru copiii no=tri...> (Ezra 8:21).

Pastor Nelu Moldovan,
Vicepre=edinte al
Cultului Penticostal din Rom`nia
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CÃLÃTORIE SPRE ÞARA PROMISÃ
<Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c[tre Domnul,
=i El i-a izb[vit din necazurile lor; i-a c[l[uzit pe drumul cel drept, ca s[ ajung[ într-o cetate de locuit.>
Psalmul 107:6, 7

P

otecile care =erpuiesc prin jungl[, cunoscute doar de
b[=tina=i, drumurile folosite de primele caravane de
c[mile înc[rcate cu marf[, cei peste 80.000 km de drum
roman construit de Cezar, cei 78 km de drum cu labirinte subterane de sub cl[dirile Vaticanului =i pân[ la milioanele de kilometri
de drum asfaltat aflat în folosin\[ ast[zi, sunt toate dovada c[
omul a în\eles importan\a drumurilor care leag[ a=ez[rile umane
între ele. În acest mesaj vom privi la un drum diferit, mai important ca toate celelalte, f[cut nu de oameni, ci de Dumnezeu. Un
drum care nu duce la un ora= f[cut de mâini omene=ti, ci la o
cetate al c[rui me=ter este Dumnezeu.
Despre Avraam Scriptura spune: <C[ci el a=tepta cetatea care
are temelii tari, al c[rei me=ter =i ziditor este Dumnezeu>
(Evrei 11:10). Punctul de plecare pe acest drum ce duce la Casa
lui Dumnezeu, unde este ve=nic pace, neprih[nire =i bucurie în
Duhul Sfânt, începe prin a avea o zi în via\a ta când printr-o
rug[ciune de poc[in\[, apel`nd la meritul Domnul Isus, vii la
Dumnezeu T[t[l, recunoscând c[ e=ti un suflet p[c[tos. <Isus i-a
zis: «Eu sunt calea, adev[rul =i via\a. Nimeni nu vine la Tat[l
decât prin Mine...»> (Ioan 14:6). Când vina î\i este =tears[, Duhul
Sfânt te face o f[ptur[ nou[, =i primind cet[\enia |[rii Lui te
ridic[ la rangul de copil al lui Dumnezeu. <A=a dar, voi nu mai
10
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sunte\i nici str[ini, nici oaspe\i ai casei, ci sunte\i împreun[
cet[\eni cu sfin\ii, oameni din casa lui Dumnezeu> (Efeseni 2:19).
Când credin\a ta întinde mâinile goale de orice merit personal =i
cere iertare, prime=ti darul mântuirii. Este momentul în care
Duhul Sfânt prin minunea na=terii din nou d[ puls de via\[ duhului t[u =i începi c[l[toria pe drumul cel drept, despre care
Domnul Isus a spus c[ este îngust. Apoi, cu pa=ii sprinteni ai
dragostei dintâi, având de c[l[uz[ Duhul Sfânt care a dus multe
suflete ce s-au l[sat pov[\uite, cu bine la destina\ie, porne=ti
hot[rât pe acest drum pe care merg sufletele mântuite. Hot[rârea
de a porni pe acest drum este cea mai important[ decizie pe care
un suflet care =tie deosebi binele =i r[ul o poate lua.
<C[ci noi n-avem aici o cetate st[t[toare, ci suntem în c[utarea
celei viitoare> (Evrei 13:14). La ce te po\i a=tepta s[ întâlne=ti
de-a lungul drumului str[b[tut de sufletul care a primit darul mântuirii? Ce fel de ora=e, ce fel de oameni, ce primejdii =i ce oaze de
reîmprosp[tare a puterilor po\i s[ te a=tep\i s[ întâlne=ti?
Dumnezeu nu creaz[ caracterul oamenilor =i nici nu le d[ acela=i
chip tuturor oamenilor; a=a cum dintr-o matri\[ în care torni un
material ies vase sau unelte identice ]ntre ele, tot a=a fiecare om
este un unicat, la fel ca fiecare fulg de nea sau frunz[, =i tot a=a
este =i itinerariul fiec[rui suflet care a fost sp[lat de vechile p[cate
=i îmbr[cat în albul nevinov[\iei lui Hristos, ca apoi s[ poat[
porni pe aceast[ Cale a Domnului. <Ferice de cei ce î=i spal[
hainele, ca s[ aib[ drept la pomul vie\ii, =i s[ intre pe por\i în
cetate!> (Apocalipsa 22:14).
Vom aminti câteva din punctele de interes deosebit care vor fi
pe acest drum, la cap[tul c[ruia suntem a=tepta\i, dar ne va fi mai
u=or dac[ chiar de la început în\elegem c[ Dumnezeu vrea s[ fim
ferici\i în aceast[ c[l[torie dar mai mult ca =i aceasta El vrea s[
fim sfin\i, pentru c[ numai a=a poate avea p[rt[=ie cu noi. El este
T[t[l nostru Cel Bun care prefer[ s[ dea binecuv`nt[ri celui ce
ascult[, mai mult decât îi place s[ ne ating[ cu nuia îndrept[rii.
Este o c[l[torie în care înv[\[m c[ scopul Lui pentru noi este s[

ne asem[n[m tot mai mult cu Fiul, El fiind interesat mai mult în
ce suntem decât în aceea ce facem, pentru c[ atunci când suntem
ce trebuie s[ fim în Hristos Isus, cu care am m[rturisit c[ ne-am
îmbr[cat când am p[=it în apa botezului, vom face ceea ce
trebuie s[ facem. Pornim pe acest drum în deplin[ cuno=tin\[ c[
ce este mai bun este p[strat pentru noi la sfâr=itul c[l[toriei,
când vom ajunge în cetatea pe care ne-o d[ Dumnezeu ca
reziden\[ permanent[.
C[l[toria ta ca suflet mântuit este una în care vei afla c[
Dumnezeu g[se=te mereu examene noi prin care te va întreaba:
<Te încrezi în Mine sau te bazezi pe ce =tii tu =i pe ce po\i face tu?>
Pe acest drum nu vei fi lipsit de bucurii, pentru c[ Duhul Sfânt
c[l[uzitorul va stârni în[untrul t[u acest sim\ de fericire =i te vei
bucura în prezen\a acelora care la fel ca tine au primit cet[\enia
\[rii unde nu este noapte. Nu vei sta doar în c[ldura pl[cut[ a
soarelui, dar ca s[ fii treaz =i alert te va trece =i prin ape, uneori
chiar adânci =i chiar prin cuptoare de foc. <Dac[ vei trece prin ape,
Eu voi fi cu tine; =i râurile nu te vor îneca; dac[ vei merge prin foc,
nu te va arde, =i flac[ra nu te va aprinde> (Isaia 43:2).
C[l[toria sufletului mântuit este o c[l[torie în care cu cât ai
mai pu\ine bagaje cu atât c[l[tore=ti mai u=or, pentru c[ la=i ca
aceste binecuvânt[ri s[ curg[ de la tine spre al\ii =i dup[ planul
Celui Sfânt, care face totul dup[ planul voii Sale, aceste valori \i
se ]nregistreaz[ în cetatea unde e=ti a=teptat, unde ho\ii nu fur[,
moliile nu rod =i infla\ia nu prezint[ nici un pericol. Pericolul pe
care-l vei întâmpina pe traseul acestei c[l[torii poate consta nu
numai în ce nu =tii, dar =i în ce =tii =i este gre=it, de aceea ca =i
copil în credin\[ f[ o prioritate a vie\ii tale din a citi =i studia
Cuv`ntul Domnului ca s[-L cuno=ti a=a cum ne-a fost dat în
Scriptur[. <Cuvântul lui Hristos s[ locuiasc[ din bel=ug în voi în
toat[ în\elepciunea...> (Coloseni 3:16). Acest Cuvânt te va hr[ni,
te va pov[\ui =i chiar te va înarma cu <spusele lui Dumnezeu> din
Scriptur[. Pe m[sur[ ce parcurgi acest drum ai s[ în\elegi tot mai
bine cât de pre\ios este Cuvântul cel viu =i lucr[tor pentru
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s[n[tatea =i siguran\a sufletului t[u, a=a c[ d[-\i silin\a s[-L
st[pâne=ti, ca apoi El s[ te st[pâneasc[ pe tine. Când ai s[-L
cuno=ti vei în\elege c[ dragostea Domnului a schimbat totul ]n
bine pentru tine, =i pentru c[ }l iube=ti pe Acela care \i-a dat acest
Cuvânt vei vrea s[ }l p[ze=ti, ca El rodind în tine s[ schimbe
vie\ile celor din jurul t[u. <Drept r[spuns, Isus i-a zis: «Dac[ M[
iube=te cineva, va p[zi Cuvântul Meu, =i Tat[l Meu îl va iubi . Noi
vom veni la el, =i vom locui împreun[ cu el»> (Ioan 14:23).
C[l[toria sufletului mântuit este o c[l[torie unde a poposi când
C[l[uza vrea s[ înaintezi poate fi deosebit de periculos. A te opri
unde nu trebuie poate însemna c[ ai g[sit o statuie sau un monument lâng[ care e=ti mul\umit s[ r[mâi. Pot fi gânduri, experien\e
duhovnice=ti pe care le-ai avut sau despre care ai auzit, într-o
lucrare în care ai recunoscut mâna Domnului, a=a c[ în loc de
a-\i continua c[l[toria tr[ie=ti undeva în trecut. În aceast[
c[l[torie vei întâlni c[l[tori care nu vor ca s[ mai lupte luptele
Domnului, precum David odinioar[, ci vor doar s[ stea. }ns[
odat[ ce ai p[=it pe aceast[ cale dreapt[ trebuie s[ =tii c[ ideea de
pensie, odihn[ =i huzur pentru suflet nu se potrive=te sufletului
mântuit =i sunt principii ce au fost comb[tute grozav de Domnul
Isus în pilda bogatului, c[ruia i-a rodit \arina în exces.
Vei întâlni c[l[tori ce =i-au întins corturile =i dintr-un dulce
sim\ de trând[vie nu mai vor s[ fac[ nimic ce necesit[ efort
sau ceva ce ar putea deranja tihna lor, ba înc[ te vor invita s[ faci
=i tu la fel, dar nu uita c[ timpul de odihn[ nu este acum. Tot pe
acest drum vei întâlni oameni ce vor s[-\i iroseasc[ timpul,
pentru c[ au întotdeauna o mentalitate de victim[. Dac[ cineva
îi întreab[ ceva, trebuie apoi s[ asculte o istorie întreag[ a unui
om ce se vede biruit. Pe acest drum vei întâlni farisei sau
cre=tini f[r[ dragoste, ce urmeaz[ o rutin[ religioas[, care în mod
mecanic practic[ ceremonii lipsite de via\[, pentru c[ bazându-se
pe merite personale vorbesc depre lucrarea Domnului, dar I-au
pus limite Duhului Sfânt, I-au t[g[duit puterea =i astfel au stins
lucrarea Duhului.

În c[l[toria aceasta, ca parte din timpul dedicat dezvolt[rii
mu=chilor credin\ei tale, vei trece prin locuri pustii, când \i se va
p[rea c[ cerul tace la ce ai tu de spus, vei auzi soli, v[zu\i sau
chiar nev[zu\i, care-\i vor sugera c[ Dumnezeu nu e bun dac[ te
duce prin a=a locuri =i ai s[ fii provocat s[ cârte=ti prin vorbe sau
prin gânduri împotriva lui Dumnezeu. Când vei ajunge în astfel
de locuri asigur[-te c[ \i-ai pus înainte deviza: <Dumnezeu este
întotdeauna bun!> Scopul Domnului este întotdeauna bun, chiar
dac[ nu vedem imediat aceasta, pentru c[ gândurile, planurile =i
felul Lui de lucrare sunt mult diferite de ale noastre, de aceea este
de folos s[ adopt[m o gândire s[n[toas[ de rob supus, pentru c[
acela care murmur[, a=a cum au f[cut israeli\ii în pustie, nu are
nimic de câ=tigat, ci doar î=i face via\a mai grea.
<… pentru c[ Domnul a auzit cârtirile, pe care le-a\i rostit
împotriva Lui; c[ci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreapt[ împotriva noastr[, ci împotriva Domnului> (Exodul 16:8). Vei
trece prin acest \inut numit Mara, unde apele sunt amare, ca apoi
dac[ iei note mari s[ ajungi la un popas cu umbr[ =i ap[ proasp[t[
numit Elim. Vei mai întâlni pe acest drum care duce la Casa
Tat[lui din Cer tabere de oameni în mijlocul c[rora bârfa =i
gluma, care mânjesc con=tiin\a, sunt p[cate tolerate, fiindc[ le
numesc doar sl[biciuni, când de fapt sunt p[cate ce s[r[cesc
duhul, deoarece pâng[resc templul =i provoac[ C[l[uza-Duhul
Sfânt s[-i lase s[-=i urmeze pofta inimii lor.
În c[l[toria spre cetatea unde vei locui ]mpreun[ cu aceia ce nu
s-au l[sat birui\i vei g[si c[r[ri mai late, unde oamenii pun la
intrarea cl[dirilor unde se strâng titluri =i etichete cu nume pioase
=i chiar biblice, dar a petrece timp cu ei înseamn[ a te pune în
pericol, pentru c[ r[st[lm[cesc Cuvântul ca s[ potriveasc[ unei
atitudini lume=ti îng[duitoare firii vechi. Astfel ei î=i risipesc timpul prin a-I spune lui Dumnezeu ce este voie, ce nu este voie, prin
a face sau anula reguli acolo unde Scriptura deja a rostit hot[râri
=i a pus hotare. C[l[torind spre cetatea unde nu va mai fi nevoie
de arme de nici un fel, vei trece prin Valea terebin\ilor =i dincolo

14

15

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

de valea care-\i va sta în fa\[ vei vedea un loc numit Efes-Damin,
de unde va veni spre tine un uria= cu numele de Goliat din Gat,
care te va amenin\a ori te va blestema =i chiar va încerca s[-\i
omoare sufletul. Solu\ia oferit[ de fire în clipe ca =i acelea va fi
aceea de a g[si pe cineva care s[ aib[ aceea=i putere =i armament
ca al lui, dar de fapt este nevoie de cineva mai tare ca el =i acela
este Dumnezeu.
Frica rea =i credin\a nu pot conlocui împreun[, de aceea când
Goliat î\i va ie=i ]nainte rânjind încrede-te în Dumnezeul care-\i
num[r[ =i firele de p[r. Continu[ s[ r[mâi ne]ntinat, pentru c[
acest Goliat nu neap[rat î\i va ataca trupul, ci va c[uta s[ te fac[
s[ te compromi\i în gândire sau fapte. Va trebui s[ lup\i cu gândurile tale, biruind =i spunând un NU clar la tot ce nu vine din
încredin\are. Va trebui s[ faci leg[mânt cu ochii t[i, punându-le
str[ji severe, =i gura ta va trebui s[ =tie s[ spun[ NU blidului de
linte =i un NU clar Dalilei sau lui Sihem. Urechile tale vor trebui
s[ dezvolte un sim\ mai fin =i mai dezvoltat al auzului pentru a
recunoa=te vocea P[storului cel Bun ca nu cumva s[ mergi dup[
str[ini sau s[ te afli atras de cântecele sirenelor uciga=e.
Când te vei purta a=a a=teapt[-te nu s[ fii iubit de lume, ci criticat, urât =i chiar atacat din desi=urile umbrite, unde stau cei nesinceri, cu s[ge\i arz[toare ale invidiei sau se poate c[ vei ajunge
chiar aruncat pe nedrept în temni\a uit[rii =i persecu\iei, asemenea
lui Iosif cel curat. Este posibil s[ ajungi s[ te vezi încol\it din toate
p[r\ile =i în spatele t[u s[ fie Marea Ro=ie, dar r[mânând credincios te po\i a=tepta în asemenea clipe s[ vezi deschizându-se u=i
acolo unde tu nu vezi u=i. Vei trece ca David prin valea
Rafaimi\ilor unde vei auzi un vuiet de pa=i în vârful duzilor =i vei
=ti c[ Domnul merge înaintea ta la lupt[ ca s[ împr[=tie pe
vr[jma=ii t[i din drumul t[u. Vei trece prin locuri pustii unde =erpi
înfoca\i vor c[uta s[ te însp[imânte, dar nu uita c[ mai mare este
Acela care este în noi dec`t acela care este în lume =i privind în
sus, de unde î\i vine puterea =i biruin\a, vei putea trece nev[t[mat.
Vei trece printr-o vale numit[ Valea Plângerii, dar chiar dac[ a-

tunci când intri în aceast[ vale la început nu vezi ape, nu uita c[
Acela care a promis c[ este cu tine în toate zilele, a=a cum a f[cut
pentru roaba Hagar, va face s[ \â=neasc[ din p[mânt izvoare de
ap[. <Când str[bat ace=tia Valea Plângerii, o prefac într-un loc
plin de izvoare, =i ploaia timpurie o acoper[ cu binecuvânt[ri>
(Psalmul 84:6).
+tiind c[ mul\i al\ii au trecut înaintea ta prin astfel de locuri =i
au biruit, prive=te prin credin\[ dincolo de acest drum numit via\[
p[mânteasc[ la locul preg[tit de Domnul Isus pentru aceia care-L
iubesc pe El, =tiind c[ dac[ astfel de încerc[ri au fost îng[duite
]n via\a ta este pentru c[ \i s-a dat o putere corespunz[toare s[
po\i birui. Încurajarea în Domnul înseamn[ transferare de curaj,
nu din confiden\a ta în tine, ci din promisiunile lui Dumnezeu,
care a spus: <... Nicidecum n-am s[ te las, cu nici un chip nu te
voi p[r[si> (Evrei 13:5). Sunt clipe în care \i se va m[sura
credin\a, calitatea ei, determinarea ce o ai de a-L onora pe
Dumnezeu cu orice pre\ =i de a-I aduce cinste prin a sta în picioare
pentru ce este sfânt. <Cel ce va birui, va fi îmbr[cat astfel în haine
albe. Nu-i voi =terge nicidecum numele din cartea vie\ii, =i voi
m[rturisi numele lui înaintea Tat[lui Meu =i înaintea îngerilor
Lui> (Apocalipsa 3:5).
Vei fi încercat =i prin aceia care-\i vor gre=i mereu =i pe care va
trebui mereu s[-i ier\i, având în vedere c[ datoria de care
Dumnezeu te-a iertat a fost mult mai mare =i nu uita c[ pentru a
te împ[ca este nevoie de doi, pe când pentru a ierta o persoan[
este îndeajuns. Când L-au r[stignit pe Domnul nostru cei ce I-au
pricinuit dureri nu =i-au cerut iertare, dar El tot a spus: <... Tat[,
iart[-i, c[ci nu =tiu ce fac!> (Luca 23:34). Mergând pe acest drum
vei avea oportunitatea de a fi ospitalier ca s[-\i împar\i pâinea cu
al\ii. Când vei avea aceast[ ocazie, nu uita c[ dragostea este cea
mai bun[ gazd[. Uneori vei fi încercat prin dureri în trup, fiindc[
durerea este cea care uneori treze=te omul la realitate =i îi aduce
aminte c[ acest trup de lut este doar un vehicol temporar pentru
suflet =i duh, =i tot durerea ne aminte=te c[ dac[ tr[im, tr[im prin
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îng[duin\a Lui. Vei ajunge s[ treci prin Valea Dura unde \i se va
verifica integritatea =i vei fi provocat s[ sluje=ti unor dumnezei
care de=i sunt privi\i de oameni ca fiind mari, sunt mici =i f[r[
putere de a ajuta. Vei trece pe lâng[ adev[rate bâlciuri ale
destr[b[l[rii, unde reclamele vor încerca s[ te conving[ c[ te pot
face fericit dac[ le cumperi marfa, dar nu uita c[ <+i lumea =i
pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, r[mâne în veac>
(1 Ioan 2:17).
În drumul t[u vei întâlni reprezentan\i ai vechiului st[pân care
te vor oc[rî, te vor provoca sau î\i vor propune un târg cum nu ai
mai întâlnit, dar nu c[uta s[ \i-i faci prieteni, pentru c[ Dumnezeu
nu te scap[ de prietenii r[i pe care nu vrei s[-i p[r[se=ti, ca de
exemplu: curvia, certurile, mânia, l[ud[ro=enia =i altele
asem[n[toare cu acestea. Pe traseul pe care-l vei urma spre locul
unde ostenelile =i credincio=ia î\i vor fi r[spl[tite vei trece =i pe la
Tabor, adic[ în[l\imi de p[rt[=ie cu Dumnezeu, de obicei în
rug[ciune, când vei primi puteri de reîmprosp[tare în dulcea\a
închin[rii în duh =i adev[r, =i prin credin\[ vei intra în prezen\a
Celui Sfânt, unde sufletul \i se va umple de pace =i inima va izbucni în cânt[ri de prosl[vire pe care gura ta le va cânta cu
bucurie.
Pe Tabor, sau uneori chiar în locuri diferite pe traseul ce-l
urmezi spre Casa Tat[lui, se poate s[ întâlne=ti fii de-ai lui Isahar
pricepu\i în în\elegerea vremurilor, care =tiu ce trebuie s[ fac[
poporul lui Dumnezeu =i va trebui s[ =tii s[-i pre\uie=ti. Va trebui
s[ nu lipse=ti de la Masa Domnului, ascultând de porunca Lui care
a spus s[ facem aceast[ lucrare ori de c`te ori avem posibilitatea.
Luând din pâine =i bând din rodul vi\ei, care reprezint[ trupul =i
sângele Lui, te vei înfrupta din meritul Mielului lui Dumnezeu =i
nu uita c[ mai întâi Domnul vrea s[ vii la masa Lui, pentru c[ El
este acolo, apoi s[ te bucuri de ce El pune pe mas[.
Când vei ajunge s[ fii înzestrat cu putere duhovniceasc[, care
se dezvolt[ prin rug[ciune =i printr-o via\[ de ascultare, în care
vezi promisiunile lui Dumnezeu împlinindu-se, Duhul Sfânt î\i va

îndrepta pa=ii spre o \ar[ numit[ Moria, unde pe o în[l\ime vei
vedea un altar. Oamenii Scripturii, despre care ast[zi spunem c[
au fost oameni ai credin\ei, au fost oameni de rând, ca =i noi, care
îns[ au trecut pe la acest altar =i crezându-L pe Dumnezeu au
ascultat de El. Este un altar renumit pe la care au trecut, începând
cu Avraam =i pân[ la sfin\ii zilelor de ast[zi, milioane de c[l[tori
în drumul lor spre cetatea a c[rei Lumin[ va fi Mielul.
<Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul t[u, pe singurul t[u fiu, pe care-l
iube=ti, pe Isaac; du-te în \ara Moria, =i adu-l ardere de tot acolo,
pe un munte pe care \i-l voi spune> (Genesa 22:2).
Vei trece =i tu pe la Moria, cel pu\in o dat[, =i Dumnezeu î\i va
spune: <Lucrul acela, pe care-l iube=ti a=a de mult, d[-mi-l Mie.>
Ce vei face? Moria este locul unde într-un mod deosebit î\i vei
aduce aminte mai bine cine e=ti tu =i cine este El. Prin experien\a
de pe Moria, Dumnezeu vrea s[ fac[ din tine un trofeu pentru Cer,
a=a cum a f[cut din Avraam. Este un loc care, în mod deosebit, are
poten\ial de îmbog[\ire a ta fa\a de Dumnezeu, pentru c[ va
dovedi credincio=ia ta, lucru care va afecta în mod direct locul pe
care-l vei avea în ierarhia Împ[r[\iei lui Dumnezeu odat[ ce vei
ajunge în Cetatea cea Sfânt[, care are 12 por\i =i 12 temelii din
pietre scumpe. Ce vei face la Moria? Vei birui sau vei fi biruit?
Ca s[ te încurajeze spre a lua o decizie care s[ aduc[ victorie
sufletului t[u, Dumnezeu face urm[toarea promisiune când
descrie frumuse\ea cet[\ii Noului Ierusalim: <Cel ce va birui, va
mo=teni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, =i el va fi fiul
Meu> (Apocalipsa 21:7). Moria este locul unde se va dovedi c[
investi\ia lui Dumnezeu în tine a fost de folos, pentru c[ din firesc
cu adev[rat ai devenit duhovnicesc =i dintr-un suflet
care tr[ia prin vedere ai ajuns cu adev[rat o f[ptur[ nou[, care
tr[ie=te prin credin\[. Chiar =i Fiul a trecut pe la Moria unde, dup[
planul Tat[lui, a adus pe altarul lui Dumnezeu o jertf[ des[vâr=it[
ca prin plata f[cut[ în sângele Lui nevinovat s[ deschid[ din nou
drumul ce duce la pomul vie\ii. Când se apropia de ceasul când
avea s[ p[timeasc[, Domnului Isus I S-a f[cut propunerea de a
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evita drumul la Moria, dar El a spus c[ pentru aceasta a venit. <...
+i ce voi zice?… Tat[, izb[ve=te-M[ din ceasul acesta?…
Dar tocmai pentru aceasta am venit pâna la ceasul acesta!>
(Ioan 12:27).
C[l[torind spre cetatea unde vei locui împreun[ cu mul\i veni\i
de la apus =i de la r[s[rit, cu care vei sta la mas[ împreun[ cu
Avraam, Isaac =i Iacov, trebuie s[ =tii c[ exist[ un lucru care te
poate costa enorm sau chiar s[ te pune în pericol de moarte. Acest
pericol este mândria. David a privit la mul\imea poporului =i
dintr-un gând ce nu a trecut neobservat de Dumnezeu, f[r[ s[
cear[ permisiunea, f[r[ s[ aduc[ jertfa cu care era dator înainte de
a da porunca, a spus s[ se fac[ num[r[toarea poporului. A f[cut
un p[cat în mod public, care a fost pedepsit cu o urgie ce nu s-a
oprit pân[ când David nu a spus c[ vina este a lui =i a adus jertfe
Domnului. Ochii trufa=i sunt un semn al mândriei, lucru pe
care-l ur[=te Dumnezeu. <... pentru c[ ce este în[l\at ]ntre oameni,
este o urâciune înaintea lui Dumnezeu> (Luca 16:15).
Nici un muritor nu este imun, de aceea stai aproape de cruce ca
s[ r[mâi smerit, =tiind c[ nu mai e=ti al t[u, ci un rob al lui Isus
Hristos, ce apar\ii Aceluia care cu un pre\ de sânge nevinovat
te-a r[scump[rat, intr`nd în familia Împ[ratului prin har, adic[
prin mila lui Dumnezeu. Cetatea de locuit preg[tit[ de
Dumnezeu, a=a cum spune textul citat la început, este un loc unde
El va fi ve=nic cu poporul S[u. <Nu va mai fi nimic vrednic de
blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu =i al Mielului
vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fa\a Lui, =i Numele
Lui va fi pe frun\ile lor. Acolo nu va mai fi noapte. +i nu vor mai
avea trebuin\[ nici de lamp[, nici de lumina soarelui, pentru c[
Domnul Dumnezeu îi va lumina. +i vor împ[r[\i în vecii vecilor.>
(Apocalipsa 22:3-5). Dou[ lucruri, cu o deosebit[ importan\[,
reies din acest text.
Dumnezeu va fi cu noi =i vom fi acolo <în vecii vecilor>. Este
o cetate care dup[ felul cum este descris[ poate avea form[ de cub
sau poate, =i mai probabil, aceea de piramid[. Pentru c[ este la fel

de înalt[ ca =i lat[ =i lung[, cei ce au cercetat aceste informa\ii au
f[cut calcule în urma c[rora au spus c[ un astfel de ora=, care are
nivele pe vertical[, poate g[zdui miliarde de locatari. }n cetatea ]n
care vom ajunge, dac[ nu c[dem de oboseal[ în facerea binelui =i
nu ne oprim pe drum, nu este =i nu va fi vreodat[ panic[, ci acolo
sunt doar planuri puse în mi=care de voia bun[ a lui Dumnezeu.
Dac[ drumul pân[ la aceast[ cetate este mereu întret[iat de st[ri
de necaz, ori abia ai ie=it dintr-unul =i e=ti gata s[ intri ]ntr-altul,
odat[ ajun=i cu adev[rat Acas[ ne vom odihni =i vom avea fericirea de a fi ve=nic în slujba Celui Atotputernic.
Vei fi =i tu acolo sau înc[ nu ai pornit pe acest drum pe care
merg sufletele mântuite? Mul\i din cei bolnavi suflete=te au scuze
=i justific[ri de tot felul pentru c[ nu au luat hot[rârea de a porni
pe Calea Domnului, dar pân[ nu admitem c[ suntem p[c[to=i =i
accept[m prescrip\ia poc[in\ei nu putem fi vindeca\i ca s[ putem
începe aceast[ c[l[torie ca suflet mântuit. Dac[ nu ai p[=it pe
acest drum pe care merg sufletele mântuite, nu =tii ce va fi cu
sufletul t[u dac[ ai muri în ceasul urm[tor, po\i chiar acum
printr-o rug[ciune sincer[ s[ faci pasul cel mai important din via\a
ta, s[-\i predai via\a ta cu tot ce cuprinde ea în mâna Domnului
Isus. Dac[ nu =tii s[ te rogi =i e=ti de acord cu aceste cuvinte
spune-I: <Doamne, Dumnezeule care e=ti în Ceruri, sunt un suflet
care vreau s[ primesc darul mântuirii Tale. Recunosc c[ am
p[c[tuit =i nu am cum pl[ti pentru vina mea, dar cred c[
Domnul Isus Hristos, Fiul T[u, a murit pentru p[catul meu, de
aceea te rog iart[ vina p[catelor mele, de care îmi pare r[u.
Prime=te-m[ te rog =i f[-m[ copilul T[u, du-m[ pe calea mânturii
care duce la Casa Ta =i î\i voi sluji toat[ via\a mea a=a cum m[
înva\[ Sfânta Scriptur[.>
Dac[ ai rostit aceast[ rug[ciune caut[ o cas[ de rug[ciune unde
este propov[duit[ o Evanghelie întreag[, ]ncheie leg[mânt cu
Domnul prin botez =i umbl[ plin de bucurie pe calea Domnului,
care \i-a dat har =i te-a primit. Diminea\a când te treze=ti, spune-I
Domnului c[ mai mult ca orice în acea zi dore=ti s[-L cuno=ti mai
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bine =i s[-L iube=ti mai mult. Roag[-L pe Doamnul s[ te ajute s[
te vezi cum El te vede =i cere-I s[-\i ung[ ochii ca s[ vezi p[catul
a=a cum El îl vede. În acest fel, ori de câte ori marfa =arpelui î\i
va fi pus[ în fa\[, ai s[ o prive=ti plin de dezgust =i chiar cu sil[.
Nu uita c[ felul cum te compor\i în timpul acestei c[l[tori verific[
=i adevere=te sau anuleaz[ ce spui altora despre St[pânul t[u. Nu
uita c[ prin a te numi cre=tin spui c[-L reprezin\i =i felul în
care-L reprezin\i onorez[ sau dezonoreaz[ Numele Lui între
oameni. <... C[ci voi cinsti pe cine M[ cinste=te, dar cei ce M[
dispre\uiesc, vor fi dispretui\i> (1 Samuel 2:30).
Nu uita c[ felul în care te por\i nu trebuie s[ fie doar efectul
unui sim\, pentru c[ sim\[mintele se pot schimba, chiar mereu,
dar Cuvântul Domnului nu se schimb[, de aceea modul în care iei
decizii trebuie s[ fie o alegere con=tient[ prin care alegi, fiind
bazat pe Cuvântul Celui ce nu poate s[ mint[, s[ te compor\i
într-un anumit fel, pentru c[ e=ti un reprezentant al |[rii Sfinte.
Tr[ie=te-\i via\a p[mânteasc[ în modestie =i cump[tare, investind
cel mai mult în ce r[mâne ve=nic, m[rturisind celor din jur c[ El
este viu =i adev[rat ori de câte ori ai oportunitatea. <De aceea, pe
ori=icine M[ va m[rturisi înaintea oamenilor, îl voi m[rturisi =i
Eu înaintea Tat[lui Meu care este în ceruri> (Matei 10:32).
În clipe fericite de succes d[ slav[ lui Dumnezeu, în momente
dificile caut[ Fa\a Lui, în momente de durere încrede-te în
Domnul, care nu d[ gre= =i în orice moment mul\ume=te-I c[ te-a
chemat s[ mergi pe aceast[ cale a mântuirii înspre locul unde te
a=teapt[ cununa.
Amin
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RÂURI VECHI ºI PÂRAIE NOI
<Ai f[cut s[ \`=neasc[ izvoare în p`raie, ai uscat
r`uri, care nu seac[.> Psalmul 74:15

D

up[ cum trupul fl[m`nd dore=te hran[, mintea
cuno=tin\e noi =i inima iubire, undeva în[untrul omul
exist[ dorin\a de a-L cunoa=te pe Dumnezeu, Creatorul
a toate, de a-I mul\umi, de a fi ]n rela\ie bun[ cu El =i chiar
prieten cu El. Lipsa acestei leg[turi descrie o criz[, care, datorit[
neascult[rii de Dumnezeu a primilor oameni, a ap[rut pentru
prima dat[ în Eden. <Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu,
care umbla prin gr[din[ în r[coarea zilei; =i omul =i nevasta lui
s-au ascuns de Fa\a Domnului Dumnezeu printre pomii din
gr[din[> (Genesa 3:8). P[catul l-a schimbat pe Lucifer în Satana,
a schimbat Edenul în pustie =i via\a omului dintr-o prietenie cu
Dumnezeu într-un haos în care alearg[ mereu s[-=i st`mpere setea
dup[ fericire. Odat[ intrat în lume, p[catul a creat în om o sete
dup[ =i mai mult p[cat, dar a=a dup[ cum apa m[rii nu st`mp[r[
setea, nici r`urile desfr`ului =i a idolatriei nu pot satisface o
adev[rat[ fericire.
Pentru ca aceast[ criz[ a lipsei de pace dintre Creator =i fiin\a
creat[ de El s[ poat[ fi trecut[, Dumnezeu, care iube=te omul, a
vestit un plan de r[scump[rare chiar în Eden. Acest plan a vestit
venirea în lume a Aceluia care va zdrobi capul =arpelui =i faptul
c[ prin jertfa de isp[=ire pentru vina p[catului, Mielul lui
Dumnezeu va face posibil ca omul prin poc[in\[ s[ ajung[ din
nou ]n rela\ie de pace cu Dumnezeu. Secarea r`ului vechi =i
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umplerea p`r`ului nou este un proces ce are loc din[untru spre
exterior, numit în Scriptur[ poc[in\[. Poc[in\a nu este doar o
emo\ie numit[ regret, ca =i în cazul în care am f[cut ceva r[u =i
regret fapta, pentru c[ am fost prins sau pentru c[ a produs pagub[
=i durere cuiva. Poc[in\[ nu înseamn[ doar recunoa=terea a ceea
ce =tiu c[ am f[cut gre=it.
Aceast[ admitere a vinei nu este îndeajuns, nici chiar dac[
admit fapta mea rea =i spun c[-mi pare r[u de ea. Poc[in\a, care
ini\iaz[ secarea vechiului izvor =i \`=nirea noilor p`raie, numit[ =i
na=terea din nou, este recunoa=terea gre=elilor care vin dintr-o
inim[ zdrobit[ =i a faptului c[ oricum =i oricui am pricinuit r[u,
înt`i de toate am p[c[tuit împotriva lui Dumnezeu. Poc[in\a
adev[rat[ nu dicteaz[ =i nici nu negociaz[ felul în care îmi
recunosc vina, vin[ care m[ îndrept[\e=te s[ merit pedeapsa, nici
nu se t`rguie sau r[zbun[ cu cei c[rora nu le convine de hot[r`rea
lui Dumnezeu pentru ei. O asfel de poc[in\[ sau predare necondi\ionat[ se poate vedea într-unul din momentele de trezire ale
israeli\ilor, pe vremea judec[torilor. <Copiii lui Israel au zis
Domnului: «Am p[c[tuit, f[-ne ce-|i va pl[cea. Numai izb[ve=te-ne ast[zi!» +i au scos dumnezeii str[ini din mijlocul lor, =i
au slujit Domnului. El S-a îndurat de suferin\ele lui Israel>
(Judecatori 10:15, 16).
Adev[rata poc[in\[ atrage dup[ sine o schimbare din temelie a
vie\ii, pentru c[ în urma sim\ului de iertare apare în duhul nostru
trezit la via\[ dorin\a de a face ceea ce-I place noului St[p`n, care
a f[cut posibil ca în meritul jertfei Sale s[ fim ierta\i =i numi\i copii
ai lui Dumnezeu. <Cine crede în Mine, din inima lui vor curge
r`uri de ap[ vie, cum zice Scriptura> (Ioan 7:38). Imediat ce
izvorul r`ului de ap[ vie \`=ne=te ca o f`nt`n[ artezian[, lu[m
hot[r`rea s[ termin[m cu orice lucru care ar încuraja în noi roada
firii p[m`nte=ti, ca nu cumva toler`nd ceva ce trebuia scos din
via\a noastr[ s[ ne afl[m c[ noi doar am pus o virgul[ unde de fapt
Dumnezeu a spus s[ punem punct. Cine are nevoie de poc[in\[?
To\i oamenii. <To\i s-au ab[tut =i au ajuns ni=te netrebnici. Nu

este niciunul care s[ fac[ binele, niciunul m[car> (Romani 3:12).
Dup[ cum citim în Scriptur[, Domnul Isus nu a înt`lnit un om cu
un mai înalt prestigiu între oameni, care s[ cunoasc[ Legea lui
Dumnezeu a=a cum era scris[ în Tora, ca =i înv[\[torul legii numit
Nicodim. Acestui om, care cu toat[ st[ruin\a încercase s[ fac[ ce
este bine în ochii Domnului, Domnul Isus i-a spus c[ are nevoie
s[ se nasc[ din nou, pentru c[ tot efortul omenesc nu era îndeajuns. <Drept r[spuns, Isus i-a zis: «Adev[rat, adev[rat î\i spun c[
dac[ un om nu se na=te din nou, nu poate vedea Împ[r[\ia lui
Dumnezeu»> (Ioan 3:3).
Nicodim atunci, =i orice om care vrea m`ntuirea ast[zi, a trebuit =i trebuie s[ aib[ aceast[ experien\[ numit[ na=terea din nou
care este o minune f[cut[ de Duhul Sf`nt. Este exact ceea ce
psalmistul descrie în versetul citat la început, c`nd spune c[
Dumnezeu face ca r`ul cel vechi, care nu seac[, s[ sece, adic[
dorin\ele omului firesc, =i face ca un nou r`u s[ \`=neasc[ în
p`raie de pace =i bucurie în omul duhovnicesc. Ca s[ ai parte de
aceast[ minune prin care r`urile vechi seac[ =i p`raiele noi
\`=nesc prin Duhul Sf`nt \i se cere s[ crezi în Fiul =i s[ vrei îndeajuns de mult aceast[ transformare într-o f[ptur[ nou[, înc`t s[ o
ceri. Poate spui: <Cum s[ m[ apropiu de El, ca s[-L determin s[
primesc acest dar al m`nturii?>
Motivul pentru care mul\i oameni nu ajung s[ primeasc[ darul
m`ntuirii este pentru c[ nu se v[d complet r[i =i încearc[ s[-=i
arate meritele, ar[t`nd spre un altul =i mai r[u ca el, sau încearc[
s[-L mul\umeasc[ pe Dumnezeu prin eforturi personale de a face
fapte bune, lucru care este o insult[ la adresa lui Dumnezeu.
Printr-o astfel de îndrept[\ire Îi spune de fapt Domnului Isus c[
nu a fost nevoie s[ moar[ pentru p[c[to=i. Nimeni nu se calific[
pentru ob\inerea darului lui Dumnezeu p`n[ c`nd nu se
recunoa=te a fi falimentar în fa\a preten\iilor lui Dumnezeu.
A te sim\ii f[r[ de merite înseamn[ a fi s[rac în duh. <Ferice de
cei s[raci în duh, c[ci a lor este Împ[r[\ia cerurilor!> (Matei 5:3).
A fi s[rac în duh se refer[ nu la ce avem, ci la ce suntem. C`nd ne
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vedem p[c[to=i =i f[r[ de merit, Domnul Isus ne spune c[ aceast[
stare este bun[, pentru c[ ne calific[ pentru programul numit har,
]ns[ pe acela care se vede cu merite, harul nu-l poate ajuta cu
nimic. Cuv`ntul <s[raci> folosit de Domnul Isus c`nd vorbe=te
despre cei s[raci în duh este acela=i cu cuv`ntul folosit la Luca
16:20, unde Domnul Isus vorbe=te despre un s[rac cer=etor plin
de bube, numit Laz[r. Ca s[ avem parte de minunea prin care
r`urile vechi seac[ =i p`raiele noi \`=nesc cu putere este necesar
s[ ne vedem ca ni=te cer=etori spirituali, lucru care deranjeaz[
grozav m`ndria omului vechi.
Trupul nostru are via\[ biologic[, sufletul are via\[ psihologic[, dar duhul are nevoie de via\[ duhovniceasc[. <Voi era\i
mor\i în gre=elile =i în p[catele voastre, în care tr[ia\i odinioar[...>
(Efeseni 2:1, 2). P`n[ c`nd nu ne vedem lipsi\i de acest mare bine
de-a avea via\[ în duhul nostru din El, p`raiele cele noi nu \`=nesc
în[untru nostru, pentru c[ numai acela care se vede lipsit de orice
merit =i vinovat înaintea Domnului poate cere =i primi darul
m`ntuirii în meritul Domnului Isus. P`n[ c`nd nu ne vedem falimentari ]n ce prive=te efortul personal de a ajunge la m`ntuire =i
p`n[ ce nu ne vedem lipsi\i de orice merit =i nepotrivi\i pentru a
fi în prezen\a Celui Sf`nt nu putem avea experien\a acestei
minuni care face toate lucrurile noi în via\a noastr[.
Petru a avut o astfel de zi c`nd s-a v[zut p[c[tos =i nepotrivit
pentru a fi în prezen\a sfin\eniei Domnului Isus =i a spus:
<... «Doamne, pleac[ de la mine, c[ci sunt un om p[c[tos»> (Luca
5:8). C`nd a spus aceasta, Domnul l-a angajat ca s[ fie pescar de
oameni, fiindc[ a îndeplinit condi\ia pentru a primi iertarea lui
Dumnezeu. Femeia siro-fenicianc[, care a cerut de la Domnul
vindecarea fiicei ei, a fost asem[nat[ de Domnul Isus cu un c`ine
=i c`nd ea nu a refuzat aceast[ statur[ degradant[, falimentar[ =i
lipsit[ de orice merit, a primit de la Domnul ceea ce a cerut. At`t
Petru c`t =i femeia siro-fenicianc[ a recunoscut c[ sunt falimentari =i aceasta i-a calificat pentru darul lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel a provenit dintr-o familie aleas[, a avut o

educa\ie deosebit[, \inea legea cu un zel deosebit, dar dup[ ce a
avut o înt`lnire cu Domnul Isus a considerat toate acele lucruri pe
care se baza =i cu care se m`ndrea un gunoi. S-a v[zut falimentar,
s-a v[zut c`t de s[rac este în duh =i a primit darul m`ntuirii. C`nd
te vezi ca un cer=etor în mare nevoie de m`ntuire, El î\i d[ haina
neprih[nirii Sale, la fel ca fiul risipitor care atunci c`nd s-a v[zut
f[r[ de merite la casa tat[lui a fost primit înapoi cu drepturi de fiu.
Un cer=etor î=i recunoa=te s[r[cia =i î=i biruie=te m`ndria
atunci c`nd întinde m`na s[ primeasc[ mil[, ]n mod indentic se
]nt`mpl[ =i cu un suflet care atunci c`nd ]=i recunoa=te s[r[cia
spiritual[ poate cere =i primi iertarea. Fariseii ar[tau cu un oarecare dispre\ spre p[c[to=i =i spre aceia care se asociau cu ei, ]ns[
pe ei în=i=i se vedeau sfin\i, dar Domnul Isus a avut cu totul o alt[
p[rere despre ei. <«Dac[ a\i fi orbi», le-a r[spuns Isus, «n-a\i avea
p[cat; dar acum zice\i: «Vedem.» Tocmai de aceea, p[catul vostru
r[m`ne> (Ioan 9:41). Cum va fi cu sufletul t[u? Vrei ca p[catul
t[u s[-\i r[m`n[ sau dore=ti s[ \i se ierte toat[ vina? Ai avut tu
aceast[ experien\[ în care ai sim\it în[untrul t[u cum r`ul
dorin\elor p[c[toase ale acestei lumi care zace în cel r[u a secat?
Ai avut starea de fericire pe care o are omul c`nd simte iertarea
lui Dumnezeu =i în inima lui t`=nesc noi p`raie de ap[ vie? Este
duhul t[u viu? Sau doar sufletul =i trupul t[u?
Una din cele mai frumoase expresii g[site în Vechiul
Testament este: <au pl`ns înaintea Domnului>. A fost o expresie a
poc[in\ei Israeli\ilor urmat[ de izb[vire =i biruin\[ asupra
vr[jma=ului. Dac[ vrei izb[vire de vin[ =i darul m`ntuirii pleac[-\i genunchii înaintea F[c[torului t[u, =i El, care nu dispre\uie=te o inim[ zdrobit[, va primi m[rturisirea =i poc[in\a ta. El va
face ca r`ul ce nu seac[ s[ sece =i ]n acel loc s[ \`=neasc[ p`raie
noi, care-\i vor umple sufletul de fericire. Un vechi predicator
avea obiceiul s[ le spun[ celor ce c[utau pace pentru sufletul lor
doritor de m`ntuire: <Pune-\i numele în verset! Pune-\i numele în
verset!> B[tr`nul predicator se referea la versetul care spune:
<Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea înc`t a dat pe sin-
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gurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s[ nu piar[, ci s[ aib[
via\[ ve=nic[> (Ioan 3:16). C`nd pun numele meu în acest verset,
el sun[ a=a: <Fiindc[ at`t de mult l-a iubit Dumnezeu pe Marius,
c[ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca Marius crez`nd în El, s[ nu
piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[>. Dac[ înc[ nu ai luat acest verset
ca fiind pentru tine personal, te sf[tuiesc ast[zi s[ faci acest lucru
=i Acela care face minuni va face r`ul cel vechi s[ sece =i p`raiele
cele noi s[ \`=neasc[ în sufletul t[u, spre bucuria ta =i a Lui.
Un grup de turi=ti din Israel, care vizitau morm`ntul =i locul
unde a fost crucificat Domnul Isus, au fost întreba\i de ghid dac[
vreunul din ei a mai fost pe acolo. Unul din turi=ti a spus c[ el a
mai fost pe acolo cu vreo dou[ mii de anii în urm[, atunci c`nd în
trupul Domnului Isus p[catul lui a fost judecat =i pedepsit. Fiecare
om de pe p[m`nt are o judecat[ în urma lui sau în fa\[, în viitor.
<Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p[cat, El L-a f[cut p[cat pentru
noi, ca noi s[ fim neprih[nirea lui Dumnezeu în El> (2 Corinteni
5:21). Acelora care L-au primit sau }l vor primi pe Domnul Isus
ca M`ntuitor, prin decret Divin, li s-a mutat judecata în trecut, în
ziua c`nd Domnul Isus a luat asupra Lui vina p[c[to=ilor, ]ns[
aceia care au refuzat poc[in\a sau am`n[ decizia de a se preda
Domnului au judecata p[catelor înaintea lor, c`nd vor sta înaintea
Dreptului Judec[tor.
Orice om care aude vestea Evangheliei alege prin decizia pe
care o ia dac[ va avea judecata în trecut sau în viitor. Fiecare alege
în dreptul lui, s[ r[m`n[ cu izvorul cel vechi al lucrurilor acestui
p[m`nt care nu st`mp[r[ setea sufletului niciodat[ sau alege s[
primeasc[ în el Duhul Sf`nt ca s[ fac[ p`raie care s[ \`=neasc[ în
via\[ ve=nic[. Prin aceast[ decizie, unii aleg s[ aib[ la orizont o
judecat[ care-i va condamna la desp[r\ire ve=nic[ de Dumnezeu
sau aleg ca prin poc[in\[ s[ aib[ la orizont o ve=nic[ pace =i fericire în prezen\a Aceluia care ne-a iubit îndeajuns, ]nc`t a murit
pentru noi. Majoritatea oamenilor evit[ pe c`t posibil orice schimbare, pentru c[ nu =tiu ce se va înt`mpla pe durata schimb[rii, =i
le place s[ aib[ un oarecare control asupra a tot ce li se înt`mpl[

cu excep\ia c[ ei sunt îni\iatorii unei astfel de schimb[ri.
Schimbarea care aduce m`ntuire =i face r`ul cel vechi s[ sece
=i p`raiele cele noi s[ izbucneasc[ din inima aceluia care se
poc[ie=te este ini\iat[ de Duhul Sf`nt care deschide ochii inimii
omului s[ se vad[ p[c[tos =i în mare nevoie de M`ntuitor. Reformatorul Luther spunea c[ trebuie mai înt`i s[-L cuno=ti pe
Dumnezeu ca vr[jma=, abia apoi po\i s[-L ai ca prieten. Trebuie
mai înt`i s[ recuno=ti c[ din cauza p[catului comis e=ti în rela\ie
de vr[jm[=ie cu Domnul, pe urm[ po\i cere =i primi gra\ierea Lui.
Singuri nu am vrut =i chiar dac[ am fi vrut nu am avut cum s[
venim la Domnul, pentru c[ El este Sf`nt, de aceea a venit El la
noi =i S-a l[sat r[stignit pe o cruce, ca prin jertfa-I înlocuitoare s[
ne fac[ din nou o punte de trecere de partea lui Dumnezeu.
C`nd vorbim de dragostea Domnului fa\[ de noi nu vorbim
a=a de mult despre o dragoste care ni s-a ar[tat din cauza a cine
suntem noi c`t putem spune =i vorbi despre o dragoste care s-a
rev[rsat asupra noastr[ în pofida a ce suntem, adic[ r[zvr[ti\i,
idolatri, care meritam pedeapsa. Aceast[ minune prin care sufletul ce se poc[ie=te este iertat =i prin credin\[ socotit neprih[nit se
face în meritul jertfei Domnului Isus, care de bun[ voie S-a dat pe
Sine ca jertf[ de înlocuire pentru cei p[c[to=i. Moartea Sa pe
cruce a f[cut din cruce, care era un simbol al torturilor =i a
chinurilor ce culminau prin moarte, un simbol al triumfului
dragostei lui Dumnezeu pentru om. Tot cerul este interesat de
crucea Lui =i tot iadul este îngrozit de ea, pentru c[ jertfa
Domnului pe cruce a schimbat =i înc[ mai schimb[
destina\ia ve=nic[ de la iad la Rai a tuturor celor ce vin la El pe
poarta poc[in\ei.
Acela în care \`=nesc p`raiele cele noi vrea s[ fie numai al
Domnului =i se hot[re=te s[ nu mai aib[ nimic din ce nu este mai
înt`i al lui Dumnezeu. Un astfel de suflet =tie c[ orice iube=te mai
mult dec`t pe Domnul poate deveni idol sau dumnezeu str[in, de
aceea se lupt[ lupta cea bun[, biruindu-se mai înt`i pe sine,
dovedind astfel c[ Domnul Isus nu-I este doar M`ntuitor, ci =i
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St[p`n. Dac[ înc[ nu ai luat aceast[ hot[r`re de a-L c[uta pe
Domnul =i de a-L primi ca St[p`n al vie\ii tale, te îndemn s[ o faci
chiar acum, c`t timp ziua de ast[zi î\i d[ aceast[ oportunitate.
Apostolul Pavel ]=i aminte=te modul în care martirul +tefan
=i-a sf`r=it alergarea pe p[m`nt, pentru c[ a fost martor la acel
eveniment. +tiind rolul pe care l-a avut în acel moment, el ne
spune c[ mila lui Dumnezeu pentru omul care se poc[ie=te este
mai mare dec`t orice p[cat de care ne-am fi f[cut vinova\i, =i
privind la puterea Evangheliei în care se vede puterea lui
Dumnezeu a spus c[ lui nu-i este ru=ine de Evanghelia lui
Hristos. Multe c[r\i sunt bune pentru informare, dar Sf`nta
Scriptur[ nu ne-a fost dat[ a=a de mult pentru informare c`t pentru transformare. Este vorba de o transformare în f[pturi noi
potrivite pentru a fi în cer, fiindc[ în acela în care Duhul Sf`nt î=i
face lucrarea r`ul cel vechi seac[, p`raiele cele noi \`=nesc, ud[
cetatea inimii noastre =i fac s[ rodeasc[ roada Duhului Sf`nt.
Doar s[ prive=ti la înv[\[turile Scripturii =i s[-i spui cuiva s[ le
urmeze este ca =i cum i-ai spune unei persoane, care de=i nu =tie
nimic despre muzic[ dar care a ascultat un concert frumos de
pian, s[ ob\in[ acea performan\[ c`nt`nd la pian.
Pentru a urma înv[\[turile Scripturii este nevoie de puterea
Duhul Sf`nt care face înnoirea l[untric[ =i care-\i descoper[
tainele Scripturii. El face ca ]n locul r`urilor viciilor, care de obicei nu seac[, s[ sece, s[ \`=neasc[ p`raiele cele noi, care fac din
noi vase curate de care Dumnezeu se poate folosi. Multe c[r\i au
fost scrise de filozofi pentru filozofi, sau de teologi pentru teologi, ]ns[ Sf`nta Scriptura a fost scris[ într-un mod simplu, pentru
ca oricine va dori s[ mearg[ pe calea Domnului s[ poat[ merge.
Temnicerul din Filipi a pus o întrebare simpl[: <Domnilor, ce trebuie s[ fac ca s[ fiu m`ntuit?> R[spunsul a fost scurt: <...Crede în
Domnul Isus, =i vei fi m`ntuit tu =i casa ta.» +i i-au vestit
Cuv`ntul Domnului, at`t lui c`t =i tuturor celor din casa lui>
(Fapte 16:31-32). Vestirea salv[rii conform planului lui
Dumnezeu înseamn[ vestirea lui Isus, care înseamn[ Salvator.

Este o salvare de p[cat =i urm[rile lui prin credin\a în Domnul
Isus. Te-ai încrezut tu în meritul jertfei Lui ca fiind plata pentru
p[catul t[u?
A crede c[ avionul zboar[ peste ocean este una, dar este cu totul
altceva s[ te urci în el =i s[ zbori peste ocean. }nseamn[ c[ te
încrezi în abilitatea acelui aparat de zbor =i a oamenilor care-l conduc. Trebuie nu numai s[ crezi c[ acest Isus minunat a murit pentru p[c[to=i, ci s[ crezi c[ El a murit personal pentru tine =i c[ te
poate salva de vina p[catului t[u. El are autoritatea s[ dea aceast[
iertare, pentru c[ El este un Dumnezeu Suveran. Nimeni afar[ de
Dumnezeu nu este cu adev[rat Suveran, pentru c[ to\i cei care au
fost suverani de-a lungul anilor =i-au pierdut suveranitatea. Suveran înseamn[ cineva care nu d[ socoteal[ la nimeni. Este cineva
care nu sufer[ consecin\e. Ce bine c[ acest Dumnezeu Suveran
este =i vrea s[ fie cunoscut ca Dumnezeu al milei =i al îndur[rii!
Cre=tinismul care veste=te na=terea din nou nu este doar un sfat
bun, ci este o veste bun[ care spune c[ cel vinovat poate fi iertat în
meritul Domnului Isus =i prin sp[larea na=terii din nou =i înnoirea
f[cut[ de Duhul Sf`nt poate ajunge s[ fie ve=nic acolo unde este
Dumnezeu. Nu ai siguran\[ în a urma ce fac majoritatea, ci ad[post
pentru suflet vei g[si numai ascult`nd de Dumnezeu =i urm`ndu-L
dup[ Scriptur[. Majoritatea oamenilor din vremea lui Noe au murit
îneca\i de potop. Majoritatea oamenilor din Sodoma au murit în
urgia care a c[zut de la Dumnezeu. Ast[zi majoritatea oamenilor
numesc r[ul bine =i binele r[u, de aceea, dac[ hot[r`rea de a te
poc[i i-ar pune pe mul\i împotriva ta, este bine s[ =tii c[ atunci
c`nd }l ai pe Domnul de partea ta este îndeajuns.
Cu mul\i ani în urm[, o doamn[ din înalta societate a Londrei
s-a poc[it =i s-a dus la Spurgeon ca s[ se pl`ng[ c[ prietenele ei
nu o mai viziteaz[ =i nici nu o mai invit[ la ele. Spurgeon a felicitat-o pentru acest lucru care dovedea c[ în via\a ei a avut loc o
schimbare care nu o mai f[cea potrivit[ pentru a fi cu cei ce
iubesc lumea. Trebuie s[ =tim c[ nu avem de c`=tigat nimic dac[
suntem iubi\i de aceia care nu-L iubesc pe Domnul Isus, dar c`nd
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sim\im iubirea Domnului putem spune cum a spus Milton în
lucrarea Paradisul pierdut: <Prezen\a Ta este Paradis =i unde e=ti
Tu este Paradis>. Reac\ia normal[ a unui suflet în care r`ul cel
vechi seac[ =i p`raiele cele noi \`=nesc ca rezultat al faptului c[
m`ntuirea a p[truns în[untru lui, d`nd astfel puls duhului, este c[
un astfel de suflet m`ntuit vrea s[ aduc[ mul\umiri =i chiar via\a
întreag[ vrea s[-i fie o închinare Domnului Isus. Firea noastr[
cea veche se atrofiaz[, ne mai fiind hr[nit[ =i ad[pat[ din izvorul
cel vechi, dar firea cea nou[, dumnezeiasc[, începe s[ rodeasc[
spre slava lui Dumnezeu.
C`nd r`ul vechi seac[ =i p`raiele noi, din Dumnezeu, \`=nesc
în inima sufletului ajuns m`ntuit, omul gust[ cu adev[rat fericirea. Un astfel de om fericit g`nde=te =i se poart[ diferit, a=a
c[-i provoac[ pe cei din jur s[ întrebe ce s-a înt`mplat în via\a lui.
Istoria spune c[ un înv[\at grec, cu numele de Hora\iu, ]i spunea
sclavului s[u, Davus, c`nd avea zile grele: <Bucur[-te de libertatea din Decembrie!> În mod simbolic sclavii din acel \inut
primeau o s[pt[m`n[ de libertatea pe an, dar nou[, celor care am
fost slobozi\i de Fiul, nu ne-a fost promis[ o s[pt[m`n[ de libertate, ci o via\[ ve=nic[, adic[ f[r[ de sf`r=it, în locul numit Cer,
unde Dumnezeu va fi pururea cu noi.
Un suflet m`ntuit este un suflet fericit, pentru c[ se bucur[ de
Cer înc[ de aici, av`nd ca arvun[ darul Duhul Sf`nt care d[ sufletului credincios un gust de cum va fi în Cer. Un suflet m`ntuit,
care pre\uie=te darul m`ntuirii, este pasionat de a face ce-I place
Domnului, pentru c[ vrea ca izvorul cel vechi s[ r[m`n[ secat,
adic[ s[ aib[ o continu[ biruin\[ asupra p[catului, ia hot[r`rea s[
trateze p[catul a=a cum îl vede Dumnezeu, un mare r[u =i un
vr[jma= aduc[tor de pagub[. Chiar dac[ trecem prin încerc[ri
numite =i necazuri, pentru ca astfel credin\a noastr[ s[ poat[
cre=te, =tim c[ cea mai grea zi a unui suflet m`ntuit este mai bun[
ca cea mai bun[ zi a unui suflet nem`ntuit. Cu c`t st[m mai
aproape de Dumnezeu cu at`t vr[jma=ul se va sim\i mai inconfortabil de a sta l`ng[ noi, pentru c[ lui nu-i place l`ng[

Dumnezeu =i cu c`t vom sta mai departe de Dumnezeu cu at`t va
îndr[zni s[ vin[ =i s[ ne fac[ mai multe oferte în=el[toare. }n lume
vom avea necazuri, dar odat[ ce am devenit ai Lui, El a promis c[
este cu noi în toate zilele. +tim c[ orice ispit[ care ar dep[=i puterea noastr[ nici nu ajunge p`n[ la noi, pentru c[ Vegheatorul are
grij[ ca s[ nu fim încerca\i peste puterile noastre.
Uneori, dac[ ne lu[m privirile de la Domnul =i de la \inta spre
care suntem îndrepta\i, s-ar putea s[ ne înfric[m =i chiar s[
tremur[m, dar St`nca pe care suntem zidi\i nu tremur[ niciodat[.
Putem avea toat[ încrederea în dragostea Celui care ne iube=te cu
o dragoste ve=nic[ =i ast[zi înc[ mai a=teapt[ dup[ aceia care înc[
nu au luat o decizie pentru via\[, pentru m`ntuire =i pentru fericire ve=nic[. Aceia care vin la Dumnezeu p`n[ c`nd nu este prea
t`rziu ca s[ primeasc[ mila Lui vor primi darul m`ntuirii =i
sl[vindu-L pe Dumnezeul cel bun care arat[ p[c[to=ilor calea vor
spune ca psalmistul, ca mine =i ca milioane =i milioane de suflete
care au gustat ce bun este Domnul: <Ai f[cut s[ \`=neasc[ izvoare
în p`raie, ai secat r`uri care nu seac[.>
Amin
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3
CUM CREºTE OMUL NOU?
<V[ scriu, p[rin\ilor, fiindc[ a\i cunoscut pe Cel ce
este de la început. V[ scriu, tinerilor, fiindc[ a\i biruit
pe cel r[u. V-am scris, copila=ilor, fiindc[ a\i cunoscut pe Tat[l. V-am scris, p[rin\ilor, fiindc[ a\i cunoscut pe Cel ce este de la ]nceput. V-am scris tinerilor,
fiindc[ sunte\i tari =i Cuv`ntul lui Dumnezeu r[m`ne
]n voi, =i a\i biruit pe cel r[u.> 1 Ioan 2:13, 14

P

entru a în\elege mai u=or cum se schimb[ modul de
g`ndire al omului vechi atunci c`nd devine un om nou,
care cre=te de la statura de copil la om matur în credin\[,
vom privi la o analogie simpl[. Dac[ pe un drum nepavat de \ar[
merge o m[=in[ zi de zi în a=a fel ]nc`t ro\ile s[ calce exact pe acelea=i urme, dup[ zile calde =i zile ploioase se vor forma ni=te
=an\uri care la început vor fi mai neobservate, dar cu timpul se vor
adânci a=a de mult ]nc`t cel care conduce pân[ la urm[ nici nu
mai trebuie s[ foloseasc[ volanul, pentru c[ ro\ile merg ca pe =ine.
Eu îmi aduc aminte c[ odat[, trecând printre mun\i, am c[l[torit
pe un astfel de drum cu =an\uri a=a de adânci c[ nu puteam s[ ies
din ele, ci doar s[ continui s[ merg pe ele.
Ceva asem[n[tor se întâmpl[ =i cu modul de g`ndire al omului
vechi. Când este la începutul vie\ii încearc[ p[catul =i î=i
formeaz[, prin pofte =i vicii, un mod de gândire care ajunge cu
timpul ca ni=te =an\uri, ]nc`t dup[ un timp s[racul suflet nici nu
mai are putere s[ se împotriveasc[ felului lumesc de gândire. Este
o stare spiritual[ bine descris[ de Apostolul Pavel când vorbe=te
34

despre omul cel vechi care tr[ie=te într-o de=ert[ciune a gândurilor,
având mintea întunecat[ (Efeseni 4:17-19). Omul vechi, cu o astfel de gândire de=art[, este de cele mai multe ori capabil s[
ascund[ de cei din jur faptul c[ este dominat de o astfel de gândire,
care duce la înf[ptuirea p[catului dac[ i se ive=te oportunitatea.
Conform acestui principiu, omul avar =i lacom fr[mânt[ în
covata min\ii lui gânduri prin care face planuri s[ adune, s[
câ=tige mai mult. Ho\ul =i în=el[torul privesc o situa\ie =i imediat
le vin idei despre modul în care ar putea ajunge pe nedrept în
posesia unor bunuri sau situa\ii prospere. Sunt oameni care imediat cum v[d o persoan[ atr[g[toare fizic o examineaz[, o
cânt[resc, iar în gând au =i p[c[tuit cu ea, pentru c[ =an\urile gândurilor de curvie =i pornografie sunt s[pate adânc în mintea lor
întunecat[. Al\ii fac la fel cu minciuna, cu b[utura, cu tutunul.
Unii tr[iesc o via\[ numai pentru evenimente sportive. Al\ii sunt
obseda\i de reviste, romane sau filme. Al\ii au o vorbire prin care
]i murd[resc pe cei din jur, pentru c[ nu pot spune prea multe
cuvinte f[r[ s[ înjure sau s[ spun[ c`te un cuvânt murdar. Toate
aceste obsesii fiind rezultatul unui tipar de cod genetic spiritual
corupt aflat în fiecare om care se trage din Adam. În unii este dezvoltat mai mult, iar în al\ii mai pu\in, ]n func\ie de împrejur[ri, de
educa\ie, de familia =i comunitatea în care cre=te, toate acestea
f[c`nd partea din roada firii p[mânte=ti.
Atunci când un suflet vine la mântuire =i prin poc[in\[ devine
o faptur[ nou[ aceste =an\uri adânci pe care le-a produs gândirea
p[c[toas[ sunt nivelate, ca un drum neted =i drept, iar sufletul este
iertat de p[catele vechi =i începe o via\[ nou[, c`rmuit[ de Duhul
Sfânt care face toate lucrurile noi. <C[ci, dac[ este cineva în
Hristos, este o f[ptur[ nou[. Cele vechi s-au dus: iat[ c[ toate
lucrurile s-au f[cut noi> (2 Corinteni 5:17). Cel ce prime=te Darul
mântuirii este dezbr[cat de omul cel vechi, este înnoit în duhul
min\ii lui =i se îmbrac[ în omul cel nou, f[cut dup[ chipul lui
Dumnezeu (Efeseni 4:22-24). Aceast[ minune l[untric[ a na=terii
de sus, f[r[ de care Domnul Isus i-a spus lui Nicodim c[ nici un
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om nu poate mo=teni Împ[r[\ia Cerurilor, este momentul în care
destina\ia final[ a sufletului se schimb[ de la chin =i ru=ine
ve=nic[ la via\[ ve=nic[ în locul numit Cer, unde este Dumnezeu.
<El ne-a izb[vit de sub puterea întunericului, =i ne-a str[mutat în
}mp[r[\ia Fiului dragostei Lui, în care avem r[scump[rarea, prin
sângele Lui, iertarea p[catelor> (Coloseni 1:13, 14).
Ca s[ putem privi la felul cum omul nou cre=te trebuie ca mai
întâi s[ aib[ loc o astfel de na=tere de sus, dup[ cum biologic
vorbind, ca s[ vezi cre=terea =i dezvoltarea unui copil în familia
ta întâi de toate acest copil trebuie s[ se nasc[. Odat[ n[scut din
nou, sufletul este în prima faz[ de cre=tere, numit[ de apostolul
Ioan stare de copila=. Este starea =i timpul în care sim\i c[ e=ti
liber de vina p[catului =i în dragostea dintâi te hot[re=ti s[ te
p[strezi curat, ferindu-te de orice \i se pare r[u, pentru a-L
mul\umi pe Acela care a f[cut posibil[ iertarea =i m`ntuirea ta.
Este o parte a vie\ii când totul este nou =i ai o foame s[n[toas[
dup[ Cuvântul lui Dumnezeu. <… ca ni=te prunci n[scu\i de
curând, s[ dori\i laptele duhovnicesc =i curat, pentru ca prin el s[
cre=te\i spre mântuire> (1 Petru 2:2). Este un timp când nu doar
cite=ti pasajele Scripturii, ci, la fel ca o albin[, cau\i nectarul cel
dulce, studiind =i meditând la Cuvântul citit =i în acela=i timp
memorând cât mai multe versete care pot deveni arme de ap[rare.
Este timpul în care devii gr[dinarul min\ii tale =i alegi s[ nu mai
tolerezi buruieni, ci cre=ti flori frumoase, gândind =i cugetând la
lucrurile de sus.
Este adev[rat c[ vom continua s[ fim provoca\i, dar gândurile
nu mai alunec[ pe drumurile cele vechi, pentru c[ primind puterea
Duhul Sfânt le putem face roabe ascult[rii de Hristos. Starea de
copila= în credin\[, a=a cum o nume=te Apostolul Ioan, este faza
în care sufletul înva\[ s[ nu mai primeasc[ sfatul fricii, ci al
Cuvântului lui Dumnezeu. Este vremea în care copilul Domnului
înva\[ s[ evite nu numai p[catul, dar =i locurile unde exist[ un
poten\ial de a fi expus murd[riei p[catului. Este un timp de ucenicie care va continua cu lec\ii tot mai importante, pân[ la sfâr=itul

c[l[toriei pe p[mânt. Din Cuvintele Mântuitorului afl[m c[
adev[ra\ii ucenici sunt aceia care r[mân în Cuvânt, care rodesc =i
se iubesc unii pe al\ii cu o dragoste sfânt[ =i nepref[cut[.
Oamenii spun c[ de obicei ai nevoie de 21 de zile ca s[-\i
formezi un obicei sau s[ te la=i de unul vechi. Cei ce devin copii
ai lui Dumnezeu =i fac leg[mânt cu El prin botez dezvolt[ noi obiceiuri în p[rt[=ia altor credincio=i mai cu experien\[, pentru ca
omul cel nou s[ înve\e cum este potrivit pentru un copil al lui
Dumnezeu s[ se comporte =i astfel s[ creasc[. Dup[ cum a fi un
p[rinte bun înseamn[ a avea o balan\[ potrivit[ între dragoste =i
disciplin[, aceia care sunt copila=i în credin\[ pot beneficia de
ajutorul bisericii, ajut`ndu-i s[ dezvolte virtu\i care s[-i fac[
folositori bisericii =i chiar societ[\ii. La statura de copila= sufletul
mântuit înva\[ c[ a fi iubit nu înseamn[ a fi tolerant cu p[catul, ci
înseamn[ a fi sf[tuit, uneori mustrat cu bun[tate =i ajutat, ]nc`t s[
poat[ stârpi orice vl[star de am[r[ciune al firii vechi.
Pascal, care a recunoscut mâna creatoare a lui Dumnezeu în
natur[, a spus într-una din dezbaterile lui filozofice c[ naturii îi
este groaz[ de vid, pentru c[ ]ntr-un asemenea mediu nu poate
cre=te, la fel =i firii p[mânte=ti îi este groaz[ de atmosfera
duhovniceasc[ în care moare ce-i firesc =i cre=te ce este
duhovnicesc. A=a cum noi vrem ca copiii pe care ni i-a dat
Domnul s[ creasc[ =i s[ nu r[mân[ tot copii de cre=[ sau
gr[dini\[, =i Dumnezeu vrea ca odat[ n[scu\i din nou s[ cre=tem
de la starea de prunci de curând n[scu\i la starea de copila=i, ca
apoi s[ ajungem la statura de oameni mari în credin\[, care au
l[sat laptele =i se hr[nesc cu bucate mai tari. <Pân[ vom ajunge
to\i la unirea credin\ei =i a cuno=tin\ei Fiului lui Dumnezeu, la
starea de om mare, la în[l\imea staturii plin[t[\ii lui Hristos; ca s[
nu mai fim copii…> (Efeseni 4:13, 14).
Dac[ te nume=ti cre=tin, este timpul s[ te întrebi la ce stadiu
este sufletul t[u. E=ti un cre=tin care cre=te sau unul care a r[mas
copila= pipernicit? }l cuno=ti =i iube=ti pe Domnul Isus mai mult
ca înainte? Î\i poate El da lucr[ri de mare r[spundere în via sau
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ogorul Lui? <De aceea, s[ l[s[m adev[rurile încep[toare ale lui
Hristos, =i s[ mergem spre cele des[vâr=ite, f[r[ s[ mai punem din
nou temelia poc[in\ei de faptele moarte, =i a credin\ei în Dumnezeu> (Evrei 6:1). Dac[ omul nou a fost hr[nit =i îngrijit în
ascultare de Cuvânt trece de la starea de a fi copil la starea de a fi
un tân[r în credin\[, stare ce-l apropie de maturitate.
Apostolul Ioan scrie tinerilor îmb[rb[tându-i =i spun`ndu-le c[
sunt tari, pentru c[ în ei a r[mas Cuvântul lui Dumnezeu =i astfel
]l pot birui pe cel r[u. Copiii lene=i, egoi=ti =i alinta\i în exces au
probleme când ies în lume =i dau de un zid necru\[tor de
nedrept[\i, la fel este =i pe calea Domnului. Pentru a nu avea
dezam[giri este bine ca =i copila=i în credin\[ s[ în\eleag[ cât mai
devreme c[ au fost rândui\i spre a trece =i prin necazuri, ca atunci când ace=ti copila=i ajung tineri în credin\[ s[ fie adevara\i
lucr[tori =i lupt[tori. Cineva a spus c[ atunci când încetezi
s[ devii mai bun, de fapt încetezi s[ cre=ti spiritual, produc`ndu-se o atrofiere a credin\ei care duce la boli mai grave =i poate
chiar la moarte.
Atunci c`nd te afli ]n starea de tânar în credin\[ trebuie s[ fii
capabil nu numai s[ stai bine pe picioare, f[r[ s[ te clatini, dar se
a=teapt[ s[ =i alergi pe calea Domnului. Un copila= mai cade, dar
de la un tân[r, care s-a dezvoltat normal, te a=tep\i nu numai s[
mearg[ bine, dar =i s[ poate duce poveri. Este faza în care intensitatea încerc[rilor cre=te =i te po\i a=tepta s[ fii urât de lume, nu
pentru c[ ce spui nu este adev[rat, ci pentru c[ ce spui este
adev[rat, a=a cum a fost cazul lui +tefan. Curaj nu înseamn[ întotdeauna o lips[ a fricii, pentru c[ este =i o fric[ bun[, de p[cat, care
înseamn[ c[ ai puterea s[ o controlezi =i s[ o st[pâne=ti stingând
s[ge\ile arz[toare ale vr[jma=ului în promisiunile lui Dumnezeu.
Abia când nu mai e=ti copil po\i birui frica rea cu adev[rat,
pentru c[ oamenii de r`nd, care au în ei puterea Duhului Sfânt,
pot ajunge s[ fac[ lucruri extraordinare pentru slava lui
Dumnezeu, lucr[ri pe care ei singuri nu le-ar putea face.
Generalul Jackson, care a condus r[zboiul civil din America, a

fost întrebat cum poate sta a=a calm când lupt[ printre gloan\e. El
a spus c[ teologia lui îi spune c[ la lupt[ este în siguran\a ca =i
atunci când doarme acas[ în patul lui, pentru c[ el crede într-un
Dumnezeu suveran, care îng[duie numai ce vrea El în via\a lui pe
acest p[mânt. Un astfel de curaj trebuie s[-l aib[ =i aceia care cu
armele luminii lupt[ luptele Domnului. Când e=ti tân[r în credin\[
dezvol\i r[bdarea, înve\i s[ înduri =i s[ r[spunzi cu bine celui
ce-\i face r[u. Domnul Isus a fost b[tut =i I S-a smuls barba, dar
nu a dat înapoi în cei ce-L chinuiau, nu pentru c[ a fost slab, ci
pentru c[ a fost =i este puternic. Este timpul când ajungi s[ ai
credin\[, nu s[ prime=ti tot ce vrei, ci s[ accep\i tot ce El îng[duie
peste via\a ta.
Este bine s[ =tii c[ este posibil ca uneori vr[jma=ii t[i s[ fie
angaja\i de Dumnezeu ca s[ \i se poat[ dezvolta r[bdarea prin
care ajungi la biruin\[, iar alt[dat[ s-ar putea s[ vezi cum Domnul
alege s[-i pun[ pe vr[jma=i la picioarele tale, dar nu va face acest
lucru pân[ nu vei înv[\a c[ nu trebuie s[-i calci în picioare, ci s[
le dai har, ar[tându-le pe Hristos din tine. O astfel de tr[ire
stârne=te întreb[ri în oamenii din jurul t[u =i este modul în care
putem fi martori ai învierii Lui, fiindc[ El este viu în noi.
Un tân[r numit Saul a v[zut o astfel de credin\[ demonstrat[ în
via\a, cuvântarea =i moartea lui +tefan =i chiar dac[ nu a în\eles-o,
decât mai târziu, m[rturia vie a acestul martir a avut un profund
efect asupra celui care a devenit Apostolul Pavel. Ca tân[r în
credin\[ vei afla foarte curând c[ vr[jma=ul sufletelor noastre va
ataca orice are ata=at de el o promisiune a lui Dumnezeu =i are
numele de potrivnic, pentru c[ se împotrive=te planurilor bune ale
lui Dumnezeu pentru om. Când nu mai e=ti copila= în credin\[, ci
tân[r care st[ în picioare =i-l biruie=te pe cel r[u prin a spune nu
p[catului, ai o credin\[ care suport[ critica, dispre\ul, lipsa de
pre\uire din partea oamenilor =i chiar prigoana, pentru c[ =tii c[
to\i cei care vor s[ tr[iasc[ cu evlavie vor fi prigoni\i.
A treia faz[ în cre=terea sufletului mântuit este numit[ de
Apostolul Ioan stare de p[rinte. O biseric[ s[n[toas[ are copii, are
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tineri, dar are =i p[rin\i. Dac[ are numai copii este r[u, pentru c[
nu este cine s[-i creasc[. Dac[ sunt numai tineri, chiar dac[ au
mult[ râvn[, se poate s[ le lipseasc[ discern[mântul în\elept
câ=tigat prin experin\a umbl[rii cu Dumnezeu ca suflet care a trecut prin cuptoarele de c[lire. Dac[ într-o biseric[ sunt numai
p[rin\i =i nu sunt copii înseamn[ c[ nu a venit nimeni la mântuire.
Un suflet dup[ ce a fost n[scut din nou prin na=terea din nou =i
înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt ajunge s[ fie copil în credin\[.
Apoi, dac[ mu=chii credin\ei s-au dezvoltat într-un mod s[n[tos,
ajunge s[ fie un tân[r lupt[tor care devine p[rinte, pentru c[ a
ajuns s[ aduc[ suflete la Hristos, f[c`ndu-L cunoscut oamenilor
prin tr[irea =i vorbirea sa. De la p[rin\i se a=teapt[ decizii
în\elepte, se a=teapt[ s[ se îngrijeasc[ de nevoile copiilor, de la
hran[ p`n[ la siguran\a pericolelor de afar[. Starea de p[rinte este
o stare în care credin\a a dezvoltat viziunea ochilor duhovnice=ti
care v[d departe =i pentru c[ în\eleg strategia vr[jma=ului =tiu s[
fie precau\i, s[ foloseasc[ timpul =i orice alte resurse cu folos =i
cu o total[ d[ruire în care nu este egoism.
Starea de maturitate în credin\[ este o stare cu mare influen\[
asupra celor din jur înspre ce este bun în ochii Domnului, la fel
cum sarea =i lumina au o influen\[ binef[c[toare în via\a omului.
Un suflet matur în credin\[ în\elege legea sem[natului =i a seceratului precum =i principiul talan\ilor, pentru c[ nu încearc[ s[
fac[ ce nu-i este dat =i nici nu fuge de slujba la care este chemat.
Un suflet matur =i s[n[tos în credin\[ este o persoan[ de care
nimeni nu fuge, ci este o persoan[ prin care Hristos, care locuie=te
în el, mângâie =i încurajeaz[, av`nd o maturitate ]nc`t este gata s[
asculte necondi\ionat =i s[ spun[: <Unde m[ trimi\i, m[ duc!
Numai s[ fii Tu cu mine!>
Frica de ce-\i poate face r[u nu este rea, dar frica care te
opre=te de la a face ce trebuie s[ faci pentru Dumnezeu, te
descalific[ astfel pentru r[spl[tirile Împ[ratului, trebuie biruit[
privind la promisiunile Domnului, privind la cât de trec[toare este
aceast[ via\[ =i la modul cum au reu=it sau e=uat suflete=te aceia

care au tr[it înaintea noastr[. Dac[ e=ti slab po\i fi în pericol, iar
dac[ e=ti tare =i în picioare ia seama s[ nu cazi. Dac[ te vezi foarte
tare, a=a cum s-a v[zut Samson, e=ti într-un dublu pericol. David
a avut aproximativ 50 de ani când s-a crezut tare =i l[sând scutul
jos a primit o lovitur[ de la care nu =i-a mai revenit pe deplin,
datorit[ faptului c[ s-a compromis cu nevasta lui Urie.
Apostolul Ioan a scris despre aceste trei faze prin care trece
sufletul mântuit dup[ ce a observat schimb[rile prin care a trecut
chiar el. Din fiu al tunetului a ajuns s[ fie numit Apostolul iubirii
=i aceast[ schimbare nu a avut loc peste noaspte. Îl g[sim în anii
tinere\ii lui c[ avea o atitudine violent[ =i plin[ de prejudec[\i,
pentru c[ într-o împrejurare ar fi vrut s[ cear[ foc din cer peste un
sat al samaritenilor, pentru c[ ace=tia nu l-au primit. Pe c`nd era
copil în credin\[ a fost egoist =i folosindu-se de altcineva =i-a
exprimat dorin\a ca el =i fratele lui s[ stea unul la dreapta =i altul
la stânga Domnului, atunci când El va veni s[-+i stabileasc[
Împ[r[\ia. Acest om, care crescând în credin\[ a devenit un
Apostol al iubirii, a fost în tinere\e un egoist, pentru c[ atunci
când a v[zut pe cineva sco\ând duhuri necurate în Numele
Domnului l-a oprit, deoarece ar fi vrut ca numai grupul lui s[ se
bucure de o astfel de putere =i autoritate.
Când Domnul Isus a p[timit pe cruce îl vedem pe Ioan la o
stare diferit[ de cea de copil în credin\[, pentru c[ Domnul Isus
i-a încredin\at lui grija mamei Sale. Dup[ ani =i ani de umblare pe
calea Domnului a ajuns la statura de p[rinte =i ceea ce l-a caracterizat cel mai mult a fost lucrarea de sfâr=it, care a accentuat
importan\a dragostei jertfitoare. <Noi am cunoscut dragostea Lui
prin aceea c[ El +i-a dat via\a pentru noi; =i noi deci trebuie s[ ne
d[m via\a pentru fra\i> (1 Ioan 3:16). Care este pozi\ia sufletului
t[u? E=ti un copila=, e=ti un tân[r sau un p[rinte care ai grij[ de
nevoile altora? Un suflet care a ]ncheiat leg[mânt cu Domnul Isus
nu poate =ti ce-i fericirea =i sim\ul de împlinire pân[ nu devine
ceea ce Dumnezeu a r`nduit pentru via\a lui.
Poate c[ de mult stagnezi în credin\[ pentru c[ la o intersec\ie
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a vie\ii ai ales s[ mergi într-o direc\ie diferit[ de cea sugerat[ de
c[l[uzirea Duhului Sfânt. Degeaba mergem repede dac[ mergem
în direc\ie gre=it[, de aceea este necesar s[ ne uit[m ]n urm[, de
când ne-am predat Domnului, s[ vedem ce road[, ce c`=tig a adus
via\a noastr[ Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Tot mai multe automobilele scumpe sunt dotate cu un aparat numit GPS (global positioning system) care este conectat prin unde la sateli\ii de pe
orbit[ =i pe un mic ecran î\i arat[ pe ce drum e=ti =i direc\ia spre
care te îndrep\i. Po\i s[ introduci o destina\ie dorit[ în acest aparat
=i imediat el începe s[-\i indice direc\ii audibile sau vizuale pe ce
drum s[ porne=ti, cât mai ai pân[ c`nd trebuie s[ întorci la dreapta sau la stânga =i cât mai ai pâna la destina\ie. Dac[ nu întorci
unde î\i spune acel aparat, din neaten\ie sau pentru c[ l-ai ignorat,
am observat c[ nu te ceart[, ci în mod automat recalculeaz[ distan\a =i te redirec\ioneaz[ de unde te afli în acel moment, dar în
mod automat se ]nregistreaz[ o pierdere de timp, pentru c[ indic[
o distan\[ pâna la destina\ie mai mare.
Privind la acest aparat m-am gândit la destina\ia la care
Dumnezeu vrea ca noi s[ ajungem =i am observat c[ ori de câte
ori nu ascult[m ce ne spune El ne dep[rt[m de destina\ia propus[
de El, de a fi ceea ce El vrea s[ fim, de a face ceea ce El vrea s[
facem cu aceast[ via\[ =i dac[ continu[m s[ spunem NU unde El
spune DA =i invers ajungem s[ avem un rezervor gol nu de
benzin[, care poate fi înlocuit[, ci de zile, care sunt de folosin\[
unic[ =i r[mânem neîmplini\i sau chiar nemântui\i. La ce statur[
a ajuns sufletul t[u? Dac[ te g[se=ti mereu dezam[git =i descurajat este timpul s[ te întrebi dac[ nu cumva te gânde=ti prea mult
la tine =i la ce vrei tu, în loc s[ cau\i s[ vezi ce vrea El s[ fac[
folosindu-se de via\a ta.
Alergarea aceasta este una în care nu primesc cununa numai
aceia care alearg[ pân[ la cap[tul traseului =i lupt[ dup[ rânduieli
f[r[ s[ strice Cuvântul sau s[ treac[ peste ce este scris. Orice
vârst[ ai avea =i oriunde te-ai afla în acest timp, primul lucru pe
care trebuie s[-l faci este s[ fii sigur c[ ai avut parte de acel

început numit de Domnul Isus na=terea din ap[ =i din Duh, când
drumurile gândirii tale vechi au fost netezite =i ai devenit o
f[ptur[ nou[. F[r[ aceasta nimic din cele scrise mai sus nu te
poate ajuta. Dac[ ai o bot[, oricât ai uda-o, oricât de multe
îngr[=[minte i-ai da, oricât[ lumin[ =i c[ldur[ i-ai face, nu va
cre=te niciodat[ pentru c[ nu are via\[. Numai ce este viu cre=te =i
sufletul t[u devine viu când te hot[re=ti ca prin poc[in\[ s[ te
predai Domnului Isus, ca apoi s[ cre=ti, =i pentru aceasta trebuie
timp. Un dovleac cre=te în aproximativ 40 de zile, dar unui stejar
îi trebuie aproximativ 40 de ani. Dac[ te hot[re=ti s[ iei în serios
mântuirea sufletului t[u, primindu-L pe Domnul nu doar ca
Mântuitor, ci =i ca St[pân, Duhul Sfânt va cre=te în tine virtu\i ce
vor fi v[zute în Cer ca frumuse\e, =i într-o zi, ca parte din Biserica Domnului Isus, vei fi prezentat înaintea cerului ca unul din
sufletele mântuite.
Amin
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4
PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU
<Binecuvântat s[ fie Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus Hristos, P[rintele ]ndur[rilor =i Dumnezeul
oric[rei mângâieri, care ne mângâie în toate
necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu
care noi în=ine suntem mângâia\i de Dumnezeu, s[
putem mângâia pe cei ce se afl[ în vreun necaz!>
2 Corinteni 1:3, 4

M

etodele moderne de studiere a corpurilor cere=ti au
f[cut posibil ca în poze ob\inute printr-un telescop de
mare putere sau luate din nave spa\iale s[ vedem frumuse\ea str[lucitoare a Universului. Chiar dac[ nu dispunem de
aparatajul sofisticat al astronomilor, ne putem bucura de frumuse\ea cerului înstelat, mai ales dac[ ie=im din sfera luminilor
ora=ului într-o regiune unde nu sunt lumini artificiale. Vom observa c[ pe m[sur[ ce întunericul devine mai adânc în jurul nostru,
cu atât stelele str[lucesc mai frumos. La fel este =i cu promisiunile Scripturii, care ne sunt date ca mângâieri de Acela care este
Dumnezeul oric[rei mângâieri, fiindc[ pe m[sur[ ce noaptea
necazului pare mai neagr[ =i sim\im tot mai mult[ ostilitate din
partea lumii, care-L ur[=te pe Domnul Isus din noi, aceste promisiuni care ne înt[resc s[ umbl[m prin credin\[ str[lucesc tot mai
frumos, sunt tot mai pre\uite =i aduc tot mai mult[ mângâiere.
<În adev[r, f[g[duin\ele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate
în El sunt «da»; de aceea =i «Amin», pe care-l spunem noi, prin
El, este spre slava lui Dumnezeu> (2 Corinteni 1:20). Promisiu44

nile Scripturii aduc[toare de mângâiere celor credincio=i cu
privire la credincio=ia, bun[tatea =i dragostea lui Dumnezeu sunt
toate <DA>, pentru c[ pot alunga emo\ii p[gubitoare ca frica =i
dezn[dejdea. Apostolul Petru spune despre aceste promisiuni
ce-l echipeaz[ pe cel credincios pentru a umbla prin credin\[ c[
sunt <nespus de mari =i scumpe>, de aceea suntem în\elep\i dac[
nu doar trecem pe lâng[ ele, ci a=a cum a fost =i este inten\ionat
de Dumnezeu s[ le lu[m ca fiind ale noastre. <Prin care El ne-a
dat f[g[duin\ele Lui nespus de mari =i scumpe, ca prin ele s[ v[
face\i p[rta=i firii dumnezeie=ti, dup[ ce a\i fugit de stric[ciunea,
care este în lume prin pofte> (2 Petru 1:4).
Ca oameni, =tim c[ valoarea unei promisiuni depinde de credibilitatea persoanei care face promisiunea, =i Balaam, singurul
proroc dintre neamuri înainte de descalificarea lui de a fi pl[cut
Domnului, datorit[ l[comiei, a fost folosit de Dumnezeu pentru a
ne spune c[ putem avea încredere în promisiunile Lui, care face
ce promite, f[r[ s[ I se par[ c[ a promis prea mult =i f[r[ s[-I par[
r[u de darurile pe care le d[. <Dumnezeu nu este un om ca s[
mint[, Nici un fiu al omului, ca s[-I par[ r[u. Ce a spus, oare nu
va face? Ce a f[g[duit oare, nu va împlini?> (Numeri 23:19). În
fiecare zi, în America, aproximativ 70 de oameni î=i curm[ via\a
datorit[ faptului c[ nu au n[dejdea c[ le va fi mai bine pentru c[
nu cunosc sau nu cred promisiunile Aceluia care a promis celor ce
devin oile Lui via\[ din bel=ug.
Omul de rând, nen[scut de dou[ ori, se bazeaz[ pe cele cinci
sim\uri cu care a fost înzestrat de Creator, dar ochii credin\ei
dep[=esc capabilitatea acestor cinci sim\uri =i ne face s[ sim\im
nu numai c[ suntem înconjura\i de o lume spiritual[, dar ne face
s[ sim\im c[ suntem îmbr[\isa\i de dragostea lui Dumnezeu prin
care primim, credem =i aplic[m promisiunile Lui pentru via\a
noastr[. <+i credin\a este o încredere neclintit[ în lucrurile
n[d[jduite, o puternic[ încredin\are despre lucrurile care nu se
v[d> (Evrei 11:1). Copiii Domnului au o credin\[ care are la baz[
dovezi palpabile, dar nu au întâi de toate o credin\[ ce se reaz[m[
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pe dovezi =tiin\ifice, ci întâi de toate au o credin\[ personal[, vie,
dovedit[ prin schimbarea sim\it[ de cel care prime=te darul mântuirii =i v[zut[ de cei din jur. Este o credin\[ neclintit[, fiindc[
=tim c[ puterea care ne sus\ine de la spate este mai mare dec`t
problema care este în furtuna din fa\a noastr[.
Via\a noastr[ este uneori ca o c[ru\[ care merge =i pe drumuri
bune =i pe drumuri rele. Merge pe drumuri pavate sau pline de
gropi =i noroi, dar în ziua Domnului, care este o zi de odihn[,
verific[m aceast[ c[ru\[, scoatem noroiul, paiele =i crengile de la
ro\i =i din fondul promisiunilor lui Dumnezeu repar[m, dac[
g[sim, defectele suferite în timpul s[pt[mânii. Credin\a face posibil[ primirea acestor promisiuni =i folosindu-ne mu=chii credin\ei
îi exers[m ca astfel s[ se dezvolte la starea de des[v`r=ire. De obicei pentru ca aceasta s[ aib[ loc El ne înscrie la =coala
încerc[rilor, dar tot El ne spune în Scriptur[ de peste 200 de ori:
<Nu te teme!>.
Un bun antidot pentru fric[ =i nelini=te sufleteasc[ este s[
studiezi Cuvântul Scripturii, s[ ajungi s[ în\elegi cine este El, ce a
f[cut El pentru tine =i s[ cuno=ti cine e=ti tu ca suflet mântuit în
Hristos Isus. Lipsa credin\ei duce la îngrijorare, apoi la disperare
care dezonoreaz[ pe Dumnezeu =i acestea sunt ca un împrumut de
necaz de undeva din viitor. Este foarte important s[ în\elegem
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne putea bucura de promisiunile
Lui menite s[ ne mângâie =i s[ ne sus\in[ la vreme de necaz.
În\elegem mai bine Scriptura dac[ acord[m o aten\ie mai mare
lucrurilor care uneori ne par a fi de-o mai mic[ importan\[ =i atunci când d[m de un verset ce pare mai greu de în\eles trebuie s[
continu[m citirea =i chiar trimiterile pentru a putea avea o mai
bun[ în\elegere a acelui verset. <Astfel, credin\a vine în urma
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos> (Romani 10:17).
Ceea ce este scris în Cuvânt ne-a fost dat ca noi s[ credem =i
ca promisiunile lui Dumnezeu s[ ne fie de folos trebuie s[ le
cunoa=tem, s[ le credem, apoi s[ le dovedim a fi adev[rate în
via\a noastr[. <Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi

s[ crede\i…> (Ioan 20:31). Cu cât le cuno=ti mai bine aceste
promisiuni cu atât î\i pot fi mai de folos. Le cuno=ti nu
doar citindu-le cum cite=ti un ziar, ci pentru o citire benefic[
trebuie s[ meditezi la ele. <O iau înaintea str[jilor de noapte,
=i deschid ochii, ca s[ m[ gândesc adânc la Cuvântul T[u>
(Psalmul 119:148). Dac[ promisiunile lui Dumnezeu sunt a=a de
valoroase =i atât de sigure, de ce a=a de mul\i cre=tini ajung dispera\i =i uneori chiar dezam[gi\i de felul în care aceste promisiuni fac o diferen\[ spre bine în via\a lor? R[spunsul pentru astfel
de cazuri, pentru sufletele a c[ror via\[ este în rânduial[ cu
Dumnezeu =i care totu=i nu beneficiaz[ de împlinirea a ce ei citesc
a fi promisiuni este c[ de cele mai multe ori nu în\eleg acel
Cuvânt. Este necesar s[ folosim în\elepciunea pe care ne-a dat-o
Dumnezeu =i este bine s[ cerem ca El s[ ne dea =i mai mult[.
Uneori este nevoie s[ ne folosim chiar =i de în\elepciunea altora, pentru c[ numai când =tii ce ai de f[cut =i ce poate fi f[cut,
ajungi s[ po\i face ce trebuie f[cut, fiind înarmat cu promisiunile
lui Dumnezeu. Dezam[girile unora se datoreaz[ faptului c[ nu au
înv[\at s[ fac[ deosebire între promisiunile lui Dumnezeu f[cute
lui Israel, care nu în fiecare caz se extind pân[ la noi, =i promisiunile f[cute de Dumnezeu în mod individual unei persoane, de
promisiunile f[cute pentru via\a noastr[. În\elegând c[ peste toate
acestea guverneaz[ voia lui Dumnezeu care traseaz[ un drum
unic =i specific pentru fiecare din noi, pe drumul ce-l numim
via\[, este foarte important s[ =tim s[ deosebim aceste promisiuni
spre a fi feri\i de descurajare =i chiar de erezii.
Este important s[ =tim s[ deosebim promisiunile lui Dumnezeu
pentru noi, de ceea ce uneori ne este prezentat ca fiind maxime de
în\elepciune, de tr[ire moral[, ca de exemplu: <Înva\[ pe copil
calea pe care trebuie s-o urmeze, =i când va îmb[trâni, nu se va
abate de la ea> (Proverbe 22:6). Este un verset privit ca o promisiune, de=i este un sfat în\elept, =i un astfel de verset a l[sat mul\i
oameni dezam[gi\i. Majoritatea cunoa=tem cazuri în care copiii
au primit o educa\ie cre=tin[ aleas[, dar care odat[ ajun=i la matu-
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ritate au fost cuceri\i de lume. Unii s-au întors ca fiul risipitor, dar
al\ii nu. Chiar Dumnezeu a fost un p[rinte care i-a înv[\at pe
primii oameni mai bine ca orice alt p[rinte =i totu=i ace=tia prin
neascultare au pierdut ce au avut la început, pentru c[ Dumnezeu
a îng[duit ca ei =i noi ast[zi s[ avem o voin\[ liber[ de a alege.
Un alt exemplu de interpretare, deseori gre=it[, o g[sim ]n
2 Corinteni 8:9: <... El, m[car c[ era bogat, s-a f[cut s[rac pentru
voi, pentru ca prin s[r[cia Lui, voi s[ v[ îmbog[\i\i.> O citire
gr[bit[ sau un cuvânt din partea celor ce vestesc o evanghelie a
prosperit[\ii lipsite de necazuri ne face s[ credem c[ Domnul a
fost s[rac, fiindc[ nu a avut cas[ unde s[-=i plece capul, ca noi s[
ne putem bucura de o prosperitate p[mânteasc[, dar de fapt este
vorba de o dezbr[care de slav[ a Domnului ca s[ îmbrace trup de
om, pentru ca noi s[ avem parte de o îmbog[\ire spiritual[.
Fiecare promisiune g[sit[ în Sfânta Scriptur[ trebuie privit[ în
contextul întreg al textului =i de asemenea trebuie s[ \inem seama
de alte versete din Scriptur[ care vorbesc despre aceea=i promisiune, pentru c[ între textele care cuprind promisiunile lui
Dumnezeu exist[ armonie. Mul\i dintre noi, ca lucr[tori ai
Domnului, am folosit textul de la Iacov capitolul 5 cu versetul 15
care spune c[ rug[ciunea f[cut[ cu credin\[ va mântui pe cel
bolnav, =i Domnul îl va îns[n[to=i. Eu am v[zut persoane cu
cancer ]n stadiu terminal care au fost vindecate acum zece ani =i
sunt înc[ în via\[, dar am v[zut =i mul\i dintre aceia pentru care
s-au f[cut rug[ciuni pentru îns[n[to=irea trupului, dar care au
murit, fiindc[ Dumnezeu în mod individual decide ce este mai
bine pentru acel suflet.
Apostolul Pavel probabil c[ a suferit de o boal[ a ochilor
=i Dumnezeu a ales s[ nu ia \epu=ul din trupul lui
(Galateni 4:13, 14). Tot Apostolul Pavel a spus c[ l-a l[sat pe
Trofim bolnav la Milet (2 Timotei 4:20), a spus c[ Epafrodit a fost
bolnav aproape de moarte (Filipeni 2:25-27), iar despre Timotei a
spus c[ era bolnav cu stomacul (1 Timotei 5:23) =i totu=i cred c[
prin acest Apostol minunat Dumnezeu a f[cut =i multe vindec[ri

trupe=ti. Este dreptul nostru s[ cerem vindecarea, dar este în\elept
=i chiar un semn de maturitate din partea noastr[ s[ cerem ca voia
Domnului s[ fie f[cut[ în via\a noastr[, chiar dac[ nu se
potrive=te cu voia noastr[.
Când citim Scriptura este bine s[ în\elegem =i s[ recunoa=tem
folosirea hiperbolei, care este o exagerare folosit[ ca s[ descrie o
situa\ie sau un lucru, =i oamenii folosesc mereu acest mod de
exprimare ca s[ atrag[ aten\ia celor c[rora le comunic[. De exemplu: <geanta asta câtare=te o ton[>. Scriptura =i chiar Domnul Isus
a folosit aceast[ metod[ ca s[ pun[ un accent deosebit pe lucrurile
care sunt importante pentru noi, de exemplu paiul =i bârna din
ochi, trecerea c[milei prin urechea acului, grâul =i neghina.
<Adev[rat v[ spun c[, dac[ va zice cineva muntelui acestuia:
«Ridic[-te =i arunc[-te în mare», =i dac[ nu se va îndoi în inima
lui, ci va crede c[ ce zice se va face, va avea lucrul cerut> (Marcu
11:23). Nu m[ îndoiesc de existen\a darului minunilor =i nici nu
m[ îndoiesc de faptul c[ Dumnezeu care a f[cut mun\ii =i i-a
cânt[rit îi poate muta dac[ g[se=te cu cale, dar El nu ne-a dat
slujba de a rearanja relieful geografic din jurul nostru, ci aceast[
promisiune ne spune c[ nu sunt limite =i resurse pe care noi s[ le
putem epuiza ]n ce prive=te capacitatea de a primi de la
Dumnezeu atunci când r[mânem în El =i El r[mâne în noi.
<Dac[ r[mâne\i în Mine, =i dac[ r[mân în voi cuvintele Mele,
cere\i orice ve\i vrea, =i vi se va da> (Ioan 15:8). Secretul const[
în a r[mâne în El, pentru c[ atunci nu vei avea dorin\e egoiste care
s[ te scoat[ în eviden\a oamenilor ca f[c[tor de minuni, ci vei
vrea lucruri care aduc glorie lui Dumnezeu =i fac bine semenilor
t[i. A fi cu adev[rat lucr[tori ai lui Dumnezeu include faptul de a
]mp[rt[=i Cuvântul adev[rului, în\elegând c[ El nu are nevoie s[
fie ap[rat, pentru c[ se ap[r[ singur, dar este necesar ca noi s[-L
proclam[m. A lua ceva din Scriptur[ care nu este o promisiune
pentru tine este ca o cheie gre=it[, care nu potrive=te, care ajunge
s[ te dezam[geasc[ =i chiar s[ te frustreze.
Dumnezeu i-a f[cut lui Ezechia o promisiune personal[, =i
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anume c[ îi va prelungi via\a cu 15 ani (2 Împ[ra\i 2:6 ) =i a f[cut
a=a cum ia promis, cu toate c[ era mai bine s[ plece acas[ la timpul potrivit, pentru c[ dup[ ce a fost vindecat l-a avut pe Manase
care a f[cut mult pr[p[d spiritual în \ar[. Eu am cunoscut o persoan[ care a fost bolnav[ de cancer =i Dumnezeu a vindecat-o =i
i-a prelungit via\a cu 30 de ani. Aceasta nu înseamn[ c[ fiecare
credincios poate face dintr-o astfel de promisiune individual[ o
promisiune prin care s[-L fac[ pe Domnul r[spunz[tor sau îndatorat, de aceea când stai în fa\a unei promisiuni a lui Dumnezeu
pune întreb[ri: <Cui îi este f[cut[? Este o promisiune f[cut[ în
mod individual cuiva? M[ poate cuprinde =i pe mine aceast[
promisiune?>
Chiar dac[ nu toate promisiunile Scripturii sunt pentru noi,
într-un mod specific, este sigur c[ sunt destule promisiuni care
sunt pentru noi ca s[ fim mângâia\i =i ajuta\i de Domnul la vreme
de necaz. Un leg[mânt este o în\elegere între dou[ p[r\i, care are
la funda\ie promisiuni pe care ambele p[r\i se angajeaz[ s[ le \in[.
În Scriptur[ g[sim leg[minte, promisiuni condi\ionate de cuvântul <dac[> =i leg[minte necondi\ionate cu privire la caracterul lui
Dumnezeu =i uneori cu privire la planurile Sale, a=a cum este
promisiunea f[cut[ Bisericii lui Dumnezeu c[ va ajunge în cer.
Tr[im în timpul când leg[mântul cel nou f[cut prin har pune în
fa\a noastr[ cel mai avantajos leg[mânt prin care celui ce vine la
Dumnezeu ca p[c[tos i se iart[ p[catul =i prime=te un început nou,
ca f[ptur[ nou[ în meritul jertfei Domnului Isus. <…pe cel ce vine
la Mine, nu-l voi izgoni afar[> (Ioan 6:37). Fiecare suflet care
aude glasul Evangheliei are promisiunea c[ dac[ deschide u=a
Domnului când El bate, Domnul va intra la el =i va cina cu el.
<Iat[ Eu stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i
deschide u=a, voi intra la el, voi cina cu el, =i el cu Mine>
(Apocalipsa 3:20).
Este timpul s[ privim în mod mai specific la promisiunile lui
Dumnezeu aduc[toare de mângâiere ca s[ putem bea din ele cu
nesa\, ca s[ fim mângâia\i =i s[-i putem mângâia pe aceia care se

afl[ în vreun necaz. Care promisiuni sunt pentru noi ast[zi? Vom
privi la câteva din aceste promisiuni, dar cred c[ este potrivit s[
începem cu promisiunea c[ El este ad[postul nostru =i noi nu suntem niciodat[ singuri, chiar dac[ uneori când trecem prin noaptea
încerc[rilor ni se pare c[ suntem singuri. <Dumnezeu este ad[postul =i sprijinul nostru, un ajutor care nu lipse=te niciodat[ în
nevoi> (Psalmul 46:1). Pentru a ne aduce aminte cine suntem ca
suflete mântuite în Hristos Isus este necesar s[ privim la promisiunea adopt[rii prin care suntem numi\i copii ai Domnului.
<Dar tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12). Aceast[ promisiune este urmat[ de promisiunea
mo=tenirii. <A=a c[ nu mai mai e=ti rob, ci fiu; =i dac[ e=ti fiu, e=ti
=i mo=tenitor, prin Dumnezeu> (Galateni 4:7). Urmeaz[ promisiunea disciplin[rii, pentru c[ El ne vrea cu gelozie pentru Sine.
<C[ci Domnul pedepse=te pe cine-l iube=te, =i bate cu nuiaua pe
orice fiu pe care-l prime=te> (Evrei 12:6). Promisiunea Darului
Duhului Sfânt este valabil[ =i ast[zi =i prin ea oamenii intr[ în
posesia unei comori care nu poate fi evaluat[ în valori omene=ti.
<Ci voi ve\i primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în toat[ Iudea,
în Samaria =i pân[ la marginile p[mântului> (Fapte 1:8). Cum
po\i s[ ai parte de aceast[ promisiune f[cut[ \i-e personal?
(Matei 7:7). Cer`nd darul Duhul Sfânt Aceluia care este P[rintele
Îndur[rilor! <Deci, dac[ voi, care sunte\i r[i, =ti\i s[ da\i daruri
bune copiilor vo=tri, cu cât mai mult Tat[l vostru cel din ceruri va
da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!> (Luca 11:13). Ascultarea de El
aduce în via\a noastr[ pomisiunea bucuriei pe care lumea nu o
cunoa=te: <V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea s[
r[mân[ în voi, =i bucuria voastr[ s[ fie deplin[> (Ioan 15:11).
Promisiunile Domnului pot fi specifice cu privire la vremea
când inima ne este nelini=tit[ =i pierdem sim\ul de pace în
gândurile =i duhul nostru. <+i pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, v[ va p[zi inimile =i gândurile în Hristos Isus>
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(Filipeni 4:7). Când sim\im în jurul nostru ap[sarea =i atacul celui
r[u avem ca arm[ sângele Domnului Isus =i promisiunea c[ El ne
înt[re=te =i ne p[ze=te de cel r[u. <Credincios este Domnul; El v[
va înt[ri =i v[ va p[zi de cel r[u> (2 Tesaloniceni 3:3). Chiar dac[
noi nu vedem, El promite c[ pune un înger p[zitor lâng[ noi =i tot
El poate alege s[ ne deschid[ ochii, ca slujitorului lui Elisei,
ca s[-L vedem. <Îngerul Domnului t[b[re=te în jurul celor ce se
tem de El, =i-i scap[ din primejdie> (Psalmul 34:7). Pentru
timpul când ne lu[m temperatura sufletului =i vedem c[ dragostea
ni s-a r[cit =i ne este tot mai greu s[ iert[m sau s[ sacrific[m
pentru lucrarea Domnului avem promisiunea c[ efortul nostru de
a ne apropia de El nu va trece neobservat de El, =i El, care ne
iube=te cu o dragoste ve=nic[, ne promite în Cuvânt c[ Se
va apropia de noi. <Apropia\i-v[ de Dumnezeu, =i El Se va
apropia de voi...> (Iacov 4:8).
Avem promisiunea c[ atunci când ne m[rturisim p[catul suntem ierta\i. <Dac[ ne m[rturisim p[catele, El este credincios =i
drept, ca s[ ne ierte p[catele =i s[ ne cur[\easc[ de orice
nelegiuire> (1 Ioan 1:9). Avem promisiunea c[ odat[ ce suntem ai
Lui =i }l urm[m nu mai umbl[m în întuneric, a=a c[ ne putem feri
de ce ne poate v[t[ma sufletul. <... Eu sunt Lumina lumii; cine M[
urmeaz[ pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina
vie\ii> (Ioan 8:12). Când trecem prin =coala necazurilor, El nu
întotdeauna alege s[ ne scoat[ din încercare, dar ne face promisiunea c[ ne m[re=te puterea. <El d[ t[rie celui obosit, =i m[re=te
puterea celui ce cade în le=in> (Isaia 40:29). Oricât de mare ar fi
încercarea El ne promite: <... Nicidecum n-am s[ te las, cu nici un
chip nu te voi p[r[si> (Evrei 13:5).
Promisiunile f[cute cu privire la caracterul des[vâr=it al lui
Dumnezeu =i cu privire la Cuvântul S[u este ceva care nu se
schimb[ =i pe care putem conta în orice vreme. <Tot a=a =i Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine f[r[ rod,
ci va face voia Mea =i va împlini planurile Mele> (Isaia 55:11).
Una din aceste promisiuni este c[ în schimbul c[in\ei noastre El

ne iart[ =i înl[tur[ vina noastr[ pentru totdeauna =i nu doar pentru
un timp. <Pentru c[ le voi ierta nelegiuirile, =i nu-Mi voi mai
aduce aminte de p[catele =i f[r[delegile lor> (Evrei 8:12). Avem
promisiunea c[ Dumnezeu are de-a face cu noi ca un Tat[
îndur[tor cu copiii lui. <Cum se îndur[ un tat[ de copiii lui, a=a Se
îndur[ Domnul de cei ce se tem de El> (Psalmul 103:13). Când
tr[im în El =i El tr[ie=te în noi, dup[ m[sura credin\ei noastre,
avem promisiunea c[ toate lucrurile ne sunt cu putin\[.
<Isus a r[spuns: «Tu zici: ’Dac[ po\i!’…Toate lucrurile sunt cu
putin\[ celui ce crede!»> (Marcu 9:23). Aceast[ promisiune poate
însemna vindecare în trup, vindecare în suflet, întoarcerea celor
dragi la Domnul sau chiar minuni în care legile fizice sunt temporar schimbate de Dumnezeu în folosul acelora care cred în
Numele Lui. Tot prin credin\[ ne bucur[m de promisiunea vie\ii
ve=nice. <Cine crede în Fiul, are via\a ve=nic[; dar cine nu crede
în Fiul, nu va vedea via\a...> (Ioan 3:36). Cei ce cred în Fiul au
promisiunea învierii. <Isus i-a zis: «Eu sunt învierea =i via\a. Cine
crede în Mine, chiar dac[ ar fi murit, va tr[i. +i oricine tr[ie=te, =i
crede în Mine, nu va muri niciodat[...> (Ioan 11:25, 26).
Dac[ venirea Domnului ne va g[si în via\[ avem promisiunea
c[ în acea clip[ vom fi schimba\i într-un trup de slav[
(1 Corinteni 15:51-53) =i lua\i la cer pentru a fi ve=nic cu Domnul
Isus =i cu cei care au trecut din via\a aceasta ]mp[ca\i cu
Dumnezeu (1 Tesaloniceni 4:13-18). Prin Scriptur[ Dumnezeu ne
face promisiuni de r[spl[tire tuturor celor ce lucreaz[ în via
Domnului, zidesc Biserica, trag brazde drepte, conduc într-un
mod vrednic de cinste afacerile St[pânului care se poate reîntoarce în orice moment acas[ =i duc astfel jugul lui Hristos, l[sând
dorin\ele lor =i îndeplinindu-le pe ale Domnului, investind ce au
=i ce sunt în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. <... C[ci Domnul este un
Dumnezeu care r[spl[te=te! El va da negre=it fiec[ruia plata
cuvenit[ lui> (Ieremia 51:56).
Promisiunea r[spl[tirilor este real[ =i va afecta locul pe care
fiecare din noi îl va avea în ierarhia Împ[r[\iei lui Dumnezeu
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(1 Corinteni 3:10-14). Pentru a te bucura de aceast[ promisiune
nu ai nevoie de a fi socotit mare înaintea oamenilor, ci doar de
credin\[. <Ci tu, când faci milostenie, s[ nu =tie stânga ta ce face
dreapta, pentru ca milostenia ta s[ fie f[cut[ în ascuns; =i Tat[l
t[u, care vede în ascuns, î\i va r[spl[ti> (Matei 6:3, 4). Promisiunea r[spl[tirilor Lui este pentru aceia care lucreaz[ de bun[ voie
=i de dragul Dumnului, av`nd dorin\a de a vedea suflete sc[pate
de la iad. <+i oricine va da de b[ut numai un pahar de ap[ rece
unuia din ace=ti micu\i, în numele unui ucenic, adev[rat v[ spun
c[ nu-=i va pierde r[splata> (Matei 10:42). De la început =i pân[
la sfâr=itul Scripturii vedem c[ Dumnezeu este Acela care d[, iar
noi suntem aceia care primim din aceste promisiuni ce stau pe
stâlpii drept[\ii =i sfin\eniei Lui.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu Suveran care }=i \ine
cuvântul indiferent de circumstan\e, pentru c[ nu depinde de
altcineva, s[ poat[ face tot ce vrea în cer =i pe p[mânt. Promisiunile acestea aduc[toare de mângâieri sunt active =i valabile când
e=ti un copil al Lui, când le prime=ti cu credin\[, când le nume=ti
a fi a tale în rug[ciune =i când le prime=ti cu o inim[ mul\umitoare. Înva\[ s[ pui mâna pe aceste promisiuni, =i apoi spune:
<Sunt ale mele!>, pentru c[ ele sunt mai sigure dec`t orice banc[,
deoarece Dumnezeul nostru nu d[ niciodat[ faliment, =i Împ[r[\ia
Lui \ine în veci. Promisiunile Lui sunt ca boabele de struguri din
care atunci când sunt zdrobite iese mustul cel dulce, sau ca un
pom plin cu roade la care te duci =tiind c[ vei g[si un fruct bun =i
hr[nitor. El nu a promis niciodat[ mai mult decât poate sau vrea
s[ ne dea, de aceea ia aceste promisiuni cu tine ca atunci când
treci prin locuri a=a de întunecate c[ nu vezi nimic, prin promisiunile Lui, s[ po\i înainta, fiind condus de ceea ce v[d ochii
Domnului. Tr[ie=te pentru El, =tiind c[ e=ti în pragul împlinirii
unei promisiuni m[re\e =i aduc[toare de mângâiere: <Eu
vin curând. P[streaz[ ce ai, ca nimeni s[ nu-\i ia cununa!>
(Apocalipsa 3:11).
Amin
54

5
VOIA LUI DUMNEZEU
<Înva\[-m[ s[ fac voia Ta, c[ci Tu e=ti Dumnezeul
meu. Duhul T[u cel bun s[ m[ c[l[uzeasc[ pe calea
cea dreapt[!> Psalmul 143:10

O

mul este o fiin\[ care la nivelul sufletului are o voin\[
personal[ =i liber[ cu care, în m[sura posibilit[\ilor,
alege s[ dea curs unor planuri care definesc voia lui.
Omul caut[ lucrurile care crede c[-l vor face fericit, iube=te frumosul =i se poate bucura de reu=ita planurilor lui. La majoritatea
dintre noi ne plac poeziile care picteaz[ un tablou =i ne place s[
privim un tablou frumos care parc[ spune o poezie. Chiar de
copii, ne plac pove=tile care au un sfâr=it fericit, apoi, ca adul\i,
c[ut[m prin ceea ce facem lucrurile care credem c[ ne vor da o
siguran\[ =i o fericire cât mai trainic[. Ne na=tem cu un trup fizic
viu =i cu un duh lipsit de sim\ire, dar prin minunea na=terii din
nou putem pleca de pe p[mânt, fiind vii în duhul =i sufletul nostru dac[ nu refuz[m chemarea Domnului de a face voia Lui.
Chemarea de a face voia lui Dumnezeu este o chemare la a face
ceva contrar voii firii noastre vechi care se conduce prin vedere =i
are dorin\e ce sunt contrare voii duhului trezit la via\[, care vrea
s[ ne conduc[ prin credin\[.
Chemarea la a face voia Lui este o chemare la a ne pune sub
autoritatea Scripturii care aduce în via\a noastr[ prezen\a =i
binecuvânt[rile lui Dumnezeu prin Duhul cel Bun al Domnului,
care vrea s[ ne modeleze pentru a fi tot mai mult ca Domnul Isus,
de aceea cel ce pre\uie=te confortul mai mult ca =i caracterul, de
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frica d[l\ii, renun\[ la a umbla în voia Domnului. Odat[ ce am
devenit f[pturi noi nu încet[m s[ c[ut[m succesul, dar ceea ce
înseamn[ succes se schimb[ de la a face voia noastr[ sau a
vechiului st[pân la a face voia lui Dumnezeu. Cei care au
primit darul mântuirii =i cresc în harul lui Dumnezeu, la statura de
oameni mari în credin\[, ajung s[ cunoasc[ =i s[ fac[ voia Lui
atunci când doresc =i se hot[r[sc s[ asculte de voia Lui atât înainte
cât =i dup[ ce ajung s[ o cunoasc[, nu doar atunci când voia Lui
se potrive=te cu planurile lor.
Domnul Isus este exemplul nostru cel mai bun a ce înseamn[
s[ te supui voii Tat[lui Ceresc =i a nu l[sa pe nimeni =i nimic s[
ne devieze de la aceast[ Voie. <Isus le-a zis: «Mâncarea Mea este
s[ fac voia Celui ce M-a trimes, =i s[ împlinesc lucrarea Lui»>
(Ioan 4:34). E=ti tu un suflet care spune <Da> =i <Amin> voii lui
Dumnezeu pentru via\a ta? Când spui <Amin> afirmi: <A=a s[ fie>
=i mai înseamn[ s[ spui: <Din toat[ inima, voia Ta o doresc
pentru via\a mea>. <El le-a zis: «Când v[ ruga\i, s[ zice\i: Tat[l
nostru care e=ti în ceruri! Sfin\easc[-se Numele T[u; vie
Împ[r[\ia Ta; fac[-se voia Ta, precum în cer, a=a =i pe p[mânt»>
(Luca 11:2). Voia lui Dumnezeu pentru Neemia a fost s[
rezideasc[ zidurile Ierusalimului =i privindu-=i pozi\ia privilegiat[
de lâng[ împ[rat ar fi putut spune c[ nu se pricepe la a zidi, dar a
ales s[ asculte =i astfel, l[sându-se folosit de Dumnezeu, =i-a cheltuit via\a f[când ceva m[re\.
Neemia a cunoscut voia lui Dumnezeu pentru via\a lui, sim\ind
=i accept`nd o povar[ pentru \ara =i poporul s[u pe care a
purtat-o mai întâi în gândurile sale, apoi mai târziu a dus la un
plan =i la desf[=urarea lui. Dumnezeu va confirma aceast[ voie a
Lui pentru tine în rug[ciune, prin Cuvânt, prin oameni credincio=i
Domnului, care sunt plini de Cuvânt, în jurul c[rora tr[ie=ti =i prin
talantul pe care \i l-a dat sau \i-l va da. Cu cât mai devreme cau\i
voia Lui cu atât mai bine =i cu atât va fi mai u=or s[ umbli în voia
Lui. De exemplu, nu po\i s[ urm[re=ti =i s[ dai curs visului de a
fi o misionar[ în India dup[ ce te-ai c[s[torit cu cineva care nu are

pe inim[ lucrarea Domnului. Nu lua decizii bazate doar pe sentimente, care te vor duce foarte sus sau foarte jos ]n ce prive=te
modul în care te sim\i, ci alege s[ iei deciziile mari atunci când ai
]n suflet un calm pe care \i-l poate da numai Duhul Sf`nt. Se
spune c[ atunci când semeni un gând r[sare o fapt[, când semeni
o fapt[ r[sare un obicei, când semeni un obicei r[sare un caracter
=i când semeni un caracter r[sare un destin, de aceea începe prin
a-\i face gândurile roabe ascult[rii de Hristos, care are un plan
specific =i unic pentru via\a ta.
Caut[ voia Domnului =i nu z[d[rnici planul Lui bun pentru
tine prin a alege imediat ce pare u=or sau un bine temporar. Exist[
o voie a lui Dumnezeu pentru via\a ta în ce prive=te mântuirea ta,
c[s[toria ta, meseria ta =i faptele tale, de aceea fii sigur c[ telefonul rug[ciunii tale î=i p[streaz[ tonul, adic[ leg[tura cu El, f[r[
de care nu po\i cunoa=te voia Lui. Poate c[ atunci când vrei s[ faci
voia Lui, la fel ca Iosif, nu vezi cap[tul de drum, dar continu[ s[
ascul\i =i s[ crezi, mergând pân[ acolo unde vezi. Ajungând acolo
vei putea s[ vezi =i mai departe lucrurile pe care nu le-ai v[zut la
început. Hr[ne=te credin\a =i fl[mânze=te neîncrederea, hr[nind
sufletul prin Cuvânt =i cheltuind timp cu lucrurile =i persoanele
care încurajeaz[ ce este duhovnicesc în tine.
Poate c[ p[mânte=te e=ti s[rac, poate c[ dispui de bani mul\i,
poate e=ti undeva într-un sat nu prea însemnat sau într-un ora=
mare, dar po\i =i vei alege s[ ascul\i sau s[ respingi voia Lui
pentru via\a ta. Credin\a ta, care vine tot de la El ca o s[mân\[ în
inima ta, poate fi mic[ sau mare, dup[ cum ai crescut-o, =i
fiind credincios în lucrurile mici vei avea oportunitatea s[ te
dovede=ti a fi credincios în lucrurile mai mari. Dumnezeu i-a
ar[tat lui Iosif prin vise voia Lui pentru via\a sa, dar mai întâi,
între 17 =i 30 de ani, Iosif a trecut printr-o serie de evenimente
destul de nepl[cute, orchestrate de mâna lui Dumnezeu, ca pân[
la urm[ s[ ajung[ al doilea dup[ împ[rat. A fost credincios în
lucrurile mici, ca apoi s[ i se încredin\eze slujba de a-=i salva
familia de la foamete. Este sufletul t[u interesat s[ cunoasc[ care
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este voia Domnului pentru via\a ta?
Dac[ cineva se apropie sincer de Dumnezeu, cu o dorin\[ de
ascultare necondi\ionat[, va ajunge s[ cunoasc[ care este voia lui
Dumnezeu pentru via\a lui. Un vis, o dorin\[ ce arde tot mai tare
în suflet sau o chemare direct[ la o lucrare specific[ va revela
planul =i voia Domnului, ca astfel la sfâr=itul drumului numit
via\[, sufletul t[u s[ se bucure de r[spl[tirile lui Dumnezeu, iar
via\a ta tr[it[ în voia Lui s[-L onoreze pe Dumnezeu. O parte din
lucrurile care reprezint[ voia lui Dumnezeu pentru om sunt
lucruri u=or de în\eles =i de acceptat, dar mai exist[ o parte a voii
lui Dumnezeu care cuprinde lucr[ri secrete ale Lui pentru om, pe
care El le face de cunoscut în m[sura în care omul alege s[ umble
în ascultare (Deuteronom 29:29).
Când voia Domnului vine sub forma unui decret ca =i acela de
a nu ucide sau a nu fura, dup[ cum este descris în decalog, acestea fac parte din lucrurile care definesc cu claritate voia Lui
(Exodul 20:1-17). În al doilea rând exist[ o voie a Domnului pentru noi în care avem libertatea de a alege de exemplu culoarea
pantofilor, cum aranjez lucrurile în[untru casei mele sau alte
lucruri de acest fel. Mai exist[ o parte a voii Lui pentru via\a
noastr[ care de multe ori este înv[luit[ în secret cu privire la
viitorul nostru sau cu privire la faptul c[ El îng[duie suferin\[,
pierdere sau alte lucruri pe care noi nu le-am alege s[ fac[ parte
din evenimentele vie\ii noastre dac[ am putea. <A=a c[ cei ce
suf[r dup[ voia lui Dumnezeu, s[-=i încredin\eze sufletele credinciosului Ziditor, =i s[ fac[ ce este bine> (1 Petru 4:19).
Când voia Lui ne trece prin aceste st[ri numite =i încerc[ri
comportarea noastr[ este expus[ ca într-o vitrin[, iar mi=c[rile ne
sunt urm[rite de o camer[ de luat vederi, ca apoi, dup[ ce momentul de criz[ a trecut, s[ spunem, s[ se spun[ în jurul nostru, dar
mai important este s[ se spun[ în cer c[ în privin\a acult[rii =i
împlinirii voii lui Dumnezeu avem o anumit[ statur[ =i greutate
în Hristos. <C[ci ave\i nevoie de r[bdare, ca, dup[ ce a\i
împlinit voia lui Dumnezeu, s[ pute\i c[p[ta ce v-a fost f[g[duit>

(Evrei 10:36). În acel moment de <vitrin[>, când suntem încerca\i
=i prin ce facem alegem s[ nu ne potrivim chipului veacului acestuia, chiar dac[ pe moment nu în\elegem voia Lui cea bun[, este
necesar s[ umbl[m în umilin\[, =tiind c[ oricât de greu ar fi
necazul nu am primit ceva ce nu meritam.
Aceast[ stare de umilin\[ nu începe prin a privi la noi cu scopul de a ne înjosi în tot felul, ci începe prin a privi la Domnul =i
la m[re\ia puterii Lui, pun`ndu-ne încrederea în Acela care nu
ispite=te pe nimeni =i nu poate s[ mint[, iar în noi apare sim\ul
unei nevoi de total[ dependen\[ de Dumnezeu. <S[ nu v[ potrivi\i
chipului veacului acestuia, ci s[ v[ preface\i, prin înnoirea min\ii
voastre, ca s[ pute\i deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun[,
pl[cut[ =i des[vâr=it[> (Romani 12:2). Chiar =i atunci când apar
evenimente care pe moment ne aduc întristare, copiii Domnului
au înv[\[t s[ spun[ =i s[ accepte ca voia Domnului s[ fie f[cut[ în
via\a lor. <Dac[ am v[zut c[ nu-l putem îndupleca, n-am mai
st[ruit, =i am zis: «Fac[-se voia Domnului!»> (Fapte 21:14).
Fiecare religie a p[mântului caut[ s[ ridice o scar[ spre
Dumnezeu, dar numai credin\a cre=tin[ are la baz[ na=terea din
nou. O via\[ tr[it[ în voia lui Dumnezeu este credin\a prin care El
coboar[ o scar[ spre om, =i-l invit[ s[ urce spre El. <Înva\[-m[ s[
fac voia Ta, c[ci Tu e=ti Dumnezeul meu. Duhul T[u cel bun s[
m[ c[l[uzeasc[ pe calea cea dreapt[!> (Psalmul 143:10).
Rug[ciunea lui David este potrivit[ =i pentru noi ast[zi, cei care
prin har ne-am f[cut p[rta=i firii dumnezeie=ti, fiindc[ nu face din
noi oameni ce încearc[ s[ fie mai buni, ci face din noi f[pturi în
care tr[ie=te Hristos. <Am fost r[stignit împreun[ cu Hristos, =i
tr[iesc… dar nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te în mine...>
(Galateni 2:20). Dac[ vrem s[ avem rezultatele primei biserici
apostolice va trebui s[ alegem s[ depindem de c[l[uzirea
Duhului Sfânt care va duce la îndeplinirea voia lui Dumnezeu
pentru via\a noastr[.
<Pentru ca, în vremea care-i mai r[mâne de tr[it în trup, s[ nu
mai tr[iasc[ dup[ poftele oamenilor, ci dup[ voia lui Dumnezeu>
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(1 Petru 4:2). Cei ce ob\in rezulatele primilor cre=tini sunt aceia
care au în\eles c[ nu pot folosi metodele lor, oricât de acceptate =i
moderne ar p[rea, ca s[ înlocuiasc[ metodele Duhului Sfânt care
urm[resc prin tot ce fac în noi sfin\irea =i rodirea noastr[. <Nu
ori=icine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împ[r[\ia
cerurilor, ci cel ce face voia Tat[lui Meu care este în ceruri>
(Matei 7:21). Nu este greu s[ faci voia lui Dumnezeu când acesta este scopul vie\ii tale, dar este greu s[ sluje=ti când ai mai mul\i
dumnezei. Cine face voia lui Dumnezeu face parte din cercul
intim al familiei Domnului, care-L cunoa=te pe Domnul mai
îndeaproape. <C[ci oricine face voia Lui Dumnezeu, acela Îmi
este frate, sor[ =i mam[> (Marcu 3:35).
Acela care face voia lui Dumnezeu nu numai c[ umbl[ cu
Împ[ratul, dar va =i tr[i ve=nic ]mpreun[ cu El. <+i lumea =i pofta
ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, r[mâne în veac>
(1 Ioan 2:17). Voia Domnului este sfin\irea noastr[. Voia Lui
înseamn[ a tr[i în pace cu to\i, cât depinde de noi, =i tot voia Lui
este aceea de a-i iubi chiar =i pe aceia care sunt dificili =i greu de
iubit. Domnul Isus ne-a dat porunca cea nou[ de a ne iubi unii pe
al\ii, pentru c[ nu este vorba doar de o emo\ie, ci de o alegere prin
care facem ceva pentru persoana pe care o iubim. A asculta de
voia Lui înseamn[ a iubi, =i a iubi de multe ori înseamn[
suferin\[, sacrificiu, de aceea nu mul\i vor s[ iubeasc[. <Nu am
timp> este una din cele mai obi=nuite scuze de a nu iubi prin fapte,
dar este în acela=i timp una din cele mai provoc[toare scuze la
adresa lui Dumnezeu de a nu îndeplini voia Aceluia care ne-a dat
via\a, ziua =i ceasul acesta ca s[ tr[im.
Pentru c[ ne-a iubit, El nu numai c[ =i-a f[cut timp pentru noi,
dar Dumnezeu a f[cut salvarea sufletelor noastre parte din voia
Sa. <Atunci am zis: «Iat[-M[ (în sulul c[r\ii este scris despre
Mine), vin s[ fac voia Ta, Dumnezeule!»> (Evrei 10:7). Când un
suflet vine la Dumnezeu aceast[ dragoste de a face bine tuturor
vine ca un =uvoi g[l[gios în via\a noastr[, dar în timp pleac[ de la
cel care nu vegheaz[ tiptil =i t[cut, ca pe vârful picioarelor.

Potrivit cu vremea când fecioarele au a\ipit, în mare parte biserica sufer[ de amnezie, pentru c[ a uitat c[ odat[ purta zdren\e murdare, iar acum poart[ haina neprih[nirii lui Hristos, =i nu pu\ini
sunt cei care =i-au dezvoltat abilitatea de a auzi mesaj dup[ mesaj
f[r[ a auzi ceva în[untrul lor.
Înainte ca Israel s[ intre în Canaan i s-a atras aten\ia cu privire
la aceast[ boal[ a uit[rii numit[ amnezie =i i s-a spus c[ intrând în
|ara promis[ se va bucura de rodul unor vii pe care nu le-a plantat =i de cet[\i pe care nu le-a zidit, de aceea i s-a atras aten\ia s[
nu uite pe Domnul (Deuteronom 6:10-13). Ca biseric[, =i în mod
individual ca suflete n[scute din nou, trebuie s[ nu-L uit[m pe
Domnul, a=a cum au f[cut israeli\ii, prin a face voia noastr[, prin
a ne dedica prea mult lucrurilor care trec odat[ cu întrebuin\area
în loc s[ facem voia =i lucrarea Lui. Degeaba vrei s[ fii pictor
dac[ nu în\elegi culorile, degeaba vrei s[ fii muzicant dac[ nu ai
ureche muzical[ =i degeaba vrei s[ faci voia Domnului dac[ nu
sim\i dragostea iert[rii Lui, ca apoi s[ sim\i jugul Lui =i povara ce
El \i-o pune pe inim[ pentru mântuirea sufletelor oamenilor.
Când e=ti cu Domnul, în voia Lui, un drum lung pare foarte
scurt =i ceea ce pentru unii pare un sacrificiu pentru aceia în a
c[ror inim[ arde focul Duhului Sfânt este o pl[cere. A face voia
Domnului în via\a ta este ceva foarte greu pentru tine? Când
iscoadele au fost trimise în Canaan, zece din ele au spus c[
locuitorii acelor \inuturi sunt ni=te uria=i puternici =i inima lor =i a
acelora care i-a ascultat s-a umplut de fric[ =i am[r[ciune pe când
celelalte dou[ iscoade au spus c[ de fapt ei sunt mai tari împreun[
cu Dumnezeu. Când cele zece iscoade au spus c[ nu este nici o
cale prin care s[-i bat[ pe acei uria=i, ceilal\i doi au spus c[
atunci când e=ti cu Dumnezeu întotdeauna este o cale. Ei au =tiut
c[ dac[ este nevoie Dumnezeu opre=te chiar =i soarele în loc sau
face s[ ploaie bolovani peste capetele vr[jma=ilor.
Când cele zece iscoade au spus c[ este imposibil s[ cucereasc[
Canaanul, pentru c[ du=manii au arme superioare, Iosua =i Caleb
au spus c[ nu exist[ ceva ce s[ fie imposibil cu Dumnezeu. Cum
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va fi cu tine? Te vei l[sa cuprins de am[r[ciune =i dezn[dejde c[
ai un vr[jma= prea tare, sau vei face voia Domnului, încredin\ându-\i via\a în Mâna care nu d[ gre=, care nu a pierdut nici o
lupt[? Nu este mai mare biruin\[ decât s[ accep\i o zdrobire a firii
tale =i totu=i s[ r[mâi credincios =i mul\umitor cu voia lui
Dumnezeu pentru tine. <Mul\umi\i lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; c[ci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi> (1 Tesaloniceni 5:18).
+tefan a fost în voia lui Dumnezeu chiar dac[ a fost martirizat
=i a str[lucit mai puternic pentru Dumnezeu în câteva clipe decât
str[lucesc al\ii într-o via\[ întreag[. Voia Domnului este s[ fim
plini de Cuvânt =i plini de Duh Sfânt, la fel cum o candel[ poate
fi plin[ cu untdelemn (Efeseni 5:17). Voia Lui este s[ fim vase
curate de care El s[ se foloseasc[, =i tot voia Lui este s[ facem
bine tuturor oamenilor. <S[ ave\i o purtare bun[ în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceia ce v[ vorbesc de r[u ca pe ni=te f[c[tori
de rele, prin faptele voastre bune, pe care le v[d, s[ sl[veasc[ pe
Dumnezeu în ziua cercet[rii> (1 Petru 2:12).
Când cineva }l prime=te pe Domnul Isus ca Mântuitor trebuie
s[-L primeasc[ =i ca Domn, adic[ ca St[pân. Ca St[pân, El ne
trimite s[ lucr[m în via Lui, av`nd mil[ de sufletele oamenilor,
f[c`ndu-le de cunoscut Vestea Bun[ a mântuirii, dup[ cum =i
Dumnezeu a avut mil[ de noi. În pilda celor doi fii, Domnul Isus
ne vorbe=te despre doi fii care atunci când sunt trimi=i s[ lucreze
în via tat[lui lor, unul spune c[ nu se duce, dar pân[ la urm[ se
duce, iar al doilea spune c[ se duce, dar pân[ la urm[ nu se duce.
<«Care din amândoi a f[cut voia tat[lui s[u?» «Cel dintâi», au
r[spuns ei...> (Matei 21:31). Odat[ ce L-am primit pe Domnul,
fiecare din noi avem ceva de lucru în via Lui prin ispr[vnicia care
ni se încredin\eaz[ dup[ m[sura puterii noastre. Dup[ cum
c[ut[m s[ afl[m voia Lui pentru via\a noastr[ =i ne conform[m
acelei voi, ne asem[n[m cu unul din cei doi fii aminti\i în pilda
rostit[ de Domnul Isus.
Nu are rost doar s[ fim prieteno=i sau s[ vorbim poetic în timp

ce ascundem adev[rul despre mântuire, pentru c[ ar sup[ra, pe
moment, pe cineva care se ]ndreapt[ spre iad. Este bine s[ se
predice ce face Domnul pentru noi aici pe p[mânt, dar este mult
mai necesar s[ =tim ce face pentru ve=nicia sufletului nostru. Un
mesaj poate fi cu folos sau f[r[ folos duhovnicesc, dup[ direc\ia
]n care se ]ndreapt[: ]nspre p[m`nt sau ]nspre cer. Tot mai mult se
veste=te o evanghelie social[ a toleran\ei, prin care se încurajeaz[
facerea de bine, dar cea mai mare nevoie a oamenilor este aceea
de a cunoa=te voia lui Dumnezeu, care ne cheam[ s[ p[r[sim
p[catul =i s[ c[ut[m sfin\irea, f[r[ de care nimeni nu-L va vedea
pe Dumnezeu (Evrei 12:14).
Sfânta Scriptur[ ne comunic[ într-un mod clar voia lui
Dumnezeu, spun`ndu-ne c[ dorin\a Lui cea mai mare este ca
sufletele nemântuite s[ ajung[ la cuno=tin\a mântuirii =i c[ fiecare
suflet mântuit se poate implica în a da curs acestei voi a Lui.
<…Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voie=te ca to\i oamenii s[
fie mântui\i =i s[ vin[ la cuno=tin\a adev[rului> (1 Timotei 2:3-4).
Când ceva nu se poate =i apoi se poate, atrage aten\ia celor din jur
=i Dumnezeu este renumit în a face lucruri care la început par a fi
imposibile pentru noi. Când Sara nu a putut avea copii, =i apoi a
avut un copil, a atras aten\ia celor din jur. Când o persoan[ care
î=i risipe=te via\a sau chiar este de temut pentru cei din jur, devine
o f[ptur[ nou[ în Hristos =i face voia lui Dumnezeu prioritar[ în
via\a lui, atrage aten\ia celor din jur, =i prin aceast[ lucrare
Dumnezeu este prosl[vit.
Toate sufletele mântuite vor ajunge într-o zi la cap[tul drumului, când vor privi la timpul cheltuit pe p[mânt =i la felul cum
via\a le-a fost o m[rturie pentru Dumnezeul cel viu. Cum vrei s[
arate via\a ta? Atunci va fi prea târziu s[ mai schimbi ceva, dar
ast[zi po\i lua hot[rârea de a c[uta =i împlini voia Domnului în
via\a ta. Un suflet care recunoa=te autoritatea lui Dumnezeu spune
ca =i Saul în momentul convertirii: <...Doamne, ce vrei s[ fac?>
(Fapte 9:6). Când vei face din voia Lui o prioritate pentru via\a ta,
ea nu numai c[ va atinge fiecare aspect al vie\ii tale, dar î\i va da
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pacea =i bucuria pe care o simte acela care este p[zit de
Dumnezeu. Copilul Domnului este nemuritor pân[ în clipa când
Dumnezeu spune c[ =i-a terminat lucrul pe care-l are pentru el.
Apostolul Pavel a cunoscut timpul când s-a apropit de sfâr=itul
lucr[rii lui pe p[mânt =i a spus: <M-am luptat lupta cea bun[,
mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit credin\[> (2 Timotei 4:7).
La fel ca =i în via\a acestui apostol minunat, pentru unii mai
mult, iar pentru al\ii mai pu\in, to\i vom avea parte =i de
suferin\e, care sunt necesare pentru a ne cunoa=te, fiindc[
nimeni nu se cunoa=te pe sine cu adev[rat pân[ ce nu a avut
parte de suferin\e =i necazuri.
Înainte de a ne bucura de curcubeu vom trece prin furtun[, dar
dac[ El ne duce pe acolo, tot El ne va trece cu bine prin ea. Când
este noapte =tim c[ urmeaz[ o diminea\[ =i acela care =i-a
încredin\at soarta în mâna Domnului =tie c[ un necaz este o oportunitate de a avea o zi senin[ de biruin\[. Nici o durere =i nici o
lovitur[ pe care o sim\i nu trece neobservat[ de Dumnezeu =i când
este dup[ voia Lui nu este lipsit[ niciodat[ de un scop bun.
N[dejdea unei fericiri în ve=nicie, în via\a credinciosului care face
voia Domnului, este ca o ancor[ ce-l face statornic, nefiind doar
o dorin\[ distant[ =i nesigur[ la care doar sper[, ci este ceva
garantat de Dumnezeu. <De aceea =i Dumnezeu, fiindc[ voia s[
dovedeasc[ cu mai mult[ t[rie mo=tenitorilor f[g[duin\ei
nestr[mutarea hot[rârii Lui, a venit cu un jur[mânt; pentru ca,
prin dou[ lucruri care nu se pot schimba, =i în care este cu
neputin\[ ca Dumnezeu s[ mint[, s[ g[sim o puternic[
îmb[rb[tare noi, a c[ror sc[pare a fost s[ apuc[m n[dejdea care
ne este pus[ înainte, pe care o avem ca o ancor[ a sufletului; o
n[dejde tare =i neclintit[...> (Evrei 6:17-19).
Domnul ne-a creat pentru c[ vrea s[ aib[ mul\i copii în
prezen\a Lui, care s[ tr[iasc[ ve=nic în bucuria cerului. La început
El a chemat omul la a face voia Lui prin oameni ale=i pentru
aceast[ slujb[, numi\i proroci, =i prin Cuvânt, dar când omul a
ales s[ refuze chemarea L-a trimis pe Fiul s[ ne cheme, s[ ne

spun[ =i s[ ne arate cum este El. Nu-\i pierde timpul cu p[reri de
r[u pentru ce nu ai sau pentru ce nu po\i face, ci f[ ce po\i cu ceea
ce ai, l[sându-te absorbit de voia Lui pentru via\a ta. Chiar dac[
te afli în mare necaz, nu uita adev[rul care nu se schimb[ niciodat[, =i anume c[ El este în deplin control =i te iube=te.
Solomon a avut o audien\[ cu Dumnezeu =i a avut ocazia s[
cear[ ce vrea de la Împ[rat, dar a ales s[ fac[ o rug[ciune despre
care Scriptura spune c[ I-a pl[cut Domnului, pentru c[ a cerut
ceva pentru binele poporului. (1 Împ[ra\i 3:10). A intra în
prezen\a Domnului este r[spunsul la multe lucruri pe care uneori
pe moment nu le în\elegem. Po\i s[ intri în prezen\a Lui prin a fi
asigurat de cercetarea Duhului Sfânt c[ toate sunt bine între tine
=i El. La fel ca Solomon, po\i s[ faci o rug[ciune care s[-I plac[
lui Dumnezeu, cer`ndu-I ca voia Lui s[ se fac[ în via\a ta. O dat[
n[scut din nou por\i numele de cre=tin, apoi por\i o cruce, iar la
urm[ vei purta o cunun[. Voia Domnului este s[ fie cu tine în
fiecare zi, pe p[mânt, prin Duhul Lui cel Bun, s[ lucreze prin tine,
s[-i iubeasc[ pe cei din jur prin tine, ca într-o zi, tot dup[ voia Lui,
s[ ajungi s[ intri în odihna Lui, purtând cununa de biruitor.
<Doamne, Bun! Prin c[l[uzirea Duhului T[u cel Bun, fac[-Se
voia Ta în via\a noastr[!>
Amin
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6
IZVOARELE ADÂNCULUI
<Dup[ cele =apte zile, au venit apele potopului pe
p[mânt. În anul al =asesutelea al vie\ii lui Noe, în
luna a doua, în ziua a =aptesprezeceea a lunii, în ziua
aceea, s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare
=i s-au deschis st[vilarele cerurilor.> Genesa 7:10, 11

E

venimentul cunoscut în lume cu numele de potopul din
vremea lui Noe face parte din înv[\[tura Sfântei
Scripturi care a fost adeverit ca fiind un eveniment
autentic chiar de Domnul Isus. Credem c[ Domnul Isus este
Dumnezeu Fiul care S-a întrupat. El este Acela care a participat
cu Dumnezeu Tat[l =i Dumnezeu Duhul Sfânt la lucrarea de zidire
a Universului, de aceea =tim c[ El cunoa=te în mod detailat totul
despre potop. Acest adev[r nu de pu\ine ori a ajuns o \int[ atacat[
de atei cu scopul de a arunca umbre de îndoial[ în inimile oamenilor ]n ce prive=te credibilitatea Domnului Isus, care a spus c[
acest eveniment a avut loc, ca apoi pornind de la acest punct s[
pun[ la îndoial[ întreaga Sa lucrare. <Cum s-a întâmplat în zilele
lui Noe, aidoma se va întâmpla =i la venirea Fiului omului. În adevar, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau =i beau, se
însurau =i se m[ritau, pân[ în ziua când a intrat Noe în corabie, =i
n-au =tiut nimic pân[ când a venit potopul =i i-a luat pe to\i, tot
a=a va fi la venirea Fiului omului> (Matei 24:37-39).
Când tinerii sunt confrunta\i în =coli cu evolu\ia geologiei, care
neag[ existen\a Creatorului, sunt lipsi\i de cuno=tin\e mai
detailate despre acest potop, =i nu pu\ini ajung s[ fie u=or cl[tina\i
66

în credin\[, ca apoi s[ o piard[ de tot. Este important s[ în\elegem
felul în care a avut loc potopul, fiindc[ este posibil s[ ajungem
provoca\i de unii cu ideea c[ dac[ ce este scris despre potopul nu
este adev[rat, probabil c[ nici celelalte lucruri scrise în Scriptur[
nu sunt adev[rate. Pentru unii, ca s[ cread[ c[ a avut loc un potop
din care Noe a sc[pat, este îndeajuns s[ citeasc[ ce este scris, pentru al\ii este îndeajuns cea mai simpl[ dovad[ =tiin\ific[ =i anume
faptul c[ pe mun\i pot fi g[site fosile care exist[ numai în mare,
]ns[ unii vor mai mult.
Pentru a în\elege cum a putut avea loc un astfel de cataclism
global, cum a fost potopul, trebuie s[ privim la felul cum
Dumnezeu a creat p[mântul. <P[mântul era pustiu =i gol; peste
fa\a adâncului de ape era întuneric, =i Duhul lui Dumnezeu se
mi=ca pe deasupra apelor> (Genesa 1:2). Nu este a=a de greu s[
în\elegem acest verset care ne spune c[ p[mântul era acoperit în
întregime de ape. Dup[ aceea Scriptura ne spune c[ Dumnezeu a
poruncit s[ fie o întindere între ape, prin care a desp[r\it apele de
ape, ape care erau deasupra întinderii =i ape care erau dedesubtul
întinderii. <El îngr[m[de=te apele m[rii într-un morman, =i pune
adâncurile în c[m[ri> (Psalmul 33:7). Presiunea enorm[ din
adâncimea p[mântului a f[cut ca aceast[ manta de suprafa\[ a
p[mântului s[ lase s[ coboare din ea ceva ce seam[n[ mult cu
ni=te stâlpi de sus\inere, care trecând prin apa subteran[ s-a ata=at
de urm[toarea manta a p[mântului, pe care erau apele dedesubtului, adic[ apele subterane.
Psalmistul insuflat de Duhul Domnului d[ slav[ lui
Dumnezeu, care printre minunile crea\iei a întins p[mântul pe
ape.<Pe Cel ce a întins p[mântul pe ape, c[ci în veac \ine
îndurarea Lui> (Psalmul 136:6). Locurile unde ace=ti stâlpi au
coborât a l[sat la suprafa\a p[mântului o depresiune care a format
albia m[rilor înainte de potop. În unul din r[spunsurile lui
Dumnezeu date lui Iov este amintit[ =i aceast[ parte a lucr[rii de
zidire în care apele subterane au fost închise cu z[voare în
c[m[rile lui Dumnezeu. <Unde erai tu când am întemeiat p[mân67
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tul? Spune dac[ ai pricepere. Cine i-a hot[rât m[surile, =tii? Sau
cine a întins frânghia de m[surat peste el? Pe ce sunt sprijinite
temeliile p[mântului?... Cine a închis marea cu por\i când s-a
aruncat din pântecele mamei ei?> (Iov 38:4-6, 8). <Ai p[truns tu
pân[ la izvoarele m[rii? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?> (Iov 38:16). O parte din ape erau sub mantaua p[mântului de vreo 15 km grosime =i o parte erau la suprafa\[ deasupra
acestei primei mantale a p[mântului, care la Cuvântul Lui a fost
chemat s[ se arate.
Este foarte posibil ca mun\ii din acea perioad[ când p[mântul
a fost chemat s[ se arate nu aveau în[l\imea pe care o au ast[zi,
pentru c[ relieful de ast[zi este parte din reanjamentul ce a avut
loc la potop. <C[ci înadins se fac c[ nu =tiu c[ odinioar[ erau
ceruri =i un p[mânt scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din ap[ cu
cu ajutorul apei, =i c[ lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecat[
de ape> (2 Petru 3:5, 6). Dumnezeu Ziditorul a hot[rât ca aceast[
zidire numit[ p[mânt s[ aib[ stâlpi cu care s[-l întemeieze
desupra apelor subterane =i ace=ti stâlpi au dat stabilitate scoar\ei
de la suprafa\[ a p[mântului. <Al Domnului este p[mântul cu tot
ce este pe el, lumea =i cei ce o locuiesc! C[ci El l-a întemeiat pe
m[ri, =i l-a înt[rit pe râuri> (Psalmul 24:1).
Straturile adânci de sare descoperite în zilele noastre în adâncul p[mântului sunt o dovad[ c[ aceast[ ap[ a m[rii a fost acolo
într-o mare m[sur[. P[mântul înainte de potop era diferit de
p[mântul din vremea noastr[, mun\ii au fost mai pu\in înal\i =i
astfel vânturile =i clima au fost diferite, p[mântul a fost irigat de
Dumnezeu prin metode diferite de acela al circuitului apei dat în
folosin\[ de El dup[ potop, cu garan\ia unui leg[mânt. Datorit[
nivelului diferit al suprafe\ei p[mântului, fluxul =i refluxul cauzat
de lun[ era de 38 de cm, jum[tate din cel de ast[zi. }ntre timp
oamenii deveneau tot mai r[zvr[ti\i fa\[ de Dumnezeu, pentru c[
nu-L c[utau pe El, aceast[ atrac\ie =i respingere rapid[ a apei
forma o c[ldur[ subteran[ grozav[ =i preg[tea judecata lumii de
atunci. Apa fierbe la 100 grade Celsius, la nivelul m[rii, dar ori

cât ai continua s[ o fierbi ea nu cre=te în temperatur[ pân[ nu
aplici asupra ei o presiune ca =i aceea creat[ de un capac. Pe acest
principiu ]n <oalele minune> sau cuct[ poate fierbe o mâncare mai
repede, pentru c[ fiind închis[ ermetic face temperatura s[ creasc[.
În lumea =tiin\ei s-a descoperit c[ la temperatura critic[ de 374
de grade Celsius o astfel de ap[ supraînc[lzit[ datorit[ presiunii,
atunci când este brusc adus[ la presiunea atmosferic[ normal[, în
care tr[im noi, explodeaz[ cu o for\[ distrug[toare. Conform
acestei propriet[\i a apei, dac[ sub presiune am supraînc[lzi o
jum[tate de litru de ap[, la sau peste temperatura critic[ de 373
grade Celsius ca apoi instantaneu s[ spargem acel vas, anulând
diferen\a de presiune ce trece peste presiunea normal[, am produce o explozie asem[n[toare cu cea cauzat[ de detonarea unui
baton de dinamit[, folosit în zilele de ast[zi pentru a sparge stânca, din cauza c[ presiunea de vapori s-a extins de 5000 de ori.
Cu cât mai mult[ ap[ cu atât va fi mai mare explozia. Dac[
apa subteran[ se supraînc[lze=te la o astfel de temperatur[, ca
apoi s[ creeze o cr[p[tur[ în mantaua p[mântului =i s[ izbucneasc[ afar[, poate exploda asem[n[tor cu for\a a sute de bombe
cu hidrogen.
<Domnul a v[zut c[ r[utatea omului era mare pe p[mânt> =i a
hot[rât s[ =tearg[ omul de pe fa\a p[mântului, cu excep\ia unui
om neprih[nit cu numele de Noe care împreun[ cu familia lui a
g[sit mil[ în ochii Domnului. Domnul i-a spus s[ construiasc[ o
corabie mare în care s[ p[streze cu via\[ speciile animalelor, care
cred c[ au venit singure la corabie, prin cuvântul lui Dumnezeu.
Chiar =i ast[zi se =tie c[ înainte de a avea loc vreun cataclism natural animalele simt aceasta =i o iau spre mun\i, câinii url[ =i cum
a fost într-un caz recent ]n Tailanda, înainte de venirea rev[rs[rii
apelor oceanului, elefan\ii domestici au rupt lan\urile =i au c[utat
un loc mai înalt. Când corabia a fost gata, Noe, ]mpreun[ cu so\ia
lui, cu cei trei fii ai lui =i so\iile lor, cu animalele au întrat în siguran\[ ]n corabie. <Dup[ cele =apte zile, au venit apele potopului pe p[mânt. În anul al =asesutelea al vie\ii lui Noe, în luna a
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doua, în ziua a =aptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt
toate izvoarele Adâncului celui mare =i s-au deschis st[vilarele
cerurilor> (Genesa 7:10, 11).
A urmat o ploaie care a \inut 40 de zile f[r[ încetare =i
Dumnezeu a rupt izvoarele Adâncului celui mare, care au izbucnit cu furie în afar[, spre presiunea atmosferica normal[ de la
suprafa\[ cu for\a a milioane de bombe cu hidrogen, ca astfel
p[mântul s[ fie complet acoperit de ape =i tot ce-i viu s[ piar[.
Singurul mod prin care cineva ar fi putut sc[pa cu via\[ ar fi fost
cel folosit de Noe care era în corabia f[cuta dup[ indica\iile date
de Dumnezeu, în timp ce p[mântul cu continentele =i pl[cile tectonice era în faz[ de remodelare. Descoperirea a multe animale
sub p[turi adânci de ghea\[, în zona Antarticei, deschide u=a posibilit[\ilor ca întreg globul p[mântesc s[ fi fost reechilibrat cu poli
în locuri diferite. Izbucnirea acestor ape subterane, înc[lzite sub
presiune de un flux =i un reflux mai rapid, sub greutatea mantalei
exterioar[ a p[mântului, groas[ de 15 km, sub o presiune de vreo
400 de grade Celsius, le-a f[cut s[ izbucneasc[ în mod violent, cu
o vitez[ supersonic[, ca ni=te izvoare gigantice de ap[ tâ=nitoare,
pe care Scriptura le nume=te Izvoarele Adâncului.
Este posibil ca datorit[ for\ei cu care a \â=nit din adânc într-o
cantitate aproximativ egal[ cu jum[tate din apa oceanelor de
ast[zi, o parte din ap[ s[ fi ie=it din atmosfera p[mântului =i astfel se poate u=or explica unde a disp[rut o parte din apa subteran[,
iar o alt[ parte din ap[ a c[zut înapoi pe p[mânt sub form[ de
ploaie toren\ial[. Aceast[ explozie de ap[ =i piatr[ în atmosfer[
poate fi explica\ia la faptul c[ Luna are urme de cratere numai în
partea care este întotdeauna îndreptat[ spre p[mânt. Evolu\ioni=tii
spun despre marele Canion din Arizona, care poate fi observat cu
ochiul liber din navele spa\iale, c[ a fost s[pat de apa râului
Colorado de-a lungul a milioane de ani, pe când cei ce cred în
Creator =i Crea\iune spun c[ a fost creat în timp scurt de mult[
ap[, care a curs foarte repede datorit[ unei presiuni uria=e.
Cercet[torii acestui canion gigantic spun c[ straturile ce se v[d pe

marginile canionului nu arat[ ca o eroziune a timpului asupra
masei de piatr[, lucru care confirm[ c[ nu au fost formate de-a
lungul a milioane de ani =i noi =tim c[ acest canion este un produs al potopului.
C[derea acestor ape grozave înapoi pe p[mânt dup[ ce au fost
aruncate în sus din Izvorul Ad`ncului, în p[r\ile arctice de ast[zi,
în form[ de ghea\[, explic[ de ce p[duri întregi de pomi au fost
g[site petrificate în picioare, precum =i animale uria=e ca =i
mamutul descoperit în Rusia, în ghea\[, este în picioare =i nu culcat, a=a cum mor normal animalele. A fost descoperit c[ acest
mamut, care arat[ ca un elefant uria=, a murit mâncând o hran[
vegetal[ care nu cre=te în acea regiune. S-a ajuns la concluzia c[
a murit sufocat. S-a descoperit c[ avea multe oase rupte care nu
i-ar fi dat voie s[ poat[ sta în picioare, =i aceasta dovedind c[ a
fost surprins în picioare de aceast[ ploaie de ghea\[, care i-a rupt
printre alte oase un picior =i câteva coaste, ca apoi, aproape
instantaneu, pân[ când era înc[ în picioare, s[ fie acoperit de
aceast[ ploaie de ghea\[ care l-a p[strat în aceast[ pozi\ie mai
bine de patru mii de ani.
În Siberia, cu ocazia construirii unui drum nou, a fost
descoperit în p[mânt un loc unde a fost un r[u. }n acel râu subteran înghe\at au fost descoperi\i pe=ti care au fost =i ei înghe\a\i
instantaneu ]n timp ce înotau. Cincizeci de bivoli s[lbatici au fost
g[si\i în pozi\ia de înot în regiunea Tibetului. Au fost descoperite
fosile în piatr[ =i pe aceste pietre se v[d pe=ti =i viet[\i care nu
sunt specifice vârfului de munte sau anumitor zone, unde nu sunt
astfel de viet[\i. Fosilele de piatr[, care poart[ o astfel de urm[ de
via\[, se formeaz[ numai atunci când astfel de viet[\i sunt instantaneu prinse între alte pietre =i astfel î=i pot p[stra o oarecare
form[ dup[ care s[ fie identificat[ vietatea. Aceste fosile au fost
formate în mare parte de izbucnirea Izvoarelor Adâncului, care
atunci când au erupt au m[rit cr[p[tura scoar\ei p[mântului,
sco\ând în afar[ =i depozitând mari cantit[\i de piatr[ =i p[mânt,
care au surprins aceste viet[\i =i le-a conservat tr[saturile corpu-
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lui în form[ de fosile.
Alunec[rile masive ale pl[cilor tectonice cauzate de aceast[
izbucnire de ape subterane în afar[, atunci când au întâmpinat
rezisten\[ prin frecare, a f[cut ca unele p[r\i s[ se îndoaie în sus,
formând mun\ii cei înal\i, iar alte p[r\i îndoindu-se în jos au creat
albia m[rilor =i a oceanelor de ast[zi. Pe vârful mun\ilor Andes din
Peru, America de Sud, la o altitudine de peste 5 mii de metri se
g[sesc în stânc[ o mul\ime de scoici uria=e pietrificate. Cum au
ajuns aceste scoici din ap[ pe vârful mun\ilor? Mi=carea mantalei
p[mântului a f[cut-o s[ se încre\easc[ =i s[ se ridice din ocean în
sus, pân[ când a format un astfel de pisc de munte, ducând ceea ce
odat[ era pe fundul m[rii sus pe munte. Când Izvoarele Adâncului
s-au deschis, l[sând apa subteran[ afar[, ace=ti stâlpi de sus\inere
din adânc, aminti\i mai devreme, s-au cl[tinat =i mul\i s-au pr[bu=it, iar ca urmare, la suprafa\[, mun\ii =i continentele au ajuns s[
fie remodelate de Acela despre care cartea lui Iov spune c[ mut[
mun\ii. <El mut[ deodat[ mun\ii, =i-i r[stoarn[ în mânia Sa. Zguduie p[mântul din temelia lui, de i se clatin[ stâlpii> (Iov 9:5, 6).
Cea mai mare parte din apa subteran[ de subt prima manta a
p[mântului a ie=it afar[ prin aceste Izvoare ale Adâncului, dar
totu=i a mai r[mas un strat de desubtul mun\ilor. Psalmistul, f[r[
s[ în\eleag[ pe deplin bog[\ia cuno=tin\elor revelate de
Dumnezeu prin gura lui, a vorbit insuflat de Duhul Sfânt despre
aceste lucr[ri m[re\e f[cute de Dumnezeu, care a=eaz[ mun\ii pe
ape. <Tu ai a=ezat p[mântul pe temeliile lui, =i niciodat[ nu se va
cl[tina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperi cu o hain[;
apele st[teau pe mun\i> (Psalmul 104:5, 6). O alt[ traducere spune
<Nu ar trebui s[ se clatine> =i aceasta pentru c[ p[mântul nu se
clatin[ decât cu permisiunea lui Dumnezeu. <Dar la amenin\area
Ta, au fugit, la glasul tunetului T[u au luat-o la fug[, suindu-se pe
mun\i =i pogorându-se în v[i, pân[ la locul, pe care li-l hot[râsei
Tu. Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s-o treac[, pentru ca
s[ nu se mai întoarc[ s[ acopere p[mântul> (Psalmul 104:7-9).
Psalmistul spune c[ apa s-a suit pe mun\i, când de fapt în mod

normal apa curge de pe munte în jos, dar în momentul potopului,
datorit[ mi=c[rii p[mântului, apele m[rii agitate ca ni=te valuri
gigantice au urcat mun\ii, pân[ ce Dumnezeu nu le-a g[sit un loc.
R[spunsul Domnului din cartea lui Iov spune c[ El a z[vorât aceste ape cu por\i =i z[voare. Este destul de u=or de în\eles c[ apele
ce au r[mas în subteran au fost închise cu ni=te por\i formate prin
mi=carea mantiei p[mântului, care acuma nu mai st[ în întregime
pe apele numite de cartea Genesei apele de desubt (Iov 38:10). A
fost m[surat[ o deficien\[ de gravitate =i de densitate de desubtul
mun\ilor, =i în mod deosebit dedesubtul mun\ilor Himalaia, pentru c[ apa este mai u=oar[ ca =i masa de piatr[ din care sunt
forma\i mun\ii.
Când Dumnezeu a cl[tinat acei stâlpi de sus\inere =i a l[sat cea
mai mare parte a apei afar[, mantaua de la suprafa\a p[mântului
a coborât mai jos =i aceasta a afectat fluxul =i refluxul apei m[rii
cauzat de atrac\ia Lunii. Când mantaua p[mântului a coborât mai
jos, datorit[ apei subterane l[sate s[ ias[ afar[, prin aceast[ scufundare, luând locul apei subterane, pe alocuri a dat de rezisten\[
care a cauzat o scufundare mai lent[. Sutele de cutremure ]nregistrate chiar =i în ultima sut[ de ani, mai ales în adâncul
oceanelor, sunt cauzate de o astfel de scufundare întârzâiat[ local[
a scoar\ei de la suprafa\a p[mântului. La potop apele au fost mari
pe p[mânt pentru 150 de zile, acoperind toat[ suprafa\a p[mântului. Cartea Genesei ne spune c[ to\i =i toate în afar[ de ce era în
corabie a pierit, =i Domnul Isus ca martor ocular adevere=te
acela=i lucru din nou (Luca 17:24). Dumnezeu a închis apoi aceste izvoare ale adâncului, pentru ca via\a, prin cei afla\i în corabie,
s[ poat[ continua mai departe. Singurele viet[\i care au mai
supravie\uit potopului au fost vie\uitoarele m[rilor, care au r[mas
în ap[ în timpul acestei remodel[ri a p[mântului de c[tre Ziditor.
Privind la potop trebuie s[ în\elegem c[ avem de-a face cu un
Dumnezeu puternic, care +i-a demonstrat puterea nu numai prin
lucr[ri pe care noi le-am dori sau care ne plac, ci =i prin lucr[ri în
care }=i arat[ mânia Lui. Multe din aceste t[lm[ciri a tainelor
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Crea\iunii sunt rezultatul efortului depus de un american cu
numele de Walt Brown, care =i-a luat doctoratul în fizic[ de la una
din universit[\ile cu cel mai înalt prestigiu din lume, =i cu vreo
dou[zeci de ani în urm[ a dovedit lumii de =tiin\[ nu numai c[
potopul a avut loc, dar =i c[ Scriptura este cartea care spune
adev[rul. Privind la aceast[ lucrare trebuie s[-I d[m slav[ lui
Dumnezeu care a ales s[ dea în\elepciune =i pricepere oamenilor
ce-L caut[, pentru ca ei în aceast[ vreme de pe urm[ s[ în\eleag[
tot mai mult din tainele lucr[rii Sale. R[scolirea p[mântului
f[cut[ de Dumnezeu la potop, cu aceea=i u=urin\[ cu care un om
puternic î=i rearanjeaz[ mobila într-o c[m[ru\[, trebuie s[ ne fac[
s[ ne d[m seama c[ Dumnezeu vrea s[ fie luat în serios =i c[
mânia Lui este tot a=a de real[ ca =i dragostea Lui.
Cuvântul Scripturii ne spune c[ judecata lui Dumnezeu va veni
din nou asupra acestui p[mânt, dar de data aceasta nu prin ap[, ci
prin foc. <Iar cerurile =i p[mântul de acum sunt p[zite =i p[strate,
prin acela= Cuvânt, pentru focul din ziua de judecat[ =i de pieire
a oamenilor nelegiui\i> (2 Petru 3:7). Acelea=i energii din adâncul
p[mântului sunt la lucru =i a=teapt[ ziua când Dumnezeu le va da
porunca s[ se dezl[n\uiasc[, izbucnind din nou, dar de data aceasta nu cu ap[, ci cu foc. <P[mântul se rupe, p[mântul se sf[râm[,
p[mântul se crap[, p[mântul se clatin[ ca un om beat, tremur[ ca
o colib[; p[catul lui îl apas[, cade, =i nu se mai ridic[. În ziua
aceea, Domnul va pedepsi în cer o=tirea de sus, iar pe p[mânt pe
împ[ra\ii p[mântului> (Isaia 24:19-21).
Tr[im înainte de acest eveniment care va schimba totul când
o=tirea cerurilor, lumea duhurilor care sunt în locurile cere=ti
(Efeseni 6:12), va fi pedepsit[, iar pe p[mânt omul mândru, care
se credea a fi în control pentru c[ are titluri sau bog[\ii, va
cunoa=te cât de pu\in înseamn[ acestea pentru Dumnezeu.
Majoritatea din noi, oamenii, recunoa=tem c[ ar fi o insult[ la
adresa lui Dumnezeu s[ spui c[ El este pu\in mai tare sau pu\in
mai de=tept ca noi, fiindc[ El este f[r[ de limite, Atotputernic =i
Atotcunosc[tor, dar de fapt o astfel de insult[ îi adres[m când

afl[m ce are s[ ne spun[ =i noi refuz[m sau amân[m s[ ascult[m
de El. El este Dumnezeul Ve=niciei, adic[ al Eternit[\ii care
locuie=te în Slav[ =i în afara a ceea ce noi numim timp, =i singurul lucru pe care-l vrea de la om este ca el s[ se poc[iasc[. Porunca Lui este s[ credem în Fiul S[u care a murit pentru omul p[c[tos
=i crezând în El s[ fim ierta\i, pentru ca nu mânia, ci îndurarea Lui
s[ vin[ peste noi. Reputa\ia credincio=iei Lui este f[r[ egal =i f[r[
pat[, de aceea este bine dac[ }l credem nu numai când spune c[
va pedepsi p[catul, dar =i când spune c[ prin meritul jertfei Fiului
S[u ne iart[ =i ne d[ dreptul s[ ne numim fii =i fiice ale Lui.
Scopul principal al Scripturii nu este acela de a ne face cunoscut cum a creat Dumnezeu p[mântul =i cerurile, de=i face =i aceasta, ci scopul ei este acela de a ne ar[ta cum putem ajunge în cer
spre a fi ve=nic ]mpreun[ cu Dumnezeu. E=ti în corabia de salvare
care este Domnul Isus Hristos? <Noe a f[cut tot ce-i poruncise
Domnul> (Genesa 7:5). Acesta este un verset scurt, dar de o frumuse\e rar[, pentru c[ descrie un om care a ascultat de Dumnezeu
=i a fost salvat. Dar tu ai ascultat de Dumnezeu poc[indu-te =i primindu-L pe Domnul Isus ca Domn =i St[pân al vie\ii tale? Dup[
ce Noe a dat dovad[ de ascultate, Cuvântul Scripturii spune un alt
lucru frumos despre el: <Dumnezeu a binecuvântat pe Noe>
(Genesa 9:1). Vrei s[ fii =i tu binecuvântat =i fericit nu numai aici
pe p[m`nt, dar =i când vei ajunge s[ stai înaintea acestui
Dumnezeu Atotputernic? Prime=te cuno=tin\a adev[rului despre
Domnul Isus =i jertfa Lui pentru tine, apoi prin poc[in\[ prime=te
darul iert[rii Lui =i încrede-te în ceea a f[cut El pentru tine, iar
dup[ aceea tr[ie=te pentru El, ca s[ te po\i bucura de biruin\a ce o
au cei ce umbl[ cu Dumnezeu.
Amin
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7
CÃI CARE PAR A FI BUNE
<Multe c[i i se par bune omului, dar la urm[ duc la
moarte.> Proverbe 16:25

M

ajoritatea =tim ce înseamn[ s[ c[l[tore=ti =i s[ realizezi la un moment dat c[ ai urmat o cale gre=it[, care
nu te duce la destina\ia dorit[. Cu cât descoperim
mai repede eroarea, cu atât paguba prin irosirea de timp =i
energie, este mai mic[, dar când vorbim de calea omului, numit[
via\[, care are ca destina\ie cerul sau iadul, trebuie s[ fim foarte
siguri c[ urm[m o cale care nu doar pare a fi bun[, ci este cu
adev[rat bun[. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul S[u cel bun care, ca
o hart[ detailat[, ne arat[ c[ile pe care poate alege s[ mearg[ omul
pe p[mânt. El ne-a dat o C[l[uz[ care s[ ne ajute s[ deosebim
c[ile care ni se par nou[ bune, de c[ile cu adev[rat bune.
În America se vând în medie 35 de mii de Biblii pe zi =i în urma
unui sondaj în rândul celor ce spun c[ sunt cre=tini s-a aflat c[ în
aceast[ \ar[ în medie fiecare cre=tin are 9 Biblii acas[. Este plin
p[mântul de Scripturi, dar nu to\i iau în serios ce are Ea de spus,
pentru c[ atacul întunericului împotriva adev[rului s-a înte\it nu
a=a de mult prin negarea credibilit[\ii acestei car\i cât prin a arunca
s[mân\a îndoielii în inimile nep[zite, cu ideea c[ înv[\[tura acestei c[r\i nu mai este relevant[ în zilele moderne pe care le tr[im. O
vorb[ veche spune c[ p[catul are multe unelte, dar minciuna este
mânerul ce se potrive=te la toate, =i în acest fel, printr-o doctrin[
compromis[ de minciun[, lumea a=a zis religioas[ r[st[lm[ce=te
Cuvântul dup[ plac, pretinz`nd tolerare =i chiar acceptare a ce este
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r[u în ochii Domnului =i =tiind c[ are în firea veche un aliat, ofer[
diverse c[i ce par a fi bune =i mai convenabile. Sunt c[i care par
bune omului, dar, a=a cum spune textul citat la început, pân[ la
urm[ duc la destina\ii nedorite sau chiar la moarte.
Dac[ în calitate de p[rin\i facem pentru copiii no=tri tot felul
de lucruri care s[-i fac[ ferici\i, acesta poate fi un lucru bun, dar
dac[ facem ceea ce ei ar putea face, ca de exemplu p[strarea
cur[\eniei în camera lor, acel bine al nostru devine ceva r[u, pentru c[ ei nu înva\[ s[ aib[ sim\ul r[spunderii =i îi încuraj[m s[
devin[ lene=i. Faptul c[ muncim mult =i câ=tig[m mult poate fi un
lucru bun, dar dac[ ajungem s[ nu avem timp pentru suflet =i pentru familie acel lucru care pare bun devine ceva r[u. Dac[ suntem
cump[ta\i cu câ=tigul nostru =i cump[r[m doar lucrurile necesare
=i pe lâng[ faptul c[ sprijinim lucrarea Domnului mai reu=im s[
punem ceva deoparte urm[m o cale bun[, dar când sub pretextul
de a fi cump[ta\i =i calcula\i ajungem ni=te oameni zgârci\i, care
prefer[ s[ strâng[ bani mai mul\i decât s[ se îngrijeasc[ de strictul necesar al familiei. Aceast[ cale care la început a p[rut bun[ a
devenit în timp ceva ce ne-a furat fericirea de a tr[i =i de a face
slujba la care am fost chema\i.
Dac[ ai o discu\ie cu cineva care poate este mai slab în
credin\[ =i reu=e=ti s[-\i impui punctul de vedere, dar prin felul
cum ai vorbit l-ai doborât, l[sându-l trist =i dezn[d[jduit, din nou
ai urmat o cale ce p[rea a fi bun[, îns[ a dus la ceva r[u, pentru
c[ ai putut s[ argumentezi principiile tale, dar poate ai pierdut
omul. Vom vorbi în acest mesaj despre c[i privitoare la mântuire
care uneori par a fi bune, dar pentru c[ nu se potrivesc cu planul
lui Dumnezeu sunt c[i care duc la moarte. Dou[ drumuri care par
bune sunt mai b[t[torite dec`t altele pentru c[ sunt umblate mai
mult. Exist[ dou[ c[i care reprezint[ dou[ gre=eli ale omului ce
pot fi fatale. Aceste dou[ c[i ce par a fi bune au de-a face cu felul
în care omul caut[ mântuire =i vrea s[ fie pl[cut lui Dumnezeu.
Prima cale care pare a fi bun[, dar duce la moarte, este aceea de
a crede c[ po\i fi mântuit prin fapte bune, iar a doua cale ce pare a
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fi bun[, dar duce spre o pr[pastie spiritual[, const[ în faptul c[
cineva crede c[ poate fi mântuit f[r[ de fapte bune. <Multe c[i i se
par bune omului, dar la urm[ duc la moarte>.}n acest mesaj vom
privi mai în detaliu la aceste dou[ c[i care se întrep[trund =i ]i
afecteaz[ pe to\i cei ce doresc cu adev[rat mântuirea. Apostolul
Pavel a scris despre aceste dou[ c[i ca s[ =tim c[ ordinea =i modul
în care p[=im pe ele afecteaz[ destina\ia la care vom ajunge. <C[ci
prin har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la voi;
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s[ nu se laude
nimeni. C[ci noi suntem lucrarea Lui, =i am fost zidi\i în Hristos
Isus pentru faptele bune pe care le-a preg[tit Dumnezeu mai
dinainte, ca s[ umbl[m în ele> (Efeseni 2:8-10).
Prima cale care i se pare bun[ omului, dar duce la moarte este
aceea c[ omul poate fi mântuit prin a face fapte bune. Pilda
vame=ului =i a fariseului care se ruga în templu (Luca 18:9-14) ne
spune c[ faptele nu sunt îndeajuns ca s[ poat[ da cuiva
neprih[nirea, pentru c[ fariseul de=i avea fapte bune nu a fost
socotit neprih[nit de Dumnezeu. Corneliu a avut fapte bune,
(Fapte 10:2) care porneau dintr-o inim[ ce-L c[uta pe Dumnezeu,
dar aceste fapte bune nu au fost îndeajuns ca s[-i dea starea de
suflet mântuit, ci a fost necesar s[ trimit[ dup[ Petru care i-a
vestit cuvintele vie\ii =i astfel, crezând, a fost n[scut din nou, a
fost botezat cu Duhul Sfânt =i a ]ncheiat leg[mânt cu Domnul prin
botez. Am v[zut ]n Tibet oameni care se târesc pe jos, în patru
labe, c`\iva kilometri, pân[ la locul numit de ei locul iert[rii. Al\ii
înconjoar[ m[n[stiri sau î=i julesc genunchii umblând pe drumuri
rele, al\ii se biciuiesc pe ei în=i=i pân[ la sânge, dar acestea nu }l
impresioneaz[ pe Dumnezeu, ci chiar, dimpotriv[, dac[ omul
crede c[ prin fapte poate fi mântuit }l insult[ =i provoac[ pe
Dumnezeu la mânie, pentru c[ îi spune prin aceasta c[ nu a fost
necesar s[-+i dea Fiul la moarte pentru ei.
În inima legalist[ =i lipsit[ de dragoste a fariseului exista ideea
c[ poate deveni acceptat =i chiar pl[cut lui Dumnezeu prin ceea
ce face, prin fapte =i aceasta la f[cut s[ aib[ o inim[ arogant[ =i

mândr[, care este ca un miros urât în n[rile lui Dumnezeu. Mântuirea prin fapte bune este o cale care-i poate p[rea bun[ omului,
dar Dumnezeu nu accept[ faptele noastre bune ca pre\ de
împ[care, ci porunca Lui este s[ credem în Fiul, ca astfel s[ primim darul neprih[nirii prin credin\[. Oricât de bine inten\iona\i
am fi, pân[ când nu suntem schimba\i prin na=terea de sus noi
suntem tot p[mânte=ti =i cei ce sunt p[mânte=ti nu pot fi pl[cu\i
lui Dumnezeu. <Deci, cei ce sunt p[mânte=ti, nu pot s[ plac[ lui
Dumnezeu. Voi îns[ nu mai sunte\i p[mânte=ti, ci duhovnice=ti,
dac[ Duhul lui Dumnezeu locuie=te în adev[r în voi. Dac[ n-are
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui> (Romani 8:8, 9).
Dac[ omul ar fi putut fi mântuit prin \inerea legii sau prin fapte
bune, evenimentul care a avut loc la Golgota acum dou[ mii de
ani ar fi fost o gre=eal[, dar noi =tim c[ Dumnezeu este des[vâr=it
=i nu face gre=eli. Un mare defect al omului este c[ uneori
bun[t[tea lui îl orbe=te, ]nc`t s[ nu vad[ nevoia de a fi iertat prin
harul lui Dumnezeu. Bun[tatea omului =i faptele lui bune par a fi
o cale bun[, dar de fapt e o cale care duce la moarte atunci când
aceste lucruri v[zute de noi ca fiind bune devin un ]nlocuitor pentru poc[in\[ =i na=tere din nou. Mintea omului nu poate concepe
c[ ceea ce face el bun nu este îndeajuns, pentru c[ acest adev[r
poate fi perceput numai duhovnice=te, nu este ceva ce po\i înv[\a
la vreo =coal[ sau ceva de care te poate convinge vreun pastor,
pentru c[ singurul care te poate convinge =i-\i poate ar[ta
adev[rata ta stare =i valoare este Duhul Sfânt. <+i când va veni El,
va dovedi lumea vinovat[ în ce prive=te p[catul, neprih[nirea =i
judecata> (Ioan 16:8).
Noi to\i suntem r[i datorit[ tiparului corupt mo=tenit de la
Adam, de aceea, ceea ce noi numim bun este ceva ce las[ de dorit
înaintea sfin\eniei lui Dumnezeu. <Jertfa celor r[i este o scârb[
înaintea Domnului> (Proverbe 21:27). De la na=tere suntem copii
ai mâniei, dar prin har ne facem p[rta=i firii dumnezeie=ti,
devenind f[pturi noi, lucrare pe care meritul faptelor noastre,
oricât de bune ar fi ele, nu o poate face niciodat[. <«Eram din fire
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copii ai mâniei» ne spune apsotolul Pavel dar «M[car c[ eram
mor\i în gre=elile noastre, ne-a adus la via\[ împreun[ cu Hristos
(prin har sunte\i mântui\i)»> (Efeseni 2:3, 5). Prin har, =i nu prin
fapte bune, Duhul Sfânt ne schimb[ din postura ]n care suntem,
prin har ne iart[ de ce am f[cut =i tot prin har ne d[ ceea ce avem
nevoie, =i aceasta este neprih[nirea cu care s[ putem sta înaintea
unui Dumnezeu Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care ne poate
face s[ în\elegem c[ judecata care trebuia s[ cad[ asupra noastr[
ca p[c[to=i a c[zut asupra Domnului Isus, =i în trupul Lui p[catul
]ntregii omeniri a fost crunt pedepsit pentru ca noi s[ primim
darul mântuirii, ]mbr[c`nd o hain[ alb[ care a costat mai mult ca
orice altceva în Univers. <Pe când, celui ce nu lucreaz[, ci
crede în Cel ce socote=te pe p[c[tos neprih[nit, credin\a pe care o
are el, îi este socotit[ neprih[nire. Tot astfel, =i David nume=te
fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, f[r[ fapte, Îl socote=te
neprih[nit> (Romani 4:5, 6).
A doua cale pe care oamenii o consider[ bun[, dar duce la
moarte este aceea c[ odat[ ce L-ai primit pe Domnul po\i fi mântuit f[r[ s[ faci fapte bune. Cu excep\ia tâlharului de pe cruce =i a
celor care dup[ ce au ajuns la cuno=tin\a mântuirii sunt într-o
pozi\ie asem[n[toare cu a lui, pozi\ie în care sunt lipsi\i de oportunitatea de a face binele, a=a cum reiese din pildele Domnului
Isus fiecare suflet mântuit trebuie s[-=i investeasc[ via\a în
lucrarea Domnului. Aceste fapte bune crescute în noi ca o road[ a
Duhului Sfânt sunt eviden\a unei mântuiri primite prin har.
Aceast[ înv[\[tur[ care este foarte comod[ firii vechi prin care se
spune c[ po\i fi un trântor =i nu este necesar s[ lucrezi pentru
Domnul face parte din înv[\[tura liberal[, care merge împreun[
cu alte înv[\[turi dezm[\ate ca de exemplu: aceea de botez f[r[
poc[in\[ =i via\[ schimbat[, p[rt[=ie la Cina Domnului f[r[
cercetare sau credin\[ f[r[ fapte.
Zacheu înseamn[ <cel drept> sau <cel curat>. Din ]n\elesul
cuv`ntului Zacheu ne putem da seama de dorin\a pe care p[rin\ii
lui au avut-o pentru el, cu toate c[ a ajuns s[ fie mai marele

vame=ilor din cetatea Samaria. Odat[ ce mântuirea a intrat în casa
lui a spus c[ d[ s[racilor =i celor pe care i-a nedrept[\it nu cât
spunea Legea, ci mai mult decât spune ea =i aceste fapte bune au
fost o dovad[ a mântuirii lui. Ideea c[ omul poate fi mântuit f[r[
a face fapte bune este tot mai acceptat[ =i pare a fi o cale bun[,
pentru c[ ei consider[ c[ }l cinstesc pe Domnul care a f[cut totul
pentru ei, dar este o cale care duce la moarte, pentru c[ cel mântuit nu mai este al lui, ci al Domnului =i trebuie s[ lase credin\a s[
ac\ioneze prin fapte, altfel este moart[.
<Fra\ii mei, ce-i folose=te cuiva s[ spun[ c[ are credin\[, dac[
n-are fapte? Poate oare credin\a aceasta s[-i mântuiasc[? Dac[ un
frate sau o sor[ sunt goi =i lipsi\i de hrana de toat[ zilele, =i
unul dintre voi le zice: «Duce\i-v[ în pace, înc[lzi\i-v[ =i
s[tura\i-v[!»; far[ s[ le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar
folosi? Tot a=a =i credin\a: dac[ n-are fapte, este moart[ în ea
îns[=i> (Iacov 2:14-17). Credin\a prin care suntem mântui\i nu
const[ doar într-o gândire cu privire la cine am fost =i cine suntem în Hristos, ci ea are =i o parte practic[ =i activ[ care este
sus\inut[ de puterea =i promisiunile date nou[ de Dumnezeu prin
Cuvânt. Suntem mântui\i prin har, prin credin\[, dar credin\a nu
este singur[, ci ca o dovad[ a faptului c[ este real[ ea se îmbrac[
în fapte care devin o road[ ce-L onoreaz[ pe Dumnezeu =i ne
calific[ pentru o r[spl[tire ]mp[r[teasc[.
Faptele bune în care umbl[ cel credincios sunt motivate nu de
fric[, ca în cazul aceluia care crede c[ poate fi mântuit prin fapte,
ci de o dragoste care nu te las[ s[ stai cu mâinile în sân când lâng[
tine este suferin\[ =i moarte. Odat[ ce ai primit darul mântuirii
faptele bune, care sunt amintite în cartea Apocalipsei ca fiind
ni=te haine albe de in, sunt acelea care ne fac s[ tr[im via\a cu
rost, ca prin noi, cei care am devenit un m[dular viu în trupul lui
Hristos, Dumnezeu s[ poat[ mâng`ia =i vesti vestea cea bun[ a
mântuirii, aceasta fiind datoria fiecarui credincios. <Deci a zis:
«Un om de neam mare s-a dus într-o \ar[ dep[rtat[, ca s[-=i ia o
împ[r[\ie, =i apoi s[ se întoarc[. A chemat zece din robii s[i, le-a
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dat zece poli, =i le-a zis: ’Pune\i-i în nego\ pân[ m[ voi
întoarce’»> (Luca 19:12, 13). Evanghelistul Luca nu scrie întotdeuna ca un martor ocular ci scrie ca un jurnalist al Cerului inspirat de sus =i comunic[ cu claritate adev[ruri depre c[ile pe care
omul alege s[ mearg[.
În pilda polilor Domnul Isus ne înva\[ despre sufletul credincios, despre sufletul mai pu\in credincios =i despre sufletul necredincios reprezentat prin robul care nu a vrut s[ ri=te nimic. Acest
rob necredincios a pus banul într-un =tergar pe care l-a îngropat în
p[mânt, ca apoi când s-a înf[\i=at înaintea st[pânului i s-a luat
acest ban, iar el a fost pedepsit. <Apoi a zis celor ce erau de fa\[:
«Lua\i-i polul, =i da\i-l celui ce are zece poli»> (Luca 19:24). Pilda
polilor nu se deosebe=te de pilda talan\ilor (Matei 25:14-30), pentru c[ fiec[ruia i s-a dat aceea=i valoare =i ilustreaz[ acela=i adev[r
cu privire la r[spunderea ce o avem înaintea Domnului de felul în
care folosim ceea ce ni s-a dat. Privind la aceast[ pild[ putem
spune c[ la fel cum fiecare slujitor a primit în mod egal câte un pol,
to\i care au crezut în Fiul au primit darul mântuirii =i to\i pot s[
spun[ =i altora ce a f[cut Domnul pentru ei. Cei ce-=i iubesc
St[pânul iubesc =i sufletele oamenilor. Nu po\i spune c[ iube=ti o
anumit[ persoan[, l`ng[ care ]\i petreci timpul, dac[ o la=i s[
mearg[ în iad f[r[ s[-i spui c[ exist[ mântuire.
Unii sunt atra=i la mântuire prin vestirea Evangheliei, al\ii nu
vor fi câ=tiga\i decât prin integritatea credinciosului care-L
m[rturise=te pe Domnul cu via\a. Când refuzi s[-l aju\i pe acela
pe care Dumnezeu îl trimite în calea ta de fapt refuzi s[-L
ascul\i pe Acela pe care ai spus c[-L iube=ti. Robul care a
îngropat polul reprezint[ omul care o dat[ mântuit are oportunitatea de a lucra pentru Dumnezeu, dar socote=te c[ a face acest
lucru nu este destul de important ]nc`t s[ biruiasc[ ru=inea,
sau s[-=i fac[ timp s[ se sacrifice, =i astfel ajunge într-o zi s[
mearg[ înaintea Domnului cu mâinile goale. Exist[ ]n zilele de
ast[zi multe biserici care evanghelizeaz[ aceia=i oameni, în loc s[
mearg[ s[ spun[ celor ce nu au auzit niciodat[ mesajul

mântuirii. În pilda polilor se afl[ portretul sufletului care nu a
folosit oportunitatea de a-L m[rturisi pe Domnul =i în acest fel nu
=i-a f[cut datoria.
Într-o împrejurare îl g[sim pe David c[ s-a dus s[-i urm[reasc[
pe amaleci\i (1 Samuel 30:24) cu 600 de oameni, dar 200 au
r[mas la râul Besor. Când s-a întors înapoi cu toate lucrurile recuperate de la vr[jma=i, ba cu înc[ =i mai mult, David a dat porunc[
ca =i celor 200 de oameni s[ li se fac[ parte din prada luat[. Poate
nu po\i merge ca evanghelist, dar poate po\i trimite pe altul. Poate
nu po\i s[ dai mult pentru lucrarea de evanghelizare, dar te po\i
ruga, po\i vizita un bolnav sau ajuta o v[duv[, ca apoi într-o zi s[
]mpar\i prada cu cei boga\i, care au câ=tigat multe suflete =i a
c[ror mâini le-ai \inut ridicate prin rug[ciune, a=a cum a f[cut
Aaron =i Hur cu mâinile trudite ale lui Moise în lupta de la
Refidim. Dac[ ai primit darul mântuirii nu \ine Evanghelia pentru
tine, nu fii indiferent, pasiv sau lene=, ci spune despre Domnul
Isus =i altora, pentru c[ dac[-\i vei cheltui via\a pentru El în acest
fel n-o vei pierde, ci o vei câ=tiga.
Ni s-a dat fiec[ruia un pol =i ce facem cu el are urm[ri cu ramifica\ii ve=nice. A crede c[ po\i fi mântuit f[r[ a face fapte bune
este o cale ce pare bun[, pe care unii o duc pân[ acolo ]nc`t spun
c[ o dat[ mântuit orice ai face nu po\i s[ te aba\i de la harul lui
Dumnezeu, sau pentru unii chiar dac[ nu o numesc cale bun[
spun c[ ea nu pare a fi foarte rea sau periculoas[, dar Domnul Isus
spune c[ o astfel de cale ]l duce pe cel ce o urmeaz[ acolo unde
]ntr-o zi va auzi cuvinte aspre de judecat[, care-l vor îngrozi =i nu
va avea nici un mijlocitor =i nici drept de apel. <Apoi va zice celor
de la stânga Lui: «Duce\i-v[ de la Mine, blestema\ilor, în focul cel
ve=nic, care a fost preg[tit diavolului =i îngerilor lui! C[ci am fost
fl[mând, =i nu Mi-a\i dat s[ m[nânc; Mi-a fost sete =i nu Mi-a\i
dat s[ beau; am fost str[in =i nu M-a\i primit; am fost gol, =i nu
M-a\i îmbr[cat; am fost bolnav =i în temni\[, =i n-a\i venit pe la
Mine»> (Matei 25:41-43).
Unii cred c[ a fi cre=tin înseamn[ c[ ]ntr-o zi te-ai predat
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Domnului, apoi ai ]ncheiat leg[mânt prin botez =i pe urm[
frecventezi regulat serviciile religioase în casa de rug[ciune =i
atât. Ca m[dular s[n[tos fiecare credincios prime=te o ispr[vnicie
dup[ faptele preg[tite de Dumnezeu ca s[ umble în ele înainte de
întemeierea lumii, lucru care ne spune de când a început
Dumnezeu s[ aib[ de-a face cu noi în mod individual. Faptele
bune încep acas[, ]nc`t cei cu care locuie=ti s[ cunoasc[ bun[tatea
ta, apoi faptele tale bune trebuie s[-i afecteze pe cei cu care
lucrezi, apoi pe cei din biseric[. Este important s[ nu prive=ti
mereu la ce face altul, care este folosit de Dumnezeu ]ntr-un fel
minunat, l[s`ndu-te intimidat, ci trebuie s[ faci ceea ce po\i, cu
cât \i s-a dat, pentru c[ =i acela pe care-l vezi c[ lucreaz[ mult a
fost un suflet care odat[ a =tiut pu\in =i a putut face pu\in, dar pe
m[sur[ ce a fost credincios i s-a încredin\at tot mai mult. <Voi,
fra\ilor, s[ nu osteni\i în facerea binelui> (2 Tesaloniceni 3:13).
Suntem mântui\i prin har, prin credin\[, dar trebuie s[ ne
ducem mântuirea pân[ la cap[t prin fapte care dovedesc ascultare
de St[pân. <Astfel dar, prea iubi\ilor, dup[ cum totdeauna a\i fost
ascult[tori, duce\i pân[ la cap[t mântuirea voastr[...> (Filipeni
2:12). Dac[ umbl[m în lumin[ avem promisiunea c[ suntem
asculta\i. Aceast[ umblare, care este sinonim[ cu umblarea în
adev[r, devine o realitate în via\[ noastr[ atunci când Adev[rul
Scripturii =i tr[irea noastr[ devin una. Urmeaz[ s[ se petreac[
concluzia istoriei lumii, a=a cum o =tim noi, de aceea este bine s[
fim preg[ti\i, =tiind c[ vom fi r[spunz[tori de timpul pe care l-am
petrecut aici pân[ la plecare. Scriptura folose=te o limb[ a
judec[\ii cu privire la vremea sf`r=itului. Evenimente îngrozitoare
vor avea loc pe p[mânt pentru to\i aceia care nu =i-au pus sufletul
la ad[post au urmat c[i care li s-au p[rut lor bune.
Fiecare b[taie a ceasului ne spune c[ se apropie timpul când
vom pleca s[ ne înf[\i=[m înaintea St[pânului =i deciziile împreun[ cu faptele vor spune dac[ am vrut sau nu am vrut ca El s[
st[pâneasc[ peste noi, asemenea celor din pilda polilor. <Multe
c[i i se par bune omului, dar la urm[ duc la moarte> =i dou[ din

acestea spun c[ omul ar putea fi mântuit prin fapte bune sau c[
omul poate fi mântuit f[r[ de fapte bune. Exist[ ast[zi o cale care
înc[ este deschis[ =i duce la cetatea de sc[pare care este Domnul
Isus. Când intri în aceast[ cetate prin har, prin credin\[, prime=ti
darul mântuirii, ca apoi Duhul Sfânt, care nu ne va l[sa nici lene=i
=i nici neroditori, va face s[ rodeasc[ în noi fapte bune, care-L
bucur[ pe Dumnezeu =i sunt o binecuvântare pentru semenii
no=tri. Este timpul ca aceia care ocup[ b[ncile bisericilor de ani
de zile =i sunt mereu în c[utare de hran[ tare, cum spun ei, s[ ias[
afar[ =i s[ aduc[ =i pe al\ii la Hristos ca El s[ le dea nevinov[\ia.
Este vremea ca aceia care doresc mântuirea s[ în\eleag[ c[ nu
pot doar s[-L adauge pe Hristos la via\a lor, f[r[ a scoate ce-i r[u
afar[, pentru c[ Hristos trebuie s[ fie Domn, adic[ St[pân, peste
tot din via\a lor, dac[ nu vor fie la sfâr=it de drum în postura robului care =i-a îngropat polul. Mul\i iau hot[râri bune, dar dac[ nu
le urmeaz[ într-o zi vor fi doar lucruri care-i vor acuza c[ au =tiut
ce trebuia s[ fac[ =i nu au f[cut. Urmezi tu o cale ce pare a fi bun[
sau ai nevoie s[ ceri =i s[ prime=ti darul mântuirii dup[ calea
trasat[ de Scriptur[? Mântuirea este ini\iat[ de Dumnezeu în
inima ta cu o dorin\[ de a fi ]n rela\ie bun[ cu El =i pentru a sc[pa
de sim\ul vinov[\iei.
Saul a mers spre Damasc, o cale de =ase zile, când drumul lui
a fost intrerupt =i destinul i-a fost schimbat de Domnul Isus.
Dumnezeu întrerupe =i ast[zi vie\ile sufletelor nem`ntuite ocupate cu lucruri trec[toare =i le cheam[ la mântuire prin vise, accidente, boal[, pierderi sau printr-un mesaj ascultat la radio sau de
la amvon. Pe unii Domnul trebuie s[-i trânteasc[ ca pe Saul de pe
cal, iar al\ii, ca =i copilul Samuel, sunt gata s[ r[spund[ la cea mai
fin[ atingere a Duhului Sfânt de inima lor =i spun: <Iat[-m[ c[
m-ai chemat!> Cum va fi cu tine? Exist[ un lucru mai important
dec`t aurul, diamantele, valuta, afacerile sau chiar dec`t s[n[tatea
trupeasc[ =i acesta este mântuirea sufletului t[u, de aceea alege
ast[zi calea care duce la via\[, adic[ pe Domnul Isus, =i într-o zi
te vei bucura s[-L vezi pe St[pân, =i El se va bucura de tine.
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Amin

8
CINE ESTE ISUS?
<El, m[car c[ avea chipul lui Dumnezeu, totu= n-a
crezut ca un lucru de apucat s[ fie deopotriv[ cu
Dumnezeu, ci S-a desbr[cat pe sine însu= =i a luat
chip de rob, f[cându-Se asemenea oamenilor. La
înf[\i=are a fost g[sit ca un om, S-a smerit =i S-a f[cut
ascult[tor pân[ la moarte, =i înc[ moarte de cruce.>
Filipeni 2:6-8

C

hiar dac[ Numele Domnului Isus Hristos este ast[zi cel
mai recunoscut nume de pe p[mânt, fiind personajul
istoric a c[rui na=tere pe p[mânt a împ[r\it erele, în anii
de <dinainte> =i de <dup[> venirea Lui. }ntrucât mul\i oameni au
folosit acest nume, însemn`nd lucruri diferite pentru diferite persoane, este de folos =i chiar necesar s[ facem câteva preciz[ri cu
privire la acest Nume, deoarece numai Unul este Dumnezeu Fiul.
De exemplu, mormonii cred într-un Isus care este fratele mai
mare al lui Lucifer, peste un miliard de musulmani cred c[ Isus a
fost un proroc cu mesaj de la Dumnezeu, dar nu cred în El ca
Mântuitor sau c[ a murit pe cruce. Martorii lui Iehova cred
într-un Isus despre care spun c[ este acela=i cu Mihail, creat ca
fiin\[ spiritual[, inferioar[ lui Dumnezeu Tat[l.
Chiar dac[ acest subiect despre cine este Domnul Isus e
inepuizabil =i necuprins de mintea noastr[, care nu poate concepe
ce înseamn[ <f[r[ de început la zile>, cunoa=terea Lui în m[sura
=i lumina dat[ de Scriptur[ ne poate face mai mult bine sufletului
decât cunoa=terea a orice altceva ce s-a scris vreodat[. Putem s[
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nu agre[m lucrurile secundare, dar nu adev[rurile fundamentale,
cum este adev[rul despre cine este Domnul Isus Hristos sau
adev[rul despre scopul, moartea =i învierea Lui. Este necesar s[
fim specifici =i s[ cunoa=tem tot ce ni s-a îng[duit s[ cunoa=tem,
pentru c[ de multe ori un neadev[r care are un element de adev[r
este mai periculos ca o minciun[. Dac[ vrem s[-L cunoa=tem pe
adev[ratul Isus care este Hristosul, Unsul =i Trimisul Tat[lui, va
trebui s[ mergem la cuvântul Scripturii pe care trebuie s[-l
cercet[m =i s[-l credem, nu în mod selectiv, ci ca un întreg al
adev[rurilor lui Dumnezeu pentru noi oamenii.
Numele Isus deriv[ din cuvântul evreiesc Iosua, care înseamn[
Salvator sau <Iehova este salvare> =i a fost numele ales =i vestit
de Dumnezeu prin îngerul Gavril fecioarei Maria pentru pruncul
pe care l-a numit <Fiul Celui Prea]nalt>, pe care aceasta, în mod
supranatural, l-a z[mislit de la Duhul Sfânt. <+i iat[ c[ vei
r[mânea îns[rcinat[, =i vei na=te un fiu, c[ruia îi vei pune numele
Isus> (Luca 1:31). Maria a fost o fecioar[ plin[ de virtu\i, dar fiind
=i ea n[scut[ din s[mân\a Adamic[, adic[ în p[cat, a ajuns s[ se
bucure =i ea de meritul creat de Fiul ei, ca astfel s[ poat[ fi
socotit[ neprih[nit[ înaintea lui Dumnezeu. <... Sufletul meu
m[re=te pe Domnul, =i mi se bucur[ duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu> (Luca 1:46, 47).
Cine refuz[ adev[rul despre na=terea Domnului Isus din
fecioar[ spune de fapt c[ o a=a lucrare ar fi ceva prea greu pentru
Dumnezeu, de aceea nu are cum avea n[dejdea de mântuire. La
vârsta de 12 ani }l g[sim pe Domnul Isus în Templu uimind pe
preo\i cu în\elepciunea Sa =i dac[ ace=tia L-ar fi întrebat câ\i ani
are, El ar fi putut spune c[ dup[ mam[ are 12 ani, dar de fapt este
de acea=i vârst[ cu Tat[l. Întruparea Fiului cu scopul de a deveni
un Înlocuitor potrivit, care s[ poat[ nu anula, ci pl[ti vina omului,
este numit[ în versetul citat la început luarea unui <chip de rob>
în trupul preg[tit de Tat[l. Începând de la cuvintele: <Iat[-M[
trimite-M[!>, la dezbr[carea de Slav[, la patimile Golgotei =i
pân[ la cuvintele: <S-a sfâr=it!>, Domnul Isus a dovedit ascultare
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de Tat[l care L-a numit Fiul S[u în care-+i g[se=te toat[ pl[cerea.
Fiul +i-a dovedit smerenia prin faptul c[ a ales ceea ce a ales
Tat[l, a vorbit cuvintele Tat[lui, a f[cut lucr[rile pe care I le-a dat
Tat[l s[ le fac[, pân[ acolo c[ S-a l[sat ispitit =i în toate acestea
nu a f[cut nici un p[c[t (Evrei 4:15). Majoritatea ne alegem o
ocupa\ie din breasla meseriilor de când suntem copii, pe când al\ii
fac aceasta mai târziu în via\[, dar Domnul Isus a =tiut ce va fi
înaintea de a Se na=te. El a venit s[ fie un Salvator care <va mântui pe poporul Lui de p[catele sale> (Matei 1:21). S[-L în\elegi pe
deplin este imposibil, s[-L ignori este un dezastru =i s[-L refuzi
este fatal. Cuvintele noastre sunt prea slabe, mintea ne este prea
limitat[ ca s[ în\elegem pe deplin c[ El este coetern cu Dumnezeu
Tat[l =i cu Dumnezeu Duhul Sfânt =i c[ împreun[ sunt un singur
Dumnezeu în trei persoane distincte.
Din cele 30 de miliarde de oameni care s-au perindat pe
p[mânt, nimeni nu a avut un impact mai mare asupra omenirii ca
persoana Domnului Isus. Cunoscut între oamenii de atunci ca Isus
din Nazaret, persoana =i lucrarea Lui este temelia cre=tin[t[\ii sau
piatra din capul unghiului prin care s-a desf[=urat lucrarea de
r[scump[rare al omului. Despre nimeni nu s-a vorbit, nu s-a scris
mai mult =i nu s-a cântat mai mult. Mii de =coli =i case de
rug[ciune au fost construite în Numele Lui =i pentru nimeni altul
nu =i-au dat via\a cu bucurie mai mul\i oameni. Nimeni nu a fost
mai urât sau mai iubit ca El. Nimeni nu a fost insultat sau adorat
mai mult ca Acela pe care a treia partea din oamenii de pe p[mânt
spun ast[zi c[ }l urmeaz[. El nu a fost doar un }nv[\[tor venit de
la Dumnezeu, cum l-a numit Nicodim, ci El a fost =i este Fiul lui
Dumnezeu care a venit s[ ne deschid[ drumul spre casa Tat[lui.
Lucrarea Domnului de misiune, când a umblat cu cei 12 ucenici pe care =i I-a ales, a durat trei ani =i jum[tate =i a culminat cu
moartea =i învierea Sa. La schimbarea la fa\[, pe Tabor, Petru,
cople=it =i dep[=it de eveniment, a vrut s[ fac[ trei colibe, dar a
primit o clarificare de la Tat[l când i s-a spus c[ Acesta nu este
unul dintre cele trei, ci acesta este Fiul. Cei doi cu care Domnul a

stat de vorb[ despre patimile ce urma s[ le sufere, adic[ Moise =i
Ilie, î=i vor pleca fiecare genunchiul =i î=i vor pune cununile înaintea Lui. El nu le-a spus fariseilor c[ <a fost> înainte de Avraam, ci
a spus <Eu sunt> înainte de Avraam, pentru c[ <El Este> în toate
timpurile. <Isus le-a zis: «Adev[rat, adev[rat, v[ spun c[, mai
înainte ca s[ se nasc[ Avraam, sunt Eu»> (Ioan 8:58). Nimeni altul
nu a putut afirma c[ este Pâinea vie\ii, Apa vie\ii, Lumina lumii,
U=a oilor, P[storul cel bun, Calea, Adev[rul =i Via\a. Numai
Domnului Isus I-a revenit dreptul s[ spun[: <Eu sunt Împ[rat>,
<Eu sunt în Tat[l> =i <Eu =i Tat[l una suntem>. Domnul Isus le-a
spus ucenicilor c[: <... Cine M-a v[zut pe Mine, a v[zut pe
Tat[l...> (Ioan 14:9) cu care a fost în deplin[ cooperare în tot ce a
f[cut =i în tot ce a suferit din partea oamenilor. El nu a fost o victim[, moartea Lui nu a fost un accident sau un incident, ci a fost
dovada ascult[rii Lui de Dumnezeu Tat[l.
Minunile pe care Domnul Isus le-a f[cut prin înmul\irea hr[nii
=i schimbarea apei în vin, prin umblarea pe ape =i potolirea furtunii, prin vindec[ri de orice boal[ =i învieri din mor\i, prin dovada
cunoa=terii tainelor vie\ii cuiva, cum a fost în cazul Samaritencei
la fântân[, prin mijlocirea f[cut[ pentru femeia prins[ în p[cat, =i
prin a ierta p[catele oamenilor, fac toate parte din dovada c[ El
este cine a spus c[ este, adic[ Fiul lui Dumnezeu. Prin revela\ie
divin[ ucenicul Petru a declarat c[ Domnul Isus este Hristosul
(Luca 9:20), iar Domnul Isus a confirmat acest adev[r nu numai
între ucenici, ci =i altor persoane, a c[ror via\[ a fost atins[ cu
bun[tatea Sa, =i chiar =i acelora care pân[ la urm[ L-au condamnat
la moarte. De asemenea, dup[ înviere a confirmat c[ El este
Hristosul celor doi ucenici care mergeau spre Emaus (Luca 24:26).
Domnul Isus a dezv[luit taine cere=ti despre El =i despre persoana Tat[lui unei femei Samaritence dec[zute moral, dovedind
c[ a venit s[ caute ce era pierdut. <«+tiu», i-a zis femeia, «c[ are
s[ vin[ Mesia, (c[ruia I se zice Hristos); când va veni El, are s[
ne spun[ toate lucrurile.» Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu
tine, sunt Acela»> (Ioan 4:25, 26). Când Domnul Isus l-a întâlnit
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pe omul c[ruia îi d[du-se vederea, l-a întrebat dac[ crede în Fiul
lui Dumnezeu. <... «Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?» El a r[spuns:
«+i cine este, Doamne, ca s[ cred în El?» «L-ai =i v[zut», i-a zis
Isus, «=i cel care vorbe=te cu tine, Acela este.» «Cred, Doamne»,
I-a zis el; =i I s-a închinat> (Ioan 9:35-38).
La sfâr=itul lucr[rii Lui, a spus acest adev[r despre identitatea
Lui =i marilor preo\i care l-au acuzat de hul[ =i pe baza acestei
afirma\ii L-au condamnat la moarte. <Isus t[cea. +i marele preot
a luat cuvântul, =i I-a zis: «Te jur, pe Dumnezeul cel viu, s[ ne
spui dac[ e=ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.» «Da», i-a r[spuns
Isus, «sunt!»...> (Matei 26:63, 64). Ceea ce a provocat în mod
deosebit lumea religioas[ de atunci a fost faptul c[ pe bun merit a
spus c[ este înainte de Avraam (Ioan 8:56) =i c[ este mai mare ca
Solomon (Luca 11:31). Dac[ am pune toate însu=irile Domnului
Isus la superlativ nu ar fi îndeajuns ca s[ ar[t[m m[re\ia Lui, dar
pentru c[ Solomon se num[r[ printre cei mai renumi\i oameni
care au tr[it pe p[mânt vom compara pu\in via\a lui cu via\a
Domnului Isus.
Împ[r[teasa din +eba a venit s[ vad[ slava dat[ de Dumnezeu
lui Solomon (1 Împ[ra\i 10:1) =i a fost deosebit de încântat[ pentru c[ ceea ce a v[zut =i a auzit i-au dep[=it a=tept[rile, dar
Domnul Isus este Unul mai mare ca Solomon. Fariseii, care nu au
ezitat s[-L insulte prin cuvinte ca =i acelea c[ ei =tiu cine este tat[l
lor, au fost deosebit de provoca\i de aceast[ afirma\ie a
Domnului. Ei au =tiut c[ Solomon a fost bogat, pe când privind la
Domnul l-a v[zut purtând sandale. Despre Solomon au =tiut c[ a
fost un fiu de împ[rat, pe când Domnul era v[zut de mul\i ca fiul
unui tâmplar. Solomon s-a n[scut într-un palat în Ierusalim, iar
Domnul Isus într-o iesle în micul sat Betleem. Solomon avea
mul\i slujitori care aveau grij[ de toate nevoile lui, dar Domnul a
venit ca Unul care sluje=te =i chiar a =i sp[lat picioarele altora.
Solomon a avut haine împ[r[te=ti, pe când Domnul Isus a avut
o hain[ f[r[ nici o cus[tur[. Solomon a b[ut din cupe de aur, pe
când Domnul i-a cerut unei femei samaritence ap[ ca s[ bea.

Solomon avea o armat[ puternic[, dar Domnul s-a înconjurat cu
câ\iva ucenici, în cea mai mare parte nec[rturari. Solomon avea
confort ]n palat, iar Domnul nu avea unde-+i pleca capul.
Solomon a avut 14.000 de care, 12.000 de c[lare\i, 40.000 de
grajduri, cai, iar Domnul Isus a umblat pe jos. Cum este El mai
mare?, s-or fi întrebat fariseii. Solomon a r[spuns la întreb[ri
grele, dar Domnul a fost Acela care a pus aceast[ în\elepciune în
Solomon, =i Domnul Isus =tia tot ce a =tiut Solomon vreodat[.
Solomon =tia despre pe=tii m[rii, dar Domnul a pus pe=ti în
mrejile pescarilor. Solomon a =tiut de vânturi, dar Domnul a =tiut
chiar s[ le certe. Solomon a =tiut ceva despre navigarea pe mare,
dar Domnul Isus a umblat pe ape. Solomon I-a zidit o cas[ lui
Dumnezeu din pietre, dar Domnul Isus a zidit una din pietre vii,
care cuprinde milioane de suflete. Împ[r[teasa din +eba a v[zut
slujitorii =i mânc[rurile de la masa împ[ratului, dar Domnul Isus
a hr[nit 5.000 de oameni din doi pe=ti=ori =i cinci pâini=oare.
Solomon a b[ut cele mai bune b[turi, dar Domnul Isus a spus c[
cine bea din apa Lui nu va mai ]nseta niciodat[. Templul zidit de
Solomon a fost f[r[ egal pe pamânt, dar Domnul Isus a preg[tit
Noul Ierusalim cu temelii ce nu vor fi cl[tinate niciodat[ =i din
Biserica lui a f[cut un templu sfin\it spre slava lui Dumnezeu.
Solomon a avut mul\i lucr[tori mul\umi\i, dar Domnul Isus are
mai mul\i =i mai ferici\i. Se =tie c[ pentru munca care este bine
pl[tit[ întotdeauna se g[sesc lucr[tori =i nimeni nu pl[te=te
lucr[torii mai bine ca Dumnezeu, pentru c[ El îi r[spl[te=te cu
r[spl[tiri nestric[cioase. Solomon a jertfit turme de animale pentru dedicarea templului, dar sângele acestora nu a iertat nici un
p[cat, ci doar le-a acoperit pentru un timp, dar sângele scump al
Domnului Isus care s-a v[rsat pentru Casa vie zidit[ de El, adic[
Biserica Sa, =terge orice p[c[t de care ne poc[im pentru totdeauna. Solomon, templul zidit de el, casa lui =i slujitorii lui au
disp[rut, dar bucuria =i siguran\a pe care o d[ Domnul Isus
lucr[torilor Lui r[mân în veac. Domnul Isus este Unul mai mare
dec`t Solomon. A=a dup[ cum =tim din nara\iunea Scripturii =i din
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ceea ce au ]nregistrat analele istoriei, planul de r[scump[rare s-a
dus la îndeplinire prin venirea Fiului pe p[mânt ca prin moartea
Lui s[ devin[ nu un martir =i nu un Dumnezeu care doar a venit
s[ sufere cu omul, ci a venit ca moartea pe cruce s[ fie jertfa de
înlocuire pentru iertarea oricui crede în Numele Lui.
<În nimeni altul nu este mântuire; c[ci nu este sub cer nici un
alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s[ fim mântui\i> (Fapte
4:12). Faptul c[ Tat[l nu a înl[turat paharul suferin\ei când
Domnul Isus S-a rugat =i suferea agonia Ghetsimanilor ne spune
înc[ odat[ c[ nu a fost cu putin\[ în nici un alt fel ca omul s[ poat[
fi r[scump[rat. L[sând mân[ liber[ pentru o clip[ mai marilor
acelor timpuri Dumnezeu a îng[duit ca orbirea spiritual[, r[utatea
=i învidia acestora împreun[ cu puterea roman[ s[ aresteze, s[
judece, s[ batjocoreasc[, s[ schingiuiasc[, ca apoi s[-L omoare pe
Domnul Isus prin crucificare. Sinedriul era alc[tuit din 70 de persoane care formau un tribunal religios, ce avea ca mod de
guvernare Legea Iudaic[ care în mare parte a fost ignorat[ la judecata Domnului Isus. <... C[ci a zis: «Eu sunt Fiul lui
Dumnezeu!»> (Matei 27:43).
Din cauza lipsei dovezilor de vinov[\ie L-au acuzat pe
Domnul Isus de hul[, =i marele preot de=i nu avea voie s[ arate c[
Numele lui Dumnezeu a fost necinstit =i-a rupt hainele de pe el
(Leviticul 21:10). De=i i-au dat sentin\a de condamnare la moarte,
fiind sub stapânirea roman[, mai marii preo\ilor au trebuit s[
cear[ cooperarea guvernatorului roman Pilat. Pilat, care în acea
vreme avea zece ani vechime în acea pozi\ie, la sfatul so\iei lui a
încercat s[ evite condamnarea Domnului Isus la moarte, dar fiind
îngrijorat de posibilitatea a înc[ unui raport r[u despre El la
Roma, s-a l[sat biruit de strig[tele mul\imii provocate de mai
marii preo\i. Mul\i din cei care nu cu mult timp înainte au strigat:
<Osana, Fiul lui David!> au ajuns s[ strige: <R[stigne=te-L!>,
totu=i nu to\i au f[cut lucrul acela, pentru c[ unii din popor au
plâns când L-au v[zut cum p[time=te. <În urma lui Isus mergea o
mare mul\ime de norod =i femei, care se boceau, î=i b[teau piep-

tul, =i se tânguiau dup[ El> (Luca 23:27).
Mai târziu, dup[ în[l\are, =tiind c[ atunci când El a murit a fost
un întuneric în toat[ \ar[, a avut loc un cutremur =i perdeaua din
templu a fost sfâ=iat[ de o putere nev[zut[, chiar =i unii preo\i au
crezut în El (Fapte 6:7). Domnul Isus a avut parte de =ase judec[\i,
din care trei au fost din partea iudeilor =i trei din partea acelora
care erau dintre neamuri. Mai marii preotului L-au arestat pe
Domnul Isus în Ghetsimani =i L-au legat, pentru ca noi ast[zi s[
putem tr[i dezlega\i de vin[ =i frica mor\ii. Domnul Isus a spus c[
în acele momente ar fi putut cere asisten\a a 12 legiuni de îngeri,
dar având în vedere voia Tat[lui =i mântuirea noastr[ a ales s[ Se
lase legat ca un r[uf[c[tor.
Un suta= conducea 100 de solda\i =i =ase astfel de grup[ri formau o cohort[ roman[. Zece cohorte formau o legiune care
fiecare avea 6000 de oameni =i 12 legiuni de îngeri ar fi fost 72
de mii de îngeri, iar noi =tim c[ un singur înger a fost îndeajuns
ca s[ nimiceasc[ o armat[ (2 Cronici 32:21). Domnul Isus a fost
dus la b[trânul Anania, apoi la Caiafa, ginerele acestuia, apoi la
Sinedriu pentru a I se da o sentin\a oficial[. Apoi a fost dus la
Pilat, care l-a trimis la Irod, apoi a fost adus din nou la Pilat, care
dup[ ce a pus s[-L bat[ ]n mod s[lbatic L-a dat s[ fie r[stignit.
Deasupra crucii, în trei limbi, I-au scris vina: <... Acesta este Isus,
Împ[ratul Iudeilor> (Matei 27:37). Au scris în limba greac[, care
era limba înv[\a\ilor, a literaturii =i a =tiin\ei. Au scris în latin[,
care era limba legii, a ordinei =i a guvern[rii, =i au mai scris în
evreie=te, care era limba poporului.
Epuizat de oboseal[ =i de pierderea de sânge cauzat[ de
cununa de spini =i de b[t[i, Domnul Isus a c[zut jos cu crucea, =i
un trec[tor a fost silit s[-I duc[ crucea. <Au silit s[ duc[ crucea
lui Isus pe un trec[tor, care se întorcea de la câmp, numit Simon
din Cirena, tat[l lui Alexandru =i al lui Ruf> (Marcu 15:21). Se
crede c[ a fost tat[l lui Ruf men\ionat de Apostolul Pavel
(Romani 16:13). Mai marii preo\ilor, c[rturarii =i b[trânii poporului au crezut c[ L-au terminat pe Prorocul din Nazaret, dar de fapt
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chiar sub privirea lor, acel instrument al durerii numit cruce, pe
care a curs sângele Mielului lui Dumnezeu, a devenit simbolul
dragostei lui Dumnezeu prin care omul se poate împ[ca cu
Dumnezeu. <C[ci Dumnezeu a vrut ca toat[ plin[tatea s[
locuiasc[ în El, =i s[ împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe
p[mânt cât =i ce este în ceruri, f[când pace, prin sângele crucii
Lui> (Coloseni 1:19, 20).
Chiar =i suta=ul roman dup[ ce a v[zut cum a murit a spus:
<...Cu adev[rat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu> (Matei 27:54).
Dovedind c[ este un om cu influen\[ =i caracter, Iosif din
Arimatea a cerut trupul Domnului spre îngroparea =i cred c[ Pilat
s-a mirat c[ Iosif vrea s[ dea locul lui scump de îngropare, unui
om socotit de lege =i sobor, un c[lc[tor al legii. Dac[ Iosif ar fi
=tiut ce Domnul Isus a spus ucenicilor înainte, iar fi putut spune
lui Pilat c[ de fapt Domnul nu are nevoie de mormântul lui decât
pentru weekend. Nimeni în afar[ de Domnul Isus nu a prezis c[
va muri =i va învia, =i nici un alt conduc[tor religios nu =i-a afirmat autoritatea de a fi singura cale spre Dumnezeu Tat[l. Pânâ
când nu a murit =i a înviat, chiar =i unii din familia Lui p[mânteasc[ au fost dintre aceia care nu au crezut în El, dar învierea Lui
a atras aten\ia ca nimic altceva =i a schimbat totul. Adev[rul
despre învierea Lui st[ la baza credin\ei tuturor cre=tinilor.
Dovezile învierii sunt multe, fiindc[ este cel mai cercetat
eveniment istoric, ]ns[ de remarcat este faptul c[ ucenicii nu ar fi
pl[tit mai târziu pre\ul pe care l-au pl[tit, dac[ învierea nu ar fi
avut loc. Niciunul dintre ei nu ar fi murit singuri =i în locuri
diferite, ca martiri, cum au murit majoritatea dintre ei, ca s[
sus\ina acest lucru. Un om nu alege s[ se lase omorât, cum au f[cut unii dintre ei, pentru ceva ]n care nu crede, când nu are martori. Când au afirmat c[ Domnul a înviat, c[ L-au v[zut, c[ L-au
pip[it =i c[ au mâncat cu El, ucenicii au ac\ionat contrar interesului lor p[mântesc. Dac[ ar fi fost o minciun[, trebuie s[ =tim c[
minciuna schimb[ oamenii, dar nu-i schimb[ uniform, mai ales
când sunt singuri =i în locuri diferite. O alt[ m[rturie de mare va-

loare este faptul c[ au scris c[ ni=te femei au adus prima m[rturie
despre Domnul Isus inviat, =i au f[cut acest lucru într-o vreme
când marturia unei femei nu era luat[ ]n considerare, ]ns[ ei nu
s-au temut, pentru c[ erau ferm convin=i c[ ele au spus adev[rul.
Mesia cel promis a venit la ai S[i, care nu L-au recunoscut =i
nu L-au primit, ci L-au dat s[ fie omorât, dar El, care a avut puterea s[-+i dea via\a =i s[ =i-o ia înapoi, a înviat din mor\i a treia
zi, pentru c[ moartea nu L-a putut \ine. +i alte persoane au fost
înviate, dar au continuat imediat s[ îmb[trâneasc[, ca apoi s[
moar[ din nou, dar Domnul Isus, pârga celor adormi\i, în ziua
s[rb[torii primelor roade, a înviat într-un trup de slav[ =i este viu
în vecii vecilor, la dreapta Tat[lui, unde mijloce=te pentru cei care
vin la Dumnezeu. <De aceea =i poate s[ mântuiasc[ în chip
des[vâr=it pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c[
tr[ie=te pururea ca s[ mijloceasc[ pentru ei> (Evrei 7:25). El nu
este doar o cale spre Dumnezeu, ci este singura cale. Far[ El nu
am avea nimic bun de s[rb[torit în via\a noastr[. El d[ tonul vie\ii
noastre prin a ne fi Prieten, Înv[\[tor =i Iubit al inimii noastre,
pentru c[ f[r[ El via\a este un haos =i nu are sens. El a dat numele
S[u Bisericii Sale spre a fi folosit nu ca un cuvânt magic sau ca
lucru aduc[tor de noroc, ci ca un nume de putere în care se
prime=te mântuirea =i în fa\a c[ruia chiar =i puterea întunericului
trebuie s[ cedeze.
El ne-a dat numele Lui ca s[-L folosim, cugetând la ceea ce El
reprezint[, la ceea ce a fost învestit ca s[-L putem purta =i la ce
este în spatele acestui nume, adic[ la dragostea lui Dumnezeu.
Religia evreilor a produs farisei, puterea Romei a însc[unat
Cezari, filozofia grecilor a produs un Alexandru, numit cel mare,
dar Domnul Isus Hristos este Acela care face prin puterea
Evanghelie Lui din noi o f[ptur[ nou[, în care Duhul Sfânt modeleaz[ chipul Fiului. Na=terea biologic[ este o minune când
prive=ti la f[ptura aceea mic[, na=terea Pruncului Isus din fecioara
Maria a fost o minune =i na=terea noastr[ din nou este tot o minune. Nu po\i în\elege minunile lui Dumnezeu pân[ nu devii o
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minune tu însu\i prin minunea na=terii din nou.
Domnul Isus i-a spus lui Nicodim c[ o singur[ na=tere fireasc[,
care are o natur[ p[c[toas[, nu este îndeajuns, ci el mai are nevoie
de o na=tere din nou. Natura veche este ca o camer[ care nu are
podea de lemn, ci numai p[mânt, a=a c[ oricât ai sp[la-o tot nu
poate fi cur[\it[ de noroi. Prin Cuvânt mi-a spus =i mie, la fel cum
î\i spune =i \ie c[ o singur[ na=tere nu este îndeajuns, dar El nu
numai c[ ne arat[ deficien\ele noastre în fa\a prete\iilor lui
Dumnezeu, dar ne spune c[ El, care este Dumnezeu, a venit în
trup, pl[tind pentru p[catul nostru, pentru ca oricine vrea, oricine
înseteaz[, în oricât de mare num[r, prin leg[mântul nou al sângelui Lui, s[ poat[ avea parte de na=terea de sus ca s[ nu mai
moar[ niciodat[. El este Dumnezeu care a f[cut Legea, a dat un
Înlocuitor, care El }nsu=i a devenit un Înlocuitor, de aceea are puterea =i dreptul s[ ierte p[catul.
El este un Împ[rat =i are o }mp[r[\ie. Un împ[rat guverneaz[
împ[r[\ia în a=a fel ]nc`t s[ ia natura împ[ratului =i în ea s[ se
duc[ la îndeplinire dorin\ele împ[ratului. Când Cezarul gândea
ceva cu privire la imperiu, acel gând devenea lege prin legisla\ie,
apoi acea legea era trimis[ =i puse în vigoare de guvernatorii
provinciilor apropiate s-au îndep[rtate peste care st[pânea.
Domnul Isus este Împ[ratul a c[rui Împ[r[\ie este deja în inimile
celor ce L-au primit ca Domn ce împ[r[\e=te peste via\a lor. <La
înf[\i=are a fost g[sit ca un om, S-a smerit =i S-a f[cut ascult[tor
pân[ la moarte, =i înc[ moarte de cruce. De aceea =i Dumnezeu
L-a în[l\at nespus de mult, =i I-a dat Numele, care este mai pe sus
de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, s[ se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe p[mânt =i de sub p[mânt, =i
orice limb[ s[ m[rturiseasc[, spre slava lui Dumnezeu Tat[l, c[
Isus Hristos este Domnul> (Filipeni 2:8-11).
Cine este Domnul Isus Hristos pentru tine? Orice mai pu\in
dec`t a-\i fi Domn =i m`ntuitor nu ajunge. Numele Lui poate s[
însemne multe pentru tine, dar pân[ nu-\i este Salvator nu beneficiezi cu nimic de venirea Lui în lume. Lumea, cultura, legile =i

=tiin\a, în cel mai fericit caz, poate face p[mântul un loc mai bun
de unde sufletul omului s[ mearg[ în iad, dar credin\a în Domnul
Isus ne-a deschis drumul spre Cer. Nimeni nu poate cump[ra sau
lucra pentru r[scump[rarea sufletului, ci doar poate s[ cear[ =i s[
intre în ea ca fiind lucrarea Altcuiva, =i anume a unui Salvator. Ca
s[ primesc darul mântuirii a fost nevoie s[ =tiu dou[ lucruri: C[
eu sunt un mare p[catos =i Domnul Isus este un mare Salvator.
Pentru a primi mântuirea ai nevoie s[ =tii =i tu aceste dou[ lucruri.
Ai trecut tu pe la cruce, f[c`nd pasul poc[in\ei? Crezi c[ El
este cine a spus c[ este, ca apoi s[ te încrezi în meritul jertfei
Sale? Po\i face lucrurile pe care le face un cre=tin, adic[ s[ participi la sevicii religioase =i chiar s[ faci fapte bune, far[ a fi un
cre=tin n[scut din nou. Omul are o via\[ goal[ =i va trebui s[
aleag[ între a o umple cu lucruri sau cu Isus. Domnul Isus nu vrea
ca privind la ceea ce El a suferit s[-I acorzi simpatia ta, ci vrea
ascultarea ta, credin\a ta, pentru c[ numai a=a î\i poate da mântuirea =i po\i valorifica sacrificiul Lui în dreptul sufletului t[u.
Numai meritul jertfei Lui î\i poate pune o mas[ care s[-\i sature
sufletul. Cheam[-L în via\a ta =i El va veni. Prime=te-L =i vei fi
fericit. Iube=te-L, ascult[-L =i vei sim\i iubirea Lui.
Amin
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9
ÎMPÃRÃÞIA LUI DUMNEZEU
<C[uta\i mai întâi Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i
neprih[nirea Lui, =i toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra.> Matei 6:33

D

atorit[ prieteniei lui Dumnezeu cu Avraam poporul
Israel a avut oportunitatea s[ fie o împ[r[\ie deosebit[
de toate celelalte. <Acum, dac[ ve\i asculta glasul
Meu, =i dac[ ve\i p[zi leg[mântul meu, ve\i fi ai Mei dintre toate
popoarele, c[ci tot p[mântul este al Meu; Îmi ve\i fi o împ[r[\ie
de preo\i =i un neam sfânt...> (Exodul 19:5, 6). Israel a fost o
împ[r[\ie p[mânteasc[ deosebit[ de celelalte împ[r[\ii pentru c[
odat[ ajun=i în |ara promis[, de=i avea un teritoriu geografic cu
grani\e, cu o armat[ fizic[, cu lupt[tori =i arme, =i pe lâng[ faptul
c[ erau un popor specific, ei au avut la început pe Dumnezeu
ca Împ[rat =i legile date de El pe Sinai. <C[ci Domnul este Judec[torul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul
este Împ[ratul nostru: El ne mântuie=te!> (Isaia 33:22). Ascultarea
sau neascultarea de poruncile primite de la Dumnezeu
(Deuteronom 28) aducea peste locuitorii acestei \[ri binecuvântare sau blestem p[mântesc, pe când celelalte na\iuni urmau nu
unul, ci mai mul\i dumnezei imaginari, numi\i idoli, care nu-i ajutau, ci doar le risipea timpul =i resursele, d[ndu-le n[dejdi false.
În aceast[ \ar[ a lui Israel, unic[ =i deosebit[ de celelalte
popoare prin felul ei de a se conduce, prin Legile primite de la
Dumnezeu poporul avea oportunitatea s[ asculte de Dumnezeu =i
prin sângele animalelor jertfite pe altar, care acoperea temporar
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vina lor, s[ fie accepta\i în mod individual de Dumnezeu. Acest
fel de conducere teocratic[ preg[tea =i anun\a venirea Împ[r[\iei
lui Dumnezeu între oameni, care, fiind venit[ din ceruri,
este o Împ[r[\ie a cerurilor, a=a cum a fost vestit[ =i de Ioan
Botez[torul. <El zicea: «Poc[i\i-v[ c[ci Împ[r[\ia cerurilor este
aproape»> (Matei 3:2). Ioan Botez[torul a indentificat în
persoana Domnului Isus pe Mielul lui Dumnezeu care ridic[
p[catul lumii, iar glasul Tat[lui L-a confirmat ca fiind Fiul S[u
Preaiubit, ]ns[ poporul evreu a=tepta un Mesia diferit, potrivit
a=tept[rilor =i nevoilor lor p[mânte=ti. Când Domnul Isus +i-a
început lucrarea a spus: <…Poc[i\i-v[, c[ci Împ[r[\ia cerurilor
este aproape> (Matei 4:17).
Poporul Israel nu a=tepta un Mesia care s[-i împace cu
Dumnezeu Tat[l printr-o jertf[ de înlocuire, ci a=teptau un eliberator de sub st[p`nirea roman[, pe când în Domnul Isus mul\i au
v[zut un om s[rac, care nu se =tia lupta cu arme p[mântesti, de
aceea mesajul Lui nu a fost primit prea bine, pentru c[ El îi
îndemna la poc[in\[ =i la iubirea vr[jma=ilor. <…S-a împlinit vremea, =i Împ[r[\ia lui Dumnezeu este aproape. Poc[i\i-v[ =i crede\i
în Evanghelie> (Marcu 1:15). Mesajul Împ[r[\iei cerurilor
este ast[zi de multe ori neglijat, de=i el include prin voia Împ[ratului acestei Împ[r[\ii chiar =i planul de salvare al omului.
Domnul Isus a vorbit în mod direct prin pilde despre Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, iar când i-a trimis pe ucenici s[ propov[duiasc[ =i s[
vindece pe cei bolnavi le-a dat mandatul de a vesti aceast[
Împ[ra\ie. <+i pe drum, propov[dui\i, =i zice\i: «Împ[r[\ia cerurilor este aproape!»> (Matei 10:7).
Fiecare împ[r[\ie are de obicei un împ[rat, un teritoriu,
are supu=i =i legi. Aceste criterii iau aspecte specifice în Împ[r[\ia
lui Dumnezeu. Domnul Isus este Împ[rat al ]mp[ra\ilor
(Apocalipsa 19:16), dar El nu este pentru acuma un Împ[rat
p[mântesc. El este în prezent în ceruri, la dreapta Tat[lui, =i
domne=te pe p[mânt în inimile supu=ilor S[i, care au ales s[ caute
aceast[ Împ[r[\ie (Matei 6:33) =i nu s-au mul\umit s[ fie departe
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de ea (Marcu 12:34), ci ascultând de cuvintele Împ[ratului au
intrat în Împ[r[\ia Lui. <…C[ci iat[ c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu
este în[untru vostru> (Luca 17:21). Domnul Isus i-a spus lui
Nicodim, =i în acelasi timp =i nou[, care este singurul mod
prin care cineva poate intra în aceast[ Împ[r[\ie. <Isus i-a
r[spuns: «…Adev[rat, adev[rat î\i spun, c[, dac[ nu se na=te
cineva din ap[ =i din Duh, nu poate s[ intre în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu> (Ioan 3:5). Prin crea\ie, Dumnezeu este Tat[ a tuturor
oamenilor, dar prin r[scump[rare în meritul jertfei Domnului Isus
este Tat[ Spiritual numai a celor ce prin poc[in\[ au devenit
f[pturi noi, n[scute din nou, =i aceast[ lucrare supranatural[
f[cut[ de Duhul Sfânt care d[ un certificat de cet[\enie individual
]n Împ[r[\ia Cerurilor.
Domnul Isus este Împ[rat =i Mare preot, care nu are puteri
limitate =i o durat[ de domnie limitat[, ca =i împ[ra\ii p[mântului
a c[ror via\[ =i putere expir[, ci El domne=te în veci, adic[ f[r[ de
sfâr=it, împreun[ cu supu=ii Lui care au intrat în Împ[r[\ia Lui
(Apocalipsa 22:5). Aceast[ ofert[ este valabil[ ast[zi nu numai
pentru Israel, ci pentru toate neamurile (Galateni 3:27-29),
f[când astfel din toate zonele p[mântului zone ale harului.
<Evanghelia aceasta a Împ[r[\iei va fi propov[duit[ în toat[
lumea, ca s[ slujeasc[ de m[rturie tuturor neamurilor. Atunci
va veni sfâr=itul> (Matei 24:14). Prin har, care înseamn[ dar
nemeritat, noi, care odinioar[ nu eram poporul lui
Dumnezeu, am devenit parte din poporul Lui, câ=tigat de El ca s[
fie a Lui (1 Petru 2:9, 10). Acest popor al Domnului, a c[rui duh
a fost trezit de Duhul Sfânt la via\[, aduce Împ[ratului
Isus o închinare în duh =i adev[r (Ioan 4:23), care nu depinde de
ceremonii =i obiceiuri p[mânte=ti; de cl[diri, de grani\e sau de
limba vorbit[.
Domnul Isus ne-a înv[\at c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu vine
într-un fel care s[ izbeasc[ privirile (Luca 17:20), cum ar fi
cucerirea de teritorii sau împ[r[\ii p[mânte=ti, ci printr-o cucerire
a inimilor oamenilor, care în momentul când Duhul Sfânt le

deschide ochii inimii se v[d p[c[to=i, primesc iertarea lui
Dumnezeu =i devin robi din dragoste ai Împ[ratului Isus, intrând
astfel în Împ[r[\ia Lui. Ca s[ intri în aceast[ Împ[r[\ie nu trebuie
s[ pelegrinezi spre locuri a=a zis sfinte sau s[ te cheltuie=ti, ci trebuie s[-\i deschizi inima =i s[-L prime=ti pe Acela care vine cu
Împ[r[\ia dragostei Lui în inima ta. <El ne-a izb[vit de sub puterea întunericului, =i ne-a str[mutat în Împ[r[\ia Fiului dragostei
Lui, în care avem r[scump[rarea, prin sângele Lui, iertarea
p[catelor> (Coloseni 1:13, 14).
Dup[ cum au primit mandatul, Apostolii Domnului Isus au
vestit Împ[r[\ia cerurilor ca o împ[r[\ie de valori spirituale, =i
vestirea acestei Împ[r[\ii a fost privit[ ca ceva care are putere s[
r[scoleasc[ lumea. Aceast[ vestire a lor a luat, ]n ce prive=te
importan\a =i valoarea lucrurilor, ceea ce lumea a pus la vârful
piramidei =i le-a pus între lucrurile lipsite de importan\[, iar pe
acelea pe care oamenii nu le doreau =i le pre\uiau cel mai pu\in
le-a pus în vârful piramidei, de aceea învinuirea care li
s-a adus cu privire la rearanjarea priorit[\ilor din via\a omului, li
s-a potrivit . Lumea spune c[ este ferice de cei ce au =i st[pânesc,
pe când cei care proclam[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu spun ca este
ferice de cei s[raci în duh, de cei blânzi, de cei milostivi, de
cei cu inima curat[, de cei împ[ciuitori =i de cei prigoni\i
pentru adev[r.
Când cineva cere cet[\enia unei \[ri în care vrea s[ locuiasc[,
i se cere s[ depun[ un jur[mânt prin care s[ promit[ loialitatea
fa\[ de conducerea acelei \ari =i ascultare de legile \[rii. Aceia
care vor s[ devin[ împreun[ cet[\eni cu sfin\ii, oameni din casa
lui Dumnezeu (Filipeni 2:19), fac =i ei un leg[mânt prin botezul
în ap[, prin care în fa\a martorilor v[zu\i =i nev[zu\i promit credincio=ie noului St[pân Isus Hristos. Cet[\enii multor \[ri de pe
p[mânt se bucur[ de pace, dar cet[\enii cerului, care înc[ nu au
ajuns cu adev[rat acas[, ci sunt înc[ pe p[mânt, nu tr[iesc o
vreme de pace în jurul lor, ci doar în inima lor, pentru c[ atâta
timp cât suntem în acest trup de lut avem de luptat o lupt[ spiri-
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tual[ (Efeseni 6:12) cu acela care este potrivnicul sufletului
nostru. Fidelitatea noastr[, odat[ intra\i ]n Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, este îndeaproape observat[ de Împ[ratul Isus care a
pl[tit r[scump[rarea noastr[ drept[\ii lui Dumnezeu, ob\in`nd
astfel scoaterea noastr[ de sub puterea întunericului.
Împ[ratul Isus merge p[n[ acolo ]nc`t spune c[ nu doar a-L
tr[da prin cooperare cu inamicul este o c[lcare a legilor Împ[r[\iei Lui, ci chiar =i a nu face nimic care s[ arate c[ e=ti cu El este
o dovad[ de lips[ de fidelitate. <Cine nu este cu Mine, este împotriva mea, =i cine nu strânge cu Mine risipe=te> (Matei 12:30).
Beneficiile intr[rii în Împ[r[\ia lui Dumnezeu sunt ceva incumensurabil acum pentru mintea noastr[, dar ele vin impreun[ cu
îndatoriri. Dac[ cineva î\i d[ o moned[ de aur, nu po\i s[ spui c[
vrei numai o parte a ei, ci va trebui s[ o iei ca pe o singur[ bucat[,
care are dou[ fe\e; a=a este =i cu drepturile =i îndatoririle supu=ilor
din Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Dac[-L iubim pe Împ[rat, vom p[zi
poruncile Lui =i dac[ p[mântul are patrio\i pentru lucruri care nu
d[inuiesc, de ce nu ar avea =i Împ[r[\ia lui Dumnezeu patrio\i
plini de zel =i dragoste pentru un Împ[rat care a pl[tit pre\ul
suprem pentru r[scump[rarea supu=ilor Lui.
<Cine î=i iube=te via\a, o va pierde; =i cine î=i ur[=te via\a în lumea aceasta, o va p[stra pentru via\[ ve=nic[. Dac[ Îmi sluje=te cineva, s[ M[ urmeze; =i unde sunt Eu, acolo va fi =i slujitorul Meu.
Dac[ Îmi sluje=te cineva, Tat[l Meu îl va cinsti> (Ioan 12:25, 26).
Aceast[ urâre a vie\ii nu înseamn[ a ne face r[u, ci înseamn[ a
avea priorit[\ile Împ[ratului ca =i priorit[\i ale noastre, chiar dac[
aceasta înseamn[ sacrificiu. Cuvintele: <Mai întâi Împ[r[\ia…>
apar des în cuvintele Domnului Isus =i aceia care-L iubesc nu doar
cu vorba spun la fel: <Mai întâi Împ[r[\ia!>. Nu to\i care spun
<Doamne! Doamne!> sunt în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, ci cei care
odat[ n[scu\i în aceast[ Împ[r[\ie ascult[ de Legile ei, care au
fost de multe ori tema cuvânt[rilor Domnului Isus.
Domnul Isus i-a asem[nat pe aceia care ascult[ cuvintele Lui
=i le împlinesc cu un om care =i-a zidit casa pe stânc[, a=a c[

atunci când au venit =uvoaiele casa a r[mas în picioare, pe când
casa celui ce nu are la temelie înv[\[tura Legilor Împ[r[\iei Lui a
asem[nat-o cu o cas[ zidit[ pe nisip, care a fost luat[ de puhoaie
(Matei 7:24-26). Una din Legile Împ[r[\iei, care sunt ca ni=te
postulate ce nu au nevoie s[ fie verificate sau dovedite, are de-a
face cu modul cum trat[m bunurile materiale. Intrarea noastr[ în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu aduce o schimbare în felul cum avem
de-a face cu mamona, dumnezeul bun[st[rii. <Nu v[ strânge\i
comori pe p[mânt, unde le m[nânc[ moliile =i rugina, =i unde le
sap[ =i le fur[ ho\ii> (Matei 6:19). Scopul acestei legi a Împ[r[\iei este protec\ia noastr[ =i urm[re=te binele nostru ve=nic, ]n
ceea ce prive=te r[spl[tirile Împ[ratului. <Pentru c[ acolo unde
este comoara voastr[, acolo va fi =i inima voastr[> (Matei 6:21).
Oricum ar vrea omul s[ le întoarc[ =i r[st[lm[ceasc[ aceste
cuvinte care spun: <Nu v[ strânge\i comori!>, ele înseamn[
acela=i lucru, adic[ <Nu v[ strânge\i comori!>. Dumnezeu, din
diferite motive, poate g[si cu cale s[ dea bog[\ii unora care nu au
ca scop al vie\ii lor strângerea de comori, de=i aceste bog[\ii pot
s[ ]l asemene pe cel care le are cu pilda c[milei =i a acului (Matei
19:24-26). Legea aceasta este dat[ pentru c[ Împ[ratul Isus nu
accept[ slujirea la doi st[pâni, ci El vrea s[ fie singurul St[pân în
împ[ra\ia inimii noastre (Matei 6:24). Aceasta nu înseamn[ s[ nu
muncim, ci, dimpotriv[, trebuie s[ muncim ca s[ avem s[ d[m =i
celui aflat în nevoie. Nu înseamn[ c[ nu ne gândim la viitor, când
s-ar putea s[ nu mai avem un venit din care s[ tr[im, dar El a dat
aceast[ lege pentru supu=ii Lui, spre a nu fi obseda\i =i a nu face
\inta vie\ii lor strângerea de comori. <C[ci noi n-am adus nimic în
lume, =i nici nu putem s[ lu[m cu noi nimic din ea… Cei ce vor
s[ se îmbog[\easc[, dimpotriv[, cad în ispit[, în la\ =i în multe
pofte nes[buite =i v[t[m[toare, care cufund[ pe oameni în pr[p[d
=i pierzare> (1 Timotei 6:7, 9).
Nu putem duce nimic cu noi, dar putem trimite înainte, prin a
investi în Împ[ra\ia Lui, =i astfel s[ ne strângem comori în cer. În
purtarea Lui de grij[, El ne garanteaz[ strictul necesar, dar trebuie
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s[ =tim c[ de=i suntem ispravnici peste tot ce ni s-a încredin\at, în
calitate de supu=i ai împ[ratului, }i apar\inem cu tot ce aveam,
fiindc[ Împ[r[\ia Lui nu este democra\ie, ci Suveranitate, unde
suntem ce suntem =i avem ce avem prin El. O alt[ lege a
Împ[r[\iei lui Dumnezeu este cea care ne cere s[ tr[im având un
standard de cinste =i sinceritate. <Felul vostru de vorbire s[ fie:
«Da, da; nu, nu»; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel r[u>
(Matei 5:37). Lipsa onestit[\ii =i viclenia omului a transformat
societatea în care tr[im într-o lume ]n care nu po\i s[-i crezi pe to\i
oamenii care-\i spune ceva zâmbind, de aceea cei care fac tranzac\ii legale de finan\e sau propriet[\i s-au înconjurat cu armate
de avoca\i, care s[ le protejeze interesele.
Lumea în care tr[im a trecut de mult de faz[ în care cuvântul
dat era ceva ce lega omul de promisiunea f[cut[, pentru c[ omul a
ajuns pref[cut =i în=el[tor. Supu=ii Împ[ratului Isus au ca lege dat[
de Împ[rat, datoria de a fi cinsti\i =i de a-=i respecta cuvântul dat,
f[r[ s[ fie nevoi\i s[ jure. Împ[r[\ia lui Dumnezeu din inima
credinciosului este sub guvernarea Duhul Sfânt care este Duhul
Adev[rului <+i Eu voi ruga pe Tat[l, =i El v[ va da un alt Mângâietor, care s[ r[mân[ cu voi în veac; =i anume, Duhul adev[rului,
pe care lumea nu-L poate primi, pentru c[ nu-L vede =i nu-L
cunoa=te; dar voi Îl cunoa=te\i, c[ci r[mâne cu voi, =i va fi în voi>
(Ioan 14>:16, 17). Aceast[ Lege a Împ[r[\iei ne spune c[ cine are
Duhul Adev[rului spune adev[rul din inim[ (Psalmul 15:2-4).
O alt[ lege a Împ[r[\iei cuprinde legea dat[ de Împ[rat cu
privire la c[s[torie, =i în cazuri speciale legea care permitea
desp[r\irea între so\ =i so\ie. Datorit[ c[lc[rii poruncilor lui
Dumnezeu, unele din Legile Împ[r[\iei rostite de Împ[ratul Isus
au fost a=a de diferite =i chiar =ocante, încât Domnul a spus:
<Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire>
(Matei 11:6). Va fi ferice =i de noi dac[ nu ne vom poticni prin a
refuza adev[rul, oricât de contrar ar fi cu p[rerile noastre, datorate
de multe ori societ[\ii în care tr[im, =i dac[ nu vom privi la Legile
date de El ca la ceva str[in. Pe vremea când Domnul Isus era pe

p[mânt se ajunsese la o situa\ie grav[ =i trist[, în care un om care
nu mai vroia s[ fie c[s[torit cu nevasta sa spunea de trei ori c[ se
desparte de ea =i era considerat desp[r\it. Fariseii, ca o provocare,
L-au întrebat pe Domnul Isus cu privire la aceast[ lucrare, =i El a
f[cut ca lumina Lui s[ lumineze între ei cu privire la aceast[
situa\ie, dar nu doar pentru ei, ci =i pentru aceia care ast[zi vor s[
mearg[ pe calea îngust[.
<Dar eu v[ spun c[ ori=icine î=i va l[sa nevasta, afar[ numai de
pricin[ de curvie, îi d[ prilejul s[ preacurveasc[; =i cine va lua de
nevast[ pe cea l[sat[ de b[rbat, preacurve=te> (Matei 5:32). Din
acest text reiese clar c[ desp[r\irea este permis[ b[rbatului în
cazul ]n care nevasta lui este infidel[, dar aceasta este o
îng[duin\[ =i nu o porunc[. <…Deci, ce a împreunat Dumnezeu,
omul s[ nu despart[> (Matei 19:6). În timpul lui Moise, un b[rbat
avea dreptul s[ se despart[ de nevasta lui prin a-i da o carte de
desp[r\ire în urma faptului c[ a g[sit în ea o necur[\ie =i cuvântul
folosit în acel text este acela care are de-a face cu fidelitatea ei
fa\[ de b[rbatul ei (Deuteronomul 24:1-4). Dumnezeu ur[=te
desp[r\irea în c[s[torie (Maleahi 2:16) =i El este =i va fi într-o zi
Martor al acestui leg[mânt care este ]nregistrat în ceruri, fiindc[
este o institu\ie cereasc[ =i nu p[mânteasc[.
<…Domnul a fost martor între tine =i nevasta din tinere\ea ta,
c[reia acum nu-i e=ti credincios, m[car c[ este tovar[=a =i nevasta cu care ai încheiat leg[mânt!> (Maleahi 2:14). Nic[ieri în
Scriptur[ nu g[sim s[ i se dea femeii dreptul s[ divor\eze de
b[rbat, =i cine vrea s[ adauge aceast[ lege, luând locul adev[ratului Legiuitor, o face la risc propriu. <El le-a zis: «Oricine î=i las[
nevasta, =i ia pe alta de nevast[, preacurve=te fa\[ de ea; =i dac[ o
nevast[ î=i las[ barbatul, =i ia pe altul de b[rbat, preacurve=te»>
(Marcu 10:11, 12). Unii în mod indirect ]l învinuiesc pe Apostolul
Pavel c[ ar fi trecut peste cele spuse de Domnul Isus =i a dat
libert[\i mai mari în aceast[ privin\[, dar un studiu atent al textului dovedeste c[ nu este a=a (1 Corinteni 7:8-16). El spune c[ unei
v[duve i se permite s[ se rec[s[toreasc[, de=i ar fi de preferat s[
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r[mân[ singur[, ca el. Celor c[s[tori\i le spune c[ nu El, ci
Domnul, le porunce=te s[ nu se despart[ =i în mod deosebit
men\ioneaz[ o porunc[, ca nevasta s[ nu se despart[ de b[rbat.
Dac[ este desp[r\it[, a=a cum cunoa=tem ast[zi cazuri de abuz
fizic extrem, s[ se împace, dar dac[ aceasta nu se poate, s[
r[mân[ nec[s[torit[. Celor care sunt înjuga\i la un jug nepotrivit
cu cineva care nu este credincios, el spune c[ Domnul g[se=te c[
este bine s[ r[mân[ împreun[ dac[ vor =i pot s[ tr[iasc[ în pace.
Dac[ Cezarul ar fi poruncit oamenilor din timpul Domnului
Isus s[ nu se despart[ de nevestele lor, majoritatea de frica pedepsei ar fi ascultat, dar dac[ Împ[ratul Isus cere aceasta, oare câ\i
vor s[-L asculte? Legile acestei lumi vin uneori în conflict cu
legile Împ[r[\iei lui Dumnezeu, =i fiecare va decide în dreptul lui
dac[ vrea sau nu s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii de Împ[rat, ca mai
târziu, fiecare, s[ se înf[\i=eze înaintea Lui cu via\a pe care a
tr[it-o când era în trup. Trist este faptul c[ standardul lumii a
devenit de multe ori standardul bisericilor, dar Împ[ratul Isus nu
este disperat dup[ supu=i astfel ]nc`t s[ dea înlesniri sau s[
schimbe Legile Împ[r[\iei, pentru ca ucenicii s[ nu plece de la El
cum au plecat unii mai de mult, când nu au putut suferi cuvintele
rostite de El (Ioan 6:60).
În loc s[ schimbe legile Împ[r[\iei, ca s[ nu supere pe nimeni,
Domnul Isus a spus c[ oricine nu-L pune pe El înainte de to\i =i
toate, nu este vrednic de El (Matei 10:37, 38). Domnul Isus a
cunoscut c[ va veni o lep[dare a credin\ei când El nu va mai fi
crezut, ci va fi schimbat de înv[\[torii micino=i, =i în pilda
semin\ei de mu=tar ne-a spus felul în care religia omului va
deveni ceea ce vedem (Matei 13:31, 32). În loc s[ fie un arbust
mic în pilda rostit[ de Domnul, acea s[min\[ de mu=tar a devenit
ceva monstruos, ca un copac în care p[s[rile, adic[ duhurile, =iau f[cut cuiburi. Scopul cu care El ne-a f[cut de cunoscut tainele
Împ[r[\iei lui Dumnezeu în capitolul 13 din Evanghelia dup[
Matei a fost ca noi s[ nu ne cl[tin[m în credin\[, ci s[ în\elegem
c[ Acela care a v[zut aceste lucruri, acum mai bine de dou[ mii

de ani, este în deplin control.
O alt[ Lege a Împ[r[\iei este s[-\i iube=ti vr[jma=ii, pentru c[
=i noi suntem iubi\i de Dumnezeu înc[ de când îi eram vr[jma=i.
<Dar Eu v[ spun: iubi\i pe vr[jma=ii vo=tri, binecuvânta\i pe cei
ce v[ blast[m[, face\i bine celor ce v[ ur[sc =i ruga\i-v[ pentru cei
ce v[ asupresc =i v[ prigonesc, ca s[ fi\i fii ai Tat[lui vostru care
este în ceruri…> (Matei 5:44, 45). S[ întorci obrazul celui care te
love=te =i s[ nu opre=ti c[ma=a celui ce-\i ia haina a fost =i a r[mas
o înv[\[tur[ revolu\ionar[, pentru c[ st[ împotriva firii omului de
a face aceste lucruri. Din cauza acestei Legi a Împ[r[\iei, Domnul
a spus c[ cei care-L vor urma pe El vor fi ca ni=te oi trimise în
mijlocul lupilor, dar nu înseamn[ s[ c[ut[m s[ ne punem în
primejdie =i s[ nu folosim în\elepciunea care ne-a fost dat[ pentru a evita anumite situa\ii (Matei 10:16-18). Este o Lege prin care
cel care pierde, câ=tig[ =i se îmbog[\e=te fa\[ de Dumnezeu.
Chiar dac[ copiii Domnului au vorbit împotriva p[catului, nu
g[sim vreodat[ c[ au folosit for\a fizic[ de a se lupta, pentru c[
numai St[pânul are acest drept; ei au folosit arme înt[rite de
Dumnezeu, care r[stoarn[ izvodirile min\ii =i care au stârnit astfel mirarea celor din jur (2 Corinteni 10:3-5). Este o lege dup[
care cei c[rora li s-a gre=it, li se cere s[ ierte (Coloseni 3:13), pentru c[, printr-un paradox spiritual, acela care pierde câ=tig[, iar
acela care câ=tig[ pierde. Legea dat[ prin Moise a durat cam 1500
de ani, dar Legea Împ[r[\iei nu se schimb[, dup[ cum temelia de
stânc[ a unei case nu se schimb[, =i aceasta pentru c[ Domnul
Isus nu se schimb[ (Evrei 13:8). Cei care suntem în via\[ tr[im în
dou[ împ[r[\ii, dar când apare conflictul între legea Cezarului =i
a Împ[r[\iei lui Dumnezeu trebuie s[ alegem s[ ascult[m de a
doua, pentru c[ prima este trec[toare, pe când a doua este ve=nic[.
<Petru =i apostolii ceilal\i, drept r[spuns, i-au zis: «Trebuie s[
ascult[m mai mult de Dumnezeu decât de oameni!»>
(Fapte 5:29). Ascultarea =i tr[irea dup[ aceste Legi ale Împ[r[\iei
face din supu=ii Împ[ratului Isus sare =i lumin[ pentru lumea
aceasta, =i este cea mai eficient[ metod[ de a-L m[rturisi pe
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Domnul Isus oamenilor care nu-L cunosc. Nu trebuie s[ ne
t`rguim cu Dumnezeu când este vorba de ascultare, pentru c[
prietenia cu lumea este vr[jm[=ie cu Dumnezeu, =i aceast[ decizie
de a asculta de El cu orice pre\ este ceea ce dovede=te c[ suntem
parte din Împ[r[\ia Lui. <Tigaia l[mure=te argintul, =i cuptorul
l[mure=te aurul; dar Cel ce încearc[ inimile, este Domnul>
(Proverbe 17:3). Împreun[ cu încerc[ri vom avea parte =i de
bucuria de a avea Împ[r[\ia Lui în inima =i via\a noastr[ =i dac[
alegem s[-I r[mânem credincio=i, într-o zi ne vom bucura de o
r[splat[ (2 Timotei 2:12, 13).
<Voi sunte\i aceia, care a\i r[mas necontenit lâng[ Mine în
încerc[rile Mele. De aceea v[ preg[tesc Împ[r[\ia, dup[ cum
Tat[l Meu Mi-a preg[tit-o Mie> (Luca 22:28, 29). Mul\i au fost
invita\i la acest osp[\, dar unii au refuzat invita\ia, iar al\ii au
socotit c[ legile acestei Împ[r[\ii le stânjenesc prea mult dorin\ele
firii lor, de aceea cu timpul, prin ceea ce au f[cut =i fac, au spus
c[ renun\[ la ce este ve=nic pentru <oala de linte> a lumii
(2 Petru 2:20-22). Dumnezeu respect[ decizia omului, chiar dac[
respinge Împ[r[\ia Lui. Îl doare ca pe un tat[ de pierderea unui
copil, dar El r[mâne drept =i credincios Cuvântului S[u, care nu
trece =i nu se schimb[. Împ[ratul Isus nu a venit s[ schimbe
guverne, ci a venit s[ fac[ posibil ca Împ[r[\ia Lui s[ ajung[ în
inimile oamenilor care vor asculta de El, ca apoi, când vor trece
din aceast[ via\[, s[ fie pentru totdeauna acolo unde este
Dumnezeu. A schimbat Duhul Sfânt =i inima ta? Este Împ[ratul
Isus St[pânul t[u? Dac[ nu L-ai invitat ]nc[ în inima ta pe Acela
care st[ la u=[ =i bate, invit[-L ast[zi, =i El va r[mâne cu tine =i
într-o zi te va invita în cerul Lui.
Amin
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10
PERICOLUL EXTREMISMULUI
<Dar Duhul spune l[murit c[, în vremurile din urm[,
unii se vor lep[da de credin\[, ca s[ se alipeasc[ de
duhuri în=el[toare =i de înv[\[turile dracilor, ab[tu\i
de f[\[rnicia unor oameni care vorbesc minciuni,
însemna\i cu fierul ro=u în însu=i cugetul lor.>
1 Timotei 4:1, 2

M

ajoritatea credincio=ilor care sunt de câ\iva ani pe
calea Domnului au avut de-a face cu oameni care
dintr-un zel excesiv, dar firesc, au ajuns s[ devieze
de la planul =i calea Domnului, pân[ acolo c[ dintr-o râvn[ lipsit[
de în\elepciune aduc pagub[ Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Cauza
principal[ a unei astfel de comport[ri nu este întotdeauna lipsa de
sinceritate sau mândrie, ci de multe ori este lipsa cunoa=terii
Scripturii =i în mod deosebit al harului felurit al lui Dumnezeu.
Unul din modurile prin care harul, în în\elepciunea ce vine de sus,
se manifest[ este râvna de a face ceea ce-I place Celui care a f[cut
posibil s[ avem parte de har. <El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru noi,
ca s[ ne r[scumpere din orice f[r[delege, =i s[-+i cur[\easc[ un
norod care s[ fie al Lui, plin de râvn[ pentru fapte bune> (Tit 2:14).
Trebuie s[ fim nu reci sau c[ldicei, ci în clocot, plini de râvn[
pentru lucrarea Domnului, dar a=a dup[ cum Dumnezeu trebuie
c[utat conform Scripturii, =i zelul nostru, ca s[ duc[ la un rezultat bun, trebuie s[ intre pe f[ga=ul înv[\[turii Scripturii, pentru c[
a=a cum spune apostolul Pavel corintenilor (1 Corinteni 15:2):
dac[ nu \inem credin\a a=a cum a fost dat[ putem aluneca =i intra
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în categoria celor ce au crezut în zadar. Exist[ un zel bun, cârmuit
de Duhul Sfânt în lumina Scripturii, dar exist[ =i un zel gre=it al
conflictelor cauzate de puncte de vedere extremiste, nesupuse cârmuirii Duhului, care duc la dezbin[ri =i chiar la pierderea unit[\ii
în biseric[. <Dar de întreb[rile nebune, de în=ir[rile de neamuri,
de certuri =i ciorov[ieli privitoare le Lege, fere=te-te, c[ci sunt
nefolositoare =i z[darnice. Dup[ întâia =i a doua mustrare,
dep[rteaz[-te de cel ce aduce dezbin[ri> (Tit 3:9, 10).
Întreb[rile, dezbaterile nefolositoare =i zadarnice, cum le
nume=te Apostolul Pavel, ne pot risipi timpul cu lucruri minore,
de care nu depinde mântuirea noastr[, de aceea când suntem
provoca\i, unde tace Scriptura este bine s[ t[cem =i noi. De exemplu unii oameni spun c[ dinozaurii au tr[it pe p[mânt acum =ase
mii de ani, iar al\ii spun c[ au tr[it 65 de milioane de ani. Nu ne
este de nici un folos s[ =tim astfel de date =i nici nu este scris cât
timp a trecut de când Dumnezeu a f[cut cerurile (Genesa 1:1) =i
pân[ când a desp[r\it întunericul de lumin[, în prima zi (Genesa
1:2), dar ce =tim este c[ de la crearea omului au trecut =ase mii de
ani. De multe ori acest fel de întreb[ri =i discu\ii cu opinii ce
difer[, a c[ror r[spuns îl vom avea în cer, nu se opresc în domeniul =tiin\ei, ci afecteaz[ de multe ori =i înv[\[tura care se d[ ]n
casele de rug[ciune.
De exemplu, unii spun s[ cânt[m numai cânt[ri mai vechi, pe
când al\ii spun c[ este bine s[ le cânt[m =i pe cele noi. Unii folosesc instrumente muzicale, iar al\ii spun c[ este gre=it s[ folose=ti
instrumente în casa Domnului. Unii spun c[ este voie s[ ridici
mâinile în sus, chiar s[ ba\i din palme, pe când al\ii când v[d acest
fel de manifestare se poticnesc =i dup[ ce judec[ dau sentin\a c[
Domnul nu este acolo. Unii pun baz[ pe studii biblice =i le evit[
pe cele ce au de-a face cu manifestarea darurilor Duhului Sfânt,
pe când al\ii cad în cealalt[ extrem[, în care nu se ocup[ îndeajuns de studiul Scripturii, ci umbl[ doar dup[ manifestarea acestor daruri pre\ioase. Extremismul este un vr[jma= al harului =i
este bine s[ ne ferim sufletul de el, ca s[ nu ne abatem de la

credin\[, a=a cum spune textul citat la început.
Extremismul este oferit sub multe forme pe taraba celui r[u,
dar toate formele în care vine împachetat sunt p[gubitoare, pentru
c[ de cele mai multe ori încearc[ s[ adauge merite personale la
meritele lui Hristos =i duce omul de la slobozenie în Hristos la a
fi rob a unor obiceiuri omene=ti, care sunt f[r[ de valoare înaintea lui Dumnezeu. În cazuri speciale sunt adev[ruri pentru care se
merit[ s[ refuzi compromisul cu aluatul dospit de p[cat pân[ la
punctul de desp[r\ire de unii, fiindc[ este mai bine s[ te separi cu
adev[rul, decât s[ fii unit cu minciuna. Nu este vorba de principii
secundare, ci de înv[\[turi =i adev[ruri de funda\ie, care nu sunt
negociabile, a=a cum este înv[\[tura cu privire la divinitatea persoanei Domnului Isus =i mântuirea prin har.
Domnul Isus i-a prevenit pe ucenicii Lui, de atunci, =i pe noi,
cei de ast[zi, de aluatul fariseilor, adic[ de f[\[rnicie (Luca 12:1),
aluat care ne poate fi oferit sub forme diferite, ca =i aceea a legalismului de dreapta =i aceea a libertinismului de stânga prin a
accepta înv[\[turi str[ine de Scriptur[ cu care omul î=i poate irosi
via\a, ca apoi c[zând într-o orbire spiritual[ s[ ajung[ nu numai
s[ se mândreasc[, dar =i s[-l dispre\uiasc[ pe acela care nu are
acelea=i puncte de vedere ca el. Extremismul apare uneori când
cineva alege o parte a Scripturii =i f[r[ s[ \in[ cont de faptul c[
Scriptura se t[lm[ce=te cu Scriptura, face din acea parte a
Scripturii o lege, ca apoi s[ judece =i s[ g[seasc[ gre=i\i =i chiar
vinova\i pe al\ii, care au o opinie diferit[ de a lor, f[când în acest
fel din ceva bun un lucru r[u.
Domnul Isus a avut cuvinte foarte aspre pentru farisei, pe care,
printre altele, i-a acuzat c[ strecoar[ \ân\arul =i înghit c[mila, pentru c[ f[ceau mare caz din lucruile f[r[ de importan\[, cum era de
exemplu zeciuiala din zece fire de chimen plantate în gr[dina lor,
dar nu d[dea importan\[ milei, drept[\ii =i umbl[rii în smerenie cu
Dumnezeu. Prin luarea unui verset izolat de celelalte versete se
poate ajunge afar[ din contextul inten\ionat de Dumnezeu cu
privire la acea parte a Scripturii, a=a cum este cazul în care s-a

110

111

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

ajuns s[ se cread[ c[ omul poate ierta p[catele unui alt om care a
p[c[tuit împotriva lui Dumnezeu, când de fapt ideea acelui text,
privit[ în original, este o aten\ionare de a fi siguri c[ ceea ce
leg[m sau dezleg[m pe p[mânt este ceva ce este legat sau dezlegat =i în ceruri. Printr-o astfel de extrem[ a interpret[rii s-a ajuns
într-o vreme c[ anumi\i conduc[tori religio=i s[ se îmbog[\easc[
=i s[ domine prin fric[ masele de oameni care nu aveau acces la
Scriptur[. Pân[ =i fariseii, care nu au crezut c[ Domnul Isus este
Fiul lui Dumnezeu, au =tiut c[ numai Dumnezeu poate ierta
p[catele oamenilor, dar au fost =i sunt unii care cred c[-=i pot lua
pentru ei acest drept al lui Dumnezeu. <Cum vorbe=te omul acesta astfel? Hule=te! Cine poate s[ ierte p[catele decât numai
Dumnezeu?> (Marcu 2:7).
Un alt exemplu de extremism îl vedem practicat din textul
Scripturii care ne spune c[ Apostolul Petru, prin revela\ie divin[, a
spus c[ Domnul Isus este Hristosul (Matei 16:16). Domnul Isus a
spus c[ pe acest adev[r, c[ El este Hristosul, }=i va zidi Biserica,
dar oamenii au luat acest text =i au f[cut din el o doctrin[, spun`nd
c[ Apostolul Petru este cel pe a c[rui înv[\[tur[ a fost zidit[ Biserica, ca apoi s[ se ajung[ mai târziu la închinarea la sfin\i. Printr-o
astfel de izolare a unor versete =i prin desconsiderarea altora, care
le l[muresc, s-a ajuns în lume la o sumedenie de denomina\iuni
cre=tine, lucru care este o not[ rea ]n ce prive=te m[rturia credincio=ilor care spun c[ urmeaz[ înv[\[turile acelea=i C[r\i. Principiile Scripturii sunt ca ni=te unelte folositoare cu care po\i face mult
bine. Un ciocan este o unealt[ folositoare pentru c[ poate ridica o
cas[, dar dac[ love=ti pe cineva cu el, acea unealt[ produce durere
=i pagub[. Este bine s[ cite=ti Scriptura =i s[ mergi în lucrarea
Domnului, dac[ El te trimite, dar dac[ cineva din aceste motive nu
mai vrea s[ munceasc[ =i s[ se îngrijeasc[ de nevoile familiei lui,
ci al\ii trebuie s[ vin[ s[-i dea strictul necesar pentru familie, este
o dovad[ c[ acel om a c[zut în extrema unul zel p[gubitor, =i
Scriptura spune c[ un astfel de om este mai r[u ca un necredincios.
Astfel de oameni care pot lucra =i nu vor sunt o rea m[rturie a

ceea ce înseamn[ s[ fii cre=tin, de aceea ei trebuie s[ înve\e c[
banii =i timpul altuia sunt ale altcuiva =i nu doar li se cuvine. Un
credincios nu neap[rat nu poate fi bogat, dar un adev[rat credincios nu face din a deveni bogat scopul vie\ii lui, ci el =tie c[ este
binecuvântat ca s[ fie o binecuvântare pentru al\ii. Unii sub pretextul c[ sunt cump[ta\i sunt zgârci\i =i nu dau partea Domnului,
iar al\ii dintr-o râvn[ gre=it[ dau =i aceea ce este necesar ca s[
poat[ între\ine familia cu ce numim strictul necesar de pâine =i
lapte pentru copii. Dumnezeu, c[ruia }i apar\in toate lucrurile =i
toate sufletele, nu este un cer=etor care s[ ne cear[ bani, a=a cum
}l picteaz[ unii prin cuvinte când încearc[ s[-i conving[ pe al\ii
atunci când explic[ nevoile financiare ale lucr[rii Lui.
Dumnezeu vrea s[ fie adorat prin închinarea care I-o aducem
=i unul din modurile prin care-I aducem închinare este acela de a
d[rui lucr[rii Lui de bun[voie =i cu bucurie. Unii cad în extremism prin felul în care se îmbrac[, pentru c[ ei spun c[ se îmbrac[
pentru succes,sub pretextul c[ ce-i frumos =i lui Dumnezeu îi
place, în loc s[ se îmbrace cuviincios, simplu =i ]n func\ie de
buget, pe când al\ii cad în cealalt[ extrem[ =i nu-=i schimb[ nici
haine de pe ei, cum ar trebui s[ le schimbe de des, pe motivul c[
vor s[ fie smeri\i. Fiecare cre=tin adev[rat este împotriva avortului, care este o ucidere a unei fiin\e vii, ce las[ ve=nic un leag[n
gol în inima femeii care face un astfel de lucru. }n ce prive=te
aceast[ lucrare a întunericului suntem gata s[ spunem ce are de
spus Scriptura cu privire la ea, dar au fost cazuri în care unii, care
au spus c[ sunt cre=tini, nu s-au limitat la o demonstra\ie pa=nic[,
ci au introdus bombe în clinicile în care se f[ceau avorturi (în
America) =i prin exploziile produse de aceste bombe s-au pierdut
multe vie\ii. Acest fel de râvn[, f[r[ de în\elepciune, este un alt
exemplu al extremismului prin care lucrarea Domnului este vorbit[ de r[u =i întunericul are câ=tig.
Este posibil ca femeia care se face vinovat[ de s[vâr=irea unei
astfel de fapte mâr=ave prin poc[in\[ s[ fie iertat[ în meritul sângelui Domnului Isus, dar aceia care omoar[ pe al\ii, pentru c[
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ceea ce fac ei este p[cat, lu`ndu-le =ansa pe care o mai au de a se
poc[i, î=i descalific[ inten\ia bun[, care devine fapt[ rea =i
aduc[toare de osând[. Un alt exemplu de extremism îl avem în
aceia care duc ascultarea de autoritatea religioas[ sau chiar de
lege pân[ acolo c[ fac ce este împotriva Scripturii dac[ li se cere,
pe când al\ii se duc în cealalt[ extrem[, în care nu recunosc nici o
autoritate, nu se fac membri în nici o biseric[, pentru c[ ei spun
c[ sunt membri cerului =i se r[zvr[tesc chiar =i împotriva st[pânirii îng[duite de Dumnezeu. <Adu-le aminte s[ fie supu=i st[pânirilor =i dreg[torilor, s[-i asculte, s[ fie gata s[ fac[ orice lucru bun,
s[ nu vorbeasc[ de r[u pe nimeni, s[ nu fie gata de ceart[, ci
cump[ta\i, plini de blânde\e fa\[ de to\i oamenii> (Tit 3:1, 2).
Cei care sunt buni cet[\eni ai cerului sunt bine echipa\i ca s[
fie cei mai buni cet[\eni ai p[mântului, care este doar un loc temporar. Oamenii care s[vâr=esc fapte vrednice de osând[, categorie
din care Apostolul Pavel îi spune lui Tit c[ f[ceam parte =i noi
odat[, au nevoie s[ vad[ cum lucreaz[ harul lui Dumnezeu în noi
prin cump[tare =i în\elepciune. Aceast[ cump[tare este o virtute
necesar[ în via\a noastr[ spre a fi feri\i de pericolul extremismului, fie ]n ce prive=te ascultatea de mai marii no=tri în Domnul sau
]n ce prive=te supunerea fa\[ de legile statului. Aceast[ cump[tare
ne înva\[ s[ ascult[m, atâta timp cât ce ni se cere s[ facem nu
merge împotriva Cuvântului Scripturii. Zelul =i cump[tarea pot fi
prieteni buni, dar extremismul creat de un zel firesc, pentru c[
avem o voin\[ liber[, poate strica planul bun al lui Dumnezeu
pentru via\a noastr[.
Extremismul de multe ori ia un principiu bun =i-l distorsioneaz[ asemenea unei oglinzi de la circ, care te face s[ ara\i
caraghios, diferit de cum ara\i în realitate. Pericolul extremismului nu este ceva nou, care a ap[rut în vremea noastr[, ci a fost un
pericol real chiar =i în rândul ucenicilor Domnului Isus. Când un
sat de samariteni nu L-au primit pe Domnul cu ucenicii S[i, unii
dintre ucenici au fost de p[rere c[ ar fi bine s[ cear[ foc din cer
peste ei (Luca 9:54). Iacov =i Ioan au avut în acele momente un

zel grozav de fierbinte pentru Domnul Isus, care dup[ vederea lor
a fost dezonorat prin refuzul de ospitalitate al samaritenilor.
Domnul Isus a recunoscut acel zel extremist ca fiind o influen\[
str[in[, =i nu numai c[ nu a fost de acord cu ei, ci i-a =i mustrat.
Gândidu-m[ la acest incident cred c[ eu =i mul\i al\ii g[sim undeva în trecutul nostru astfel de momente de lips[ de maturitate în
credin\[, când am fi fost gata s[ cerem astfel de minuni când cei
r[i =i ce este r[u se p[rea c[ are cauz[ de câ=tig prin a dezonora
Numele lui Dumnezeu.
Exist[ în noi, oamenii, aceast[ pornire ce seam[n[ cu un
instinct, care dintr-o scânteie este gata s[ explodeze în ceva
p[gubitor dac[-l l[s[m =i nu cercet[m firul gândirii, trecându-l
prin sita Scripturii ca s[-l legitim[m =i s[ afl[m astfel de unde
vine. Domnul Isus a vindecat un om vorbindu-i doar, pe alt orb
l-a vindecat prin atingere, iar pe un altul prin a-i unge ochii cu
tin[, dar datorit[ acestui fel de a fi al omului, gata s[ sar[ în
extreme, cred c[ ar fi fost foarte posibil ca dup[ un timp fiecare
din ace=tia trei s[ fi spus c[ Domnul nu vindec[ decât în modul în
care fiecare din ei a fost vindecat =i probabil c[ din aceste trei
puncte de vedere s-ar fi putut na=te trei denomina\iuni diferite.
Deoarece Petru a fost un om care nu în\elegea decât alb sau
negru, uneori nu a a=teptat prea mult timp s[ în\eleag[ planurile
Domnului, dar a avut un zel extrem pentru Domnul Isus. Când au
fost în Ghetsimani a scos sabia =i a t[iat urechea lui Malhu ca s[
apere pe Domnul =i sunt destul de sigur c[ nu a avut inten\ia s[-i
taie doar urechea. Domnul Isus, care a recunoscut râvna lui
extremist[, a vindecat urechea lui Malhu pentru ca Petru, s[ nu
poat[ fi acuzat de vin[ =i s[ r[mân[ liber. Avem în aceste dou[
exemple clare din via\a ucenicilor dovada c[ oameni plini de
inten\ii bune, cum au fost ucenicii, f[r[ ca s[-=i dea seama au fost
însufle\i\i, provoca\i =i inspira\i de câte un sfetnic al întunericului,
care i-a pus în pozi\ia periculoas[ a extremismului. Cineva care
este un extremist cu privire la lucrurile duhovnice=ti se aseam[n[
cu cineva care c[l[tore=te spre o destina\ie, dar dintr-o dat[ î=i
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pierde orientarea =i direc\ia, dar în loc s[ afle unde este =i care
este drumul cel bun, alege s[ dubleze viteza cu care c[l[tore=te.
Când o persoan[ care m[ caut[ în ora= s-a r[t[cit =i îmi d[ telefon, primul lucru pe care-l întreb este: <Unde e=ti?>, apoi ]l ajut s[
g[seasc[ drumul bun.
Când suntem provoca\i de vocea extremismului trebuie s[
c[ut[m sfatul întreg al Scripturii ca s[ afl[m unde suntem =i s[
cerem sfatul acelora care au dovedit de-a lungul anilor c[ sunt
credincio=i Domnului. Este necesar s[ cunoa=tem voia Lui cu
privire la via\a noastr[, în mod deosebit atunci când observ[m c[
accentu[m un anumit lucru, l[sând alte lucruri bune s[ sufere.
Când venim la mântuire Fiul ne face slobozi, dar partea noastr[
este s[ veghem ca s[ nu facem din aceast[ slobozenie o u=[ spre
p[cat, dar nici s[ nu ad[ug[m stricte\i =i reguli necerute de
Domnul, sem[nând astfel cu cei din Galatia, care au început bine
în Duhul, dar care prin vicle=ugul =i ignoran\a oamenilor fa\[ de
adev[r au riscat s[ termine în firea p[mânteasc[. <Sunte\i a=a de
nechibzui\i? Dup[ ce a\i început prin Duhul, vre\i acum s[
sfâr=i\i prin firea p[mânteasc[?> (Galateni 3:3).
De multe ori cei ce au un zel extremist, care-i scot din voia lui
Dumnezeu, sunt oameni care încearc[ s[ se fac[ pl[cu\i lui
Dumnezeu prin meritele lor =i fiind lipsi\i de bucurie î=i r[sfrâng
influen\a asupra celor din jur. Avem nevoie unii de al\ii nu numai
pentru a ne încuraja, ci chiar =i spre a fi critica\i uneori în onestitate =i bun[tate unii de al\ii, pentru c[ nu po\i înv[\a nimic de la
cineva care agreaz[ tot ce spui. Când alunec spre un =an\ al
extremismului, fie de stânga sau de dreapta, =i cineva se apropie
de mine cu bun[tate simt acest lucru =i pot s[-i primesc sfatul.
Referindu-se la înv[\[turile mai greu de în\eles date de
Apostolul Pavel =i la pericolul r[st[lm[cirii acestora, el a spus:
<... În ele sunt unele lucruri grele de în\eles, pe care cei ne=tiutori
=i nestatornici le r[st[lm[cesc ca =i pe celelalte Scripturi, spre
pierzarea lor> (2 Petru 3:16).
Noi suntem nu des[vâr=i\i, ci în proces de prelucrare, de aceea

este nevoie de c[l[uzirea Duhului =i de înv[\[tura s[n[toas[ a
acelora care au dovedit în timp c[-L urmeaz[ pe Domnul =i nu pe
oameni. Extremi=tii sunt de multe ori oameni care m[nânc[
pâinea întrist[rii, fiind mereu nemul\umi\i pân[ ce nu v[d c[ =i
al\ii sufer[ ca =i ei. Era o vreme când astfel de extremi=ti acuzau
=i amenin\au cu iadul pe cine purta ceas la mân[ sau cravat[. Tat[l
meu mi-a spus c[ pe vremuri, a avut de-a face cu astfel de oameni,
c`nd a vrut s[ se c[s[toreasc[ nu i s-a oficiat serviciul de cununie
în casa de rug[ciune pân[ ce nu s-a tuns la zero.
Uneori omul se laud[ prea mult cu sfin\enia lui în loc s[ se
laude cu a lui Dumnezeu, ]nc`t privind la cât este El de Sfânt s[
se smereasc[. Un astfel de om extremist predic[ de la amvon
nevoia de-a fi des[vâr=it, ]ns[ so\ia lui, de undeva de pe un rând
din spatele bisericii, a spus: <Adu-\i aminte c[-s aici!> Este bine
s[ tr[im într-o lume nu a visurilor, ci în una real[, în care
recunoa=tem c[ nu suntem des[vâr=i\i, fiind accepta\i în familia
Împ[ratului prin har =i nu pe baza des[vâr=irii noastre. Partea care
ne revine nou[ este s[ ne ferim de tot ce ni se pare r[u, c[utând
pacea =i sfin\irea, dar des[vâr=it este numai Dumnezeu. Când
Domnul Isus ne spune s[ fim des[vâr=i\i, dup[ cum Tat[l nostru
este des[vâr=it, acel cuvânt în original are menirea s[ ne spun[ c[
El vrea s[ fim întregi =i comple\i pân[ la punctul de maturitate =i
nu cred c[ cineva ar avea arogan\a s[ spun[ c[ este la fel de
des[vâr=it ca =i Domnul Isus (Matei 5:48).
Nu neap[rat încerc[m s[ fim cei mai sfin\i dintre to\i, av`nd o
sfin\enie f[\arnic[, ci de dragul Domnului Isus încerc[m s[ facem
ceea ce ni s-a dat s[ facem cum putem noi mai bine, p[strându-ne
neîntina\i =i depinzând de ajutorul Lui. Citind Scriptura g[sim c[
Maria se îngrijora mult de treburile casei, dar Domnul Isus a spus
c[ Marta =i-a ales partea cea bun[, deci nu a f[cut =i nu a
îndeplinit cu des[vâr=ire toate p[r\ile, dar a ales-o pe cea mai
bun[. Parte din a fi matur în credin\[ este s[ =tii s[ spui NU la
multe lucruri, ]nc`t s[ po\i spune DA la ceea ce El vreas[ spunem
DA, pentru ca nu cumva la sfâr=it de drum s[ ne afl[m c[ am f[cut
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multe lucruri, dar nu le-am f[cut pe acelea care ni le-a încredin\at
El s[ le facem. Ca s[ fim feri\i de pericolul extremismului trebuie
s[ privim la Sfânt[ Scriptur[ ca la un întreg =i s[ nu ne alegem o
serie de înv[\[turi preferate.
De=i nu este necesar =i nici nu este r[u, unii au mai multe copii
ale Sfintei Scripturi. Am v[zut c[ unii au Biblie la serviciu, în
geant[ sau ma=in[, dar cel mai important este s[ ai acest cuvânt în
inim[, spre a fi ferit astfel de orice v[t[mare a sufletului, printre
care pericolul extremismului este real =i periculos. Lupta va fi
acolo unde adev[rul este provocat de minciun[ =i erezie, de aceea
este nevoie ca acest Cuvânt al Scripturii s[ locuiasc[ din bel=ug
în noi (Coloseni 3:16), pentru c[ altfel ne vom afla c[ lupt[m =i
poate chiar facem mult[ g[l[gie, dar nu vom avea nici o biruin\[
daca nu lupt[m acolo unde se d[ lupta Domnului.
O c[mil[ cu o greutate ]n spate poate rezista c[ldurii de=ertului =i poate c[l[tori 400 de km f[r[ s[ se adape =i f[r[ s[ m[nânce,
dar sufletul nostru nu lucreaz[ în acest fel, deoarece el are nevoie
de hran[ spiritual[ în fiecare zi. Spurgeon, numit =i prin\ul predicatorilor, a fost unul din cei mai renumi\i vestitori ai Evangheliei.
Acest om a avut doi bibliotecari =i uneori chiar trei, care-l ajutau
în verificarea textelor =i a mesajelor. El le spunea studen\ilor care
absolveau =coala biblic[ început[ de el c[ pentru cinci ani de zile
ei trebuie s[-=i citeasc[ predicile de la amvon. Chiar dac[ noi
ast[zi nu proced[m în acest fel, amintesc aceste lucruri spuse de
Spurgeon ca m[suri de precau\ie, ca s[ vedem cât de important a
fost pentru acest om grija de a nu trece peste ce este scris, ca nu
cumva s[ strice Cuvântul =i s[ se ajung[ la vreo extrem[ periculoas[. Adev[rul Scripturii trebuie s[ fie un adev[r care în
întregime trebuie s[ ne cuprind[ via\a, nu doar o parte care ni se
pare c[ este pentru noi.
Practicarea unui verset în\eles gre=it a f[cut =i mai ]i face pe
unii s[ ajung[ în =an\ul p[gubitor al extremismului, ca de exemplu cei care în zilele de ast[zi (America) spun c[ danseaz[ cu
=erpi venino=i în mân[, înaintea Domnului, ca s[ dovedeasc[ c[ ei

împlinesc Scriptura (Marcu 16:18). Am cunoscut un om care a
spus c[ a citit toat[ Scriptura, dar nu a în\eles prea multe din ea =i
nici nu în\elege de ce noi, cre=tinii, facem a=a mare caz din
Evanghelie. Pentru ca Scriptura s[ nu fie o carte pecetluit[,
greoaie sau chiar plictisitoare, ci o carte vie, care vorbe=te =i
hr[ne=te, trebuie s[ te apropii de ea nu cu arogan\a unui om cu
multe diplome, ca =i în cazul persoanei pe care am amintit-o, ci cu
dorin\a sincer[ de a c[uta =i face voia lui Dumnezeu. Pentru ca ea
s[-\i fac[ bine trebuie s[ o deschizi cu dorin\a de a fi înv[\at =i cu
hot[rârea c[ atunci când ea î\i va cere s[ te schimbi vei asculta.
Promisiunea Lui este c[ se va l[sa g[sit de acela care-L caut[ cu
toat[ inim[ =i nu se apropie de Scriptur[ cu idei preconcepute, pe
care de la început î=i spune c[ nu le va schimba.
Famenul Etiopian a f[cut parte din aceast[ grupare select[ de
suflete alese care caut[ adev[rul =i se apropie de Scriptur[ f[r[ de
prejudec[\i, recunoscând c[ are nevoie s[ fie c[l[uzit =i înv[\at.
Sinceritatea este nu numai bun[, dar =i necesar[, totu=i nu poate
sta la baza m`ntuirii, pentru c[ po\i fi sincer =i gre=it, ci credin\a
în Domnului Isus Hristos =i ceea ce a f[cut El pentru noi ca
p[c[to=i. A fi credincios Domnului înseamn[ a avea o rela\ie de
prietenie cu El, =i nu înseamn[ ceva ce faci doar duminica, ci
înseamn[ o tr[ire zi de zi în lumina Scripturii, care ne va ajuta s[
evit[m =an\urile extremismului. Dumnezeu, care iube=te sufletul
t[u mai mult decât e=ti tu în stare s[ te iube=ti, nu vrea s[ fie doar
parte din via\a ta, ci vrea s[ fie centrul vie\ii tale, ]nc`t s[ afecteze
tot ce faci =i s[-\i poat[ binecuvânta toat[ via\a. Dac[ privind la
roadele pe care vezi c[ le ai sau care î\i dai seama c[ lipsesc din
via\a ta observi c[ ai alunecat într-un astfel de =an\ al extremismului ast[zi po\i s[ ai un început nou, smerindu-te prin rug[ciune
]n fa\a Lui. În fa\a sfin\eniei Domnului ne vedem c[ suntem mai
slabi decât am fi crezut noi c[ suntem, dar tot în prezen\a Lui vom
sim\i ca suntem mai iubi\i =i mai dori\i de El decât ne-am fi gândit vreodat[. Urmeaz[-L îndeaproape ca s[-I po\i auzi vocea; astfel sufletul t[u va fi ferit de pericolul extremismului =i nu vei duce
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lips[ de nici un bine.

Amin

11
PÃMÂNTUL ÎNAINTE DE POTOP
<…Fi\i totdeauna gata s[ r[spunde\i oricui v[ cere
socoteal[ de n[dejdea care este în voi; dar cu
blânde\[ =i team[.> 1 Petru 3:15

U

na din sarcinile care ne revin fiec[ruia dintre noi în
calitate de slujitori ai lui Dumnezeu este aceea de a
cunoa=te Cuvântul lui Dumnezeu, pentru c[ a=a cum
un ambasador cunoa=te legile =i chiar istoria \[rii pe care o
reprezint[, tot a=a copiii Domnului trebuie s[ cunoasc[ principiile
de guvernare ale Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Aceast[ sarcin[ de a
cerceta Scripturile, care aduce cu sine binecuvânt[rile cerului în
via\a noastr[, implic[ nevoia de studiu =i medita\ie, care este
necesar[ pentru c[ apar întreb[ri care cer r[spunsuri, fiindc[ este
esen\ial pentru copiii Domnului s[ cunoasc[ adev[rul, s[ cunoasc[ ceea ce cred. <Caut[ s[ te înf[\i=ezi înaintea lui Dumnezeu
ca un om încercat, ca un lucr[tor care n-are de ce s[-i fie ru=ine,
=i care împarte drept Cuvântul adev[rului> (2 Timotei 2:15).
A fi poc[it este asociat cu o grupare de oameni care nu cunosc
prea multe =i poate chiar mai nimic despre =tiin\[, dar Scriptura
ne arat[ c[ nu este necesar s[ suferim o astfel de ru=ine nemeritat[, pentru c[ nu Scriptura urmeaz[ =tiin\a, ci invers, dar nou[ ne
revine sarcina de a cerceta Scriptura în lumina care vine de sus,
a=a cum a f[cut =i Solomon. <M-am apucat =i am cercetat toate
lucrurile, cu gând s[ în\eleg, s[ adâncesc, =i s[ caut în\elepciunea
=i rostul lucrurilor, =i s[ pricep nebunia r[ut[\ii =i r[t[cirea
prostiei> (Eclesiastul 7:25). Printre altele, nebunia r[ut[\ii =i
120

r[t[cirea prostiei în vremea noastr[ se poate observa în lumea de
ast[zi nu printr-o închinare la Baali, lui Moloh sau în fa\a unei
statui necuvânt[toare, ci printr-o insult[ adresat[ Creatorului,
numit[ Teoria Evolu\iei, care este real[ doar pentru ]nchipuirea
oamenilor, teorie care spune c[ totul s-a creat de la sine.
F[r[ s[ fim dogmatici =i cunoscând faptul c[ acum cunoa=tem
lucrurile în parte, ]n acest mesaj vom privi sub form[ de cauz[ =i
efect la una din posibilit[\ile modului în care Dumnezeu a f[cut
ca oamenii s[ tr[iasc[ în jur de aproximativ 900 de ani în primii
1600 de ani ai existen\ei omului pe p[mânt. Citind cartea
Genesei uneori ne întreb[m: <Unde o fi fost Edenul? Ce fel de
condi\ii de via\[ au fost pe p[mânt la început =i de ce omul de
ast[zi nu tr[ie=te în medie nici zece la sut[ din cât tr[ia înainte?
Cum erau plantele =i animale la început? Dac[ Dumnezeu, uitându-se la tot ce f[cuse, a numit toate lucrurile <foarte bune> pân[
în ziua a =asea (Genesa 1:31), oare a c[zut Lucifer cel creat
des[vâr=it dup[ aceea (Ezechiel 28:12-25), fiind provocat ]n
m`ndria lui =i invidios de prietenia omului cu Dumnezeu? Câte
lumi au fost create pân[ acum? (Apocalipsa 21:1). A p[c[tuit
Adam neascultând de Dumnezeu, pentru c[ nu a vrut s[ se despart[ de Eva, sau ce a =tiut despre acel fruct din care a mâncat?
La unele din aceste întreb[ri avem r[spunsuri în Cuvânt, în
anumite cazuri dovedite chiar de =tiin\[, iar la altele vom avea
r[spunsuri mai complete când vom ajunge cu adev[rat acas[.
+tim sigur c[ datorit[ p[catului, omul a fost pedepsit =i lumea de
atunci a pierit la potop, prin urmare p[mântul a suferit modific[ri.
<+i c[ lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecat[ de ape>
(2 Petru 3:6). Nu pu\ini sunt aceea care aleg starea de ignoran\[
explicat[ de Apostolul Petru ca o stare în care se fac c[ nu =tiu,
pentru c[ nu sunt interesa\i =i nici nu vor s[ =tie ce are de spus
Scriptura cu privire la vremea de dinainte de potop. <C[ci înadins
se fac c[ nu =tiu c[ odinioar[ erau ceruri =i un p[mânt scos prin
Cuvântul lui Dumnezeu din ap[ =i cu ajutorul apei> (2 Petru 3:5).
Astfel de oameni care <se fac înadins c[ nu =tiu> aleg s[ stea în
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aceast[ pozi\ie fiindc[ a admite c[ Dumnezeu este Acela care a
creat =i a controlat aceste evenimente pe p[mânt implic[ ideea c[
El este Proprietar a tot ce exist[, =i ca Proprietar are dreptul s[
fac[ legi =i reguli de care ei nu vor ca s[ asculte. Astfel de oameni
nu accept[ ideea potopului, ci prefer[ minciuna evolu\iei.
Potopul ne spune c[ a avut loc o judecat[ a omului, =i dac[
primii oameni au fost judeca\i înseamn[ c[ =i aceia care tr[iesc
ast[zi vor fi judeca\i. Cuvântul Scripturii ne spune c[ ]n vremurile
de pe urm[ oamenii vor fi batjocoritori a celor scrise în Scriptur[
=i =tim c[ astfel de oameni privesc ca un lucru de basm atât
viitorul spiritual =i ve=nic al omului cât =i felul p[mântesc de via\[
al primilor oameni. <Înainte de toate, s[ sti\i c[ în zilele din urm[
vor veni batjocoritori, plini de batjocuri care vor tr[i dup[ poftele
lor> (2 Petru 3:3). Vom privi în acest mesaj, în mod deosebit, la
perioada de timp cuprins[ ]ntre crearea primului om, Adam, =i
pân[ la potop, luând în considerare cercet[rile oamenilor de
=tiin\[ cre=tini din ultimii zeci de ani.
Cunoa=terea acestor lucruri din trecut ne este de folos nu
numai pentru c[ fac Scriptura mai real[, dar =i pentru c[ în viitor,
în perioada de o mie de ani, când Domnul Isus va reveni din nou
pe p[mânt, p[mântul va fi readus la condi\ia de dinainte de potop.
Cartea Genesei ne spune c[ atunci când Dumnezeu a creat p[mântul a desp[r\it apele de sus de apele de jos, numindu-le pe cele de
sus cer: <Dumnezeu a zis: «S[ fie o întindere între ape, =i ea s[
despart[ apele de ape. +i Dumnezeu a f[cut întinderea, =i ea a
desp[r\it apele care sunt dedesuptul întinderii de apele care sunt
deasupra întinderii. +i a=a a fost. Dumnezeu a numit întinderea
cer…»> (Genesa 1:6-8). Aceast[ p[tur[ de ape din cer înconjurau
cam la zece kilometri în[l\ime p[mântul =i atmosfera care
sus\inea via\a pe p[mânt, asemenea unui balon protector, în[untru
lui fiind globul p[mântesc, pe care Creatorul a a=ezat omul.
Apele deasupra întinderii numit[ de Dumnezeu cer puneau o
presiune asupra atmosferei dintre aceste ape =i scoar\a p[mântului cre`nd o condi\ie atmosferic[ pu\in diferit[ de cea de ast[zi.

Au fost g[site bule de aer ]ncapsulate în cear[ sau sev[ semi
trasparent[ de plante, ermetic închise, p[strate în aceste condi\ii
din vremea de dinainte de potop. Analizele de laborator au dovedit într-un mod consistent c[ acel aer con\inea cu 50% mai mult
oxigen ca =i aerul din atmosfera în care tr[im ast[zi. Omul poate
detecta diferen\a de aer mai ales când merge la munte, pentru c[
la o altitudine ridicat[ oxigenul este într-un procentaj mai sc[zut
=i nu pu\ini au avut experin\a de a urca o pant[ cu ma=in[ =i s[
simt[ c[ motorul trage mai greu sau chiar se opre=te, pentru c[ d[
de o p[tur[ de aer lipsit[ de oxigen, lucru care afecteaz[ arderea
combustibilului amestecat cu aer în carburatorul ma=inii.
Cei care urc[ Everestul de obicei folosesc tuburi cu oxigen,
fiindc[ aerul este rarefiat pân[ la punctul unde afecteaz[ mu=chii
=i chiar gândirea, iar cei care au fost recent la doctor probabil c[
au avut experin\a de a li se verifica oxigenul din organism. În vremea de dinainte de potop, presiunea creat[ de apa de deasupra
p[mântului m[rea procentajul de oxigen din aerul respirat de
oameni, =i acest lucru le-a afectat dezvoltarea, vindecare r[nilor,
puterea fizic[, încetinindu-le procesul de îmb[trânire. Tr[ind în
astfel de condi\ii, primii oameni puteau fugi ore la rând, nu câteva minute ca noi. Efectul acestui aer oxigenat este bine cunoscut
=i folosit nu numai în laboratoare, ci chiar =i de oamenii boga\i de
ast[zi care au astfel de camere de presiune pe care le folosesc
c[utând s[-=i prelungeasc[ via\a.
Un doctor fizician credincios a stat dou[ ore într-o astfel de
camer[ =i a spus c[ atunci când a ie=it de acolo s-a sim\it c[ are
atâta energie c[ i-ar fi venit =i ar fi vrut s[ alerge în jurul p[mântului. Acest principiu este folosit ast[zi în domeniul medical pentru c[ r[nile se vindec[ mai repede în astfel de incubatoare. În
anul 1983 un japonez a crescut o plant[ de ro=ie în astfel de
condi\ii de presiune =i oxigen, =i planta a crescut peste 12 metri
în[l\ime =i a produs peste zece mii de ro=ii. În acea vreme de
dinainte de potop nu numai aerul, ci =i efectul soarelui era diferit,
fiind controlat îndeaproape de Dumnezeu. Cortina rotund[ de ap[
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care înconjura p[mântul, ca o perdea, a creat un efect de ser[,
luând ce este bun de la soare =i în acela= timp oprind afar[ razele
d[un[toare. Aceast[ condi\ie de atmosfer[ deosebit[ a fost parte
din lucrarea de crea\ie ini\ial[, în care s-a v[zut dragostea unui
Dumnezeu care iube=te omul, pentru ca omul s[ beneficieze de o
condi\ie optim[ de via\[ =i s[ tr[iasc[ s[n[tos.
Efectul d[un[tor al razelor de soare era oprit de cortina de ap[
care înconjura p[mântul, lucru care a avut un efect extrem de
pozitiv asupra a tot ce era viu pe p[mânt. Razele filtrate afar[ din
atmosfera în care tr[ia omul erau razele ultraviolete, razele X =i
razele gama. Suntem obi=nui\i cu razele X la care suntem expu=i
ori de câte ori ni se face film pentru dantur[, pl[mâni sau pentru
fracturi de os. Când ni se face un astfel de film, care ne expune
limitat =i nu creaz[ un pericol pentru organism, razele X trec prin
corp ca un fel de glon\ microscopic f[r[ s[ mi=te ceva, form`nd o
umbr[ a tot ce g[se=te în calea lor, producând o imagine a interiorului nostru pe un film.
Razele X produse de soare ne afecteaz[ pe to\i, pentru c[ ele
trec prin acoperi= =i pere\i, fiind oprite numai de un cer noros, o
umbrel[ de plumb sau de beton. Corpul lupt[ cu aceast[ penetra\ie de raze, dar dup[ un timp începe s[ piard[ lupta =i pe fe\ele
noastre odat[ cu trecerea anilor apar ridurile, care ne spun c[
îmb[trânim. La vârsta de o sut[ de ani oamenii înainte de potop
probabil c[ nu aveau riduri, nu aveau boli de cancer, nu-=i
pierdeau p[rul =i nu le c[deau din\ii =i, totodat[, omul tr[ind
s[n[tos sute de ani a continuat s[ creasc[ în m[rime. De multe ori
se g[sesc astfel de schelete de oameni care m[soar[ în medie doi
metri =i jum[tate. Guvernul sau muzeele intervin =i confisc[ aceste schelete care spun c[ omul prin c[derea în p[cat a trecut de la
a fi mai mare la a a fi mai mic, pe când Teoria Evolu\iei sus\ine
c[ omul a trecut de la a fi mai mic la ceea ce este ast[zi.
În cazuri speciale acest cod genetic s-a transferat =i a ajuns
printre oamenii de dup[ potop. Goliat (1 Samuel 17:4) din Gat
avea =ase co\i =i o palm[, deci o ]n[l\ime de peste doi metri

jumate. Un cot era m[sura de la cot la vârful degetului, dar
aceast[ distan\[ fiind pu\in mai mare ca =i distan\a dintre cot =i
deget la oamenii de ast[zi =i putem observa cum aceast[
masur[toarea a afectat =i dimensiunile corabiei lui Noe. Imperatorul Maximus, de unde vine =i cuvântul de maxim, a avut o
înl[\ime care trecea de doi metri jumate. Într-o pe=ter[ din Italia
s-a g[sit scheletul unui om care avea peste trei metri. În anul
1925, în statul Indiana, au fost g[site scheletele unor oameni cu o
]n[l\ime în medie de 2,8 metri =i ace=ti oameni purtau plato=e de
lupt[ f[cute din arm[.
Într-o vreme guvernul Turciei sus\inea c[ a g[sit mormântul lui
Noe, unde a g[sit un schelet de peste trei metri. Ce fel de oameni
au tr[it pe p[mânt înainte de potop? Oameni care puteau mânui
unelte mari. L`ng[ un astfel de schelet uria= a fost g[sit un ciocan
f[cut dintr-un aliaj de cupru care cânt[rea 17 kg. Aceast[ ap[
numit[ =i <st[vilarele cerurilor>, pe care Dumnezeu a a=ezat-o
deasupra întinderii numit[ cer, a disp[rut la potop, când s-a unit
cu <izvoarele adâncului> ie=ite din p[mânt, ca s[ acopere p[mântul cu ap[ =i s[ cauzeze pierderea oamenilor a c[ror inim[ era pornit[ numai la r[u, excep\ie f[c`nd cele opt suflete din corabie.
Este posibil ca Dumnezeu s[ mai aib[ înmagazinate în vastul
Univers astfel de ape în atmosfer[. <L[uda\i-L, cerurile cerurilor,
=i voi ape, care sunte\i mai pe sus, de ceruri!> (Psalmul 148:4).
Oamenii se uit[ la p[mânt, care 70% este acoperit de ape, =i se
întreab[ de unde exist[ a=a de mult c[rbune =i \i\ei în p[mânt.
R[spunsul nu este c[ acestea s-au format acum c`teva milioane de
ani, ci r[spunsul este c[ p[mântul, care înainte de potop era un
singur continent acoperit în mic[ parte de ape, a sus\inut datorit[
condi\iile specifice amintite vegeta\ie =i via\[ animal[ de propor\ii uria=e. Nu numai omul cre=tea =i se dezvolt[ diferit, ci =i
plantele =i animalele. Înainte de potop p[mântul a fost acoperit de
o vegeta\ie care ar p[rea gigantic[ dac[ am compara-o cu cea din
ziua de azi, pentru c[ atunci tot ce avea via\[ tr[ia mai mult =i
cre=tea mai mult. În statul Montana din nordul Americii exist[ un

124

125

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

strat de c[rbune de peste 300 km2 =i de peste 2 km grosime.
C[rbunele, un combustibil folosit =i ast[zi, este lemn carbonizat
aflat din abunden\[ sub scoar\a p[mântului =i a fost format în vremea potopului, când p[mântul a fost rearanjat =i o mare parte a
fost acoperit de p[mântul =i piatra scoas[ la suprafa\[ de izvoarele
adâncurilor.
De multe ori în acest lemn carbonizat au fost g[site anumite
lucruri, ca de exemplu înc[l\[minte, clopo\ei, ceainicuri de metal,
toate dovedind c[ acest c[rbune poate fi format din lemn în doar
câ\iva ani. Au fost g[site trunchiuri de pom =i chiar cadavre pietrificate datorit[ apei, aceast[ pietrificare, în unul din cazurile studiate, a avut loc în 15 ani. În Alaska au fost descoperi\i sub un strat
de ghea\[ pomi pietrifica\i care au peste 80 de metri în[l\ime =i
aceasta este înc[ o dovad[ a felului de vegeta\ie care exist[ pe
p[mânt =i a rearanjamentului f[cut de Dumnezeu pe p[mânt. Nu
numai vegeta\ia, ci =i lumea animal[ care se hr[nea cu vegeta\ie
înainte de potop a beneficiat de condi\iile create de Dumnezeu
pentru om înainte de potop.
+tim c[ pe p[mânt au fost dinozauri, pentru c[ s-au g[sit multe
schelete uria=e =i ou[ pietrificate, dar se numeau dragoni; erau
animale din specia =opârlelor care au continuat s[ creasc[. O mare
suprafa\[ de uscat, cu o mare popula\ie a lumii animale au creat
la potop rezerve uria=e de \i\ei. Ori de câte ori aliment[m ma=ina
cu benzin[ este bine s[ ne aducem aminte c[ a fost un potop care
a f[cut posibil s[ avem acest combustibil. Dumnezeu a l[sat fosile, viet[\i =i plante prinse =i închise instantaneu în piatr[, ca s[
fie parte din dovezile prin care oamenii s[ cunoasc[ c[ a fost o
lume înainte de potop. Scoicile de pe Everest =i de pe mun\ii
Americii de Sud spun c[ scoar\a p[mântului, ca o manta ce s-a
încre\it, a fost rearanjat[, a=a c[ este posibil ca ceea ce alt[dat[ era
]n ocean acum s[ fie pe vârful mun\ilor. Unde a fost Edenul?
Nimeni nu =tie, dup[ cum nimeni nu =tie unde a c[l[torit Noe cu
barca. E posibil ca odat[ ce au coborât din corabie au dat nume
asem[n[toare locurilor =i râurilor ca înainte de potop, dar

a=ezarea a tot ce a devenit noul uscat al p[mântului a fost schimbat[. Apele au continuat s[ coboare pe p[mânt, =i pe vremea lui
Peleg p[mântul a fost recunoscut ca fiind împ[r\it în continente
(Genesa 10:25).
Dup[ potop, atmosfera p[mântului s-a schimbat în a=a fel c[
oamenii tr[iau doar patru sute de ani, apoi dou[ sute de ani, ca s[
ajungem la vremea noastr[ când omul tr[ie=te în medie 70 de ani.
Dup[ potop, Dumnezeu a dat omului ca hran[ carnea animalelor
=i aceast[ schimbare i-a afectat via\a (Genesa 9:3). Acum o sut[
=i ceva de ani a fost descoperit în America de Sud un trib de
oameni care nu foloseau carne ca hran[, =i în medie via\a acestor
oameni era de 140 de ani. În loc de bani foloseau sâmburi de caise
a c[ror miez con\inea o vitamin[ care combate cancerul, dar cu
timpul, dup[ cum civiliza\ia din afar[ a p[truns între ei, i-a afectat pân[ când lungimea vie\ii acestor oameni a sc[zut =i a ajuns s[
fie la fel cu a celorlal\i oameni. Oamenii au spus c[ vor s[
m[nânce o pâine mai alb[, care odat[ coapt[ s[ nu se strice a=a de
repede, =i au f[cut f[ina alb[ care este lipsit[ de ulei =i nutrien\i
necesari corpului s[ lupte împotriva bolilor. Au ap[rut boli de tot
felul, =i omul dorind s[ fug[ de durere a creat medicamente care
trateaz[ simptomele bolii =i foarte rar cauzele ei.
Primii oameni, prin neascultare au invitat un str[in rece =i
nemilos în aceast[ lumea, =i acest du=man care va fi nimicit ultimul este moartea. <Vr[jma=ul cel din urm[, care va fi nimicit, va
fi moartea> (1 Corinteni 15:26). Dumnezeu a trimis potopul pentru c[ omul era r[u, =i El este un Dumnezeu c[ruia nu-I place r[ul
(Psalmul 5:4). Dumnezeu a pedepsit primii oameni alungându-i
din Eden, iar când au continuat s[ tr[iasc[ în starea lor de
r[zvr[tire Dumnezeu a f[cut s[ vin[ potopul pe p[mânt. Faptul c[
majoritatea oamenilor cred un lucru, nu face acel lucru adev[rat.
Pentru mult[ vreme oamenii de =tiin\[ i-au înv[\at pe al\ii c[
p[mântul este centrul Universului =i c[ planetele se învârt în jurul
lui, dar aceast[ ipotez[, a=a cum se =tie ast[zi, este cu totul gre=it[,
pentru c[ planetele din sistemul solar se învârt în jurul soarelui.
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Se credea mai demult c[ obiectele grele, cum ar fi 10 c[r[mizi,
cad mai repede sau sunt atrase de for\a gravita\ie mai tare ca =i
dou[ c[r[mizi, lucru care este gre=it. În domeniul medical se credea c[ omului bolnav, în anumite cazuri, trebuie s[ i se fac[ o
t[ietur[ pentru a se scurge sângele r[u, =i mul\i =i-au pierdut via\a
din cauza acestui fel gre=it de tratament, pentru c[ nu au ascultat
sfatul Scripturii care spune c[ în sânge este via\a omului.
Nu ce spun majoritatea oamenilor constituie adev[rul, ci ceea
ce spune Dumnezeu în Cuvântul Scripturii este adev[rul. Acest
adev[r spune c[ omul a fost creat dup[ chipul =i asem[narea lui
Dumnezeu, dar p[c[tuind =i-a pierdut prietenia cu El. Adev[rul
Scripturii ne spune c[ lumea înainte de potop a fost nimicit[ prin
ap[ =i c[ lumea de ast[zi va fi nimicit[ prin foc. A=a dup[ cum
existau batjocoritori pe vremea lui Noe, care au râs de el atunci
c`nd a lucrat =i s-a preg[tit pentru potop, bazat fiind pe promisiunea lui Dumnezeu, sunt =i ast[zi batjocoritori care râd =i batjocoresc ideea c[ va fi o R[pire a Bisericii la cer; un eveniment cum
nu a mai fost pe p[mânt, o domnie de 1000 de ani =i o cetate
numit[ Noul Ierusalim, unde pentru veci Dumnezeu va locui
împreun[ cu cei r[scump[ra\i, care au ]ncheiat legamânt cu El
prin jertfa de la Golgota.
Tot adev[rul Scripturii ne spune c[ este posibil s[ ne preg[tim
pentru întâlnirea cu Dumnezeu dac[ ne împ[c[m cu El prin jertfa
Domnului Isus care a pl[tit pentru vina p[catului nostru. E=ti tu
gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeu? Dac[ ]nc[ nu e=ti ]mp[cat =i
vrei s[ fii gata, exist[ o cale prin care po\i fi socotit neprih[nit
înaintea lui Dumnezeu, pentru c[ f[r[ de aceast[ neprih[nire, care
se cap[t[ prin credin\[, to\i oamenii sunt p[c[to=i înaintea Lui.
<De aceea, dup[ cum printr-un singur om a intrat p[catul în lume,
=i prin p[cat a intrat moartea, =i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricina c[ to\i au p[c[tuit…> (Romani 5:12).
Primul om corupt de virusul p[catului a transmis mai departe
aceast[ stare care se manifest[ în fiecare om printr-o pl[cere =i
chiar sete dup[ p[cat, dar, în dreptatea Sa, Dumnezeu a lucrat

dup[ acela=i principiu =i dup[ cum prin neasultarea lui Adam
ne-am n[scut în p[cat, tot a=a prin ascultare de Omul Isus, dac[
vrem s[ accept[m termenii Lui =i dac[ cerem, suntem <f[cu\i
neprih[ni\i>. <C[ci, dup[ cum prin neascultarea unui singur om,
cei mul\i au fost f[cu\i p[cato=i, tot a=a, prin ascultarea unui singur om, cei mul\i vor fi f[cu\i neprih[ni\i> (Romani 5:19).
Scriptura ne spune c[ Dumnezeu va repara aceast[ lume =i o va
readuce la condi\iile de dinainte de potop, când animalele s[lbatice vor tr[i în pace cu omul =i vor avea o diet[ vegetarian[
(Isaia 11:6-9). Ochii no=tri pot s[ deosebeasc[ doar un anumit
spectru de culori, dar cum va fi când în trupul de slav[ vom vedea
întreg spectru de culori =i vom auzi toate frecven\ele? Vom avea
nu doar cinci sim\uri limitate, ci sim\uri cu care vom vedea chiar
=i sunetele, =i o ureche care aude chiar =i culorile. Nu degeaba
Apostolul Pavel odat[ ce a fost expus condi\iilor din cer a spus c[
pentru El a muri este un câ=tig.
Dac[ cumva faci parte dintre aceia care înc[ nu s-au împ[cat
cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, prin acest mesaj
Dumnezeu î\i spune c[ are planuri bune pentru tine dac[ vrei s[
ascul\i de El =i s[ te poc[ie=ti, p[r[sind ceea ce El nume=te a fi
p[cat. A=a cum Moise l-a chemat pe Hobab s[ vin[ cu ei s[ se
bucure de binele pe care-L va face Dumnezeu, tot a=a =i noi
chem[m to\i oamenii la mântuirea care se prime=te în dar de la
Dumnezeu, prin credin\a în Domnul Isus Hristos. Dup[ cum este
scris: <…lucruri, pe care ochiul nu le-a v[zut, urechea nu le-a
auzit, =i la inima omului nu s-au suit, a=a sunt lucrurile, pe care
le-a pregatit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc> (1 Corinteni 2:9).
Dac[ e=ti mântuit lucreaz[ cu toat[ râvna, f[ ceva spre slava
Aceluia care a preg[tit lucruri minunate pentru viitorul t[u ve=nic,
iar dac[ nu e=ti înc[ mântuit, prin rug[ciune, pred[\i fiin\a
întreag[ Domnului Isus, ca s[ te po\i bucura de viitorul pe care El
l-a preg[tit celor ce }l iubesc.
Amin
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12
SFÂNTA S CRIPTURÃ ºI MESAJUL EI
<Toat[ Scriptura este ]nsuflat[ de Dumnezeu =i de
folos ca s[ înve\e, s[ mustre, s[ îndrepte, s[ dea
în\elepciune în neprih[nire, pentru ca omul lui
Dumnezeu s[ fie des[vâ=it =i cu totul destoinic pentru
orice lucrare bun[.> 2 Timotei 3:16, 17

S

fânta Scripura este o carte care în ultima vreme a devenit
tot mai cunoscut[ =i din anumite motive tot mai acceptat[ în casele oamenilor. Pentru unii aceast[ carte face
parte din decorul unei camere, iar pentru al\ii con\inutul ei face
parte din decorul interior al inimii lor. Sfânta Scriptur[ este compus[ din 66 de c[r\i scrise de persoane provenite din medii foarte
diferite =i este împ[r\it[ ]n func\ie de perioada în care a fost scris[
în dou[ p[r\i, numite Noul =i Vechiul Testament. C[r\ile Vechiului Testament au fost scris între anii 1500 ].Hr. =i 400 ].Hr., iar
Noul Testament a fost scris între ani 40 d.Hr. =i 90 d.Hr. An dup[
an apar tot mai multe traduceri ale Sfintei Scripturi, este tot mai
u=or de procurat =i pentru a avea o copie personal[ trebuie doar s[
o dore=ti =i s[ porne=ti în c[utarea ei. Neglijarea înv[\[turii acestei c[r\i a dus lumea în care tr[im ]ntr-o criz[ moral[ acut[, pentru c[ nu exist[ moralitate adev[rat[ f[r[ o consacrare sincer[
standardului de principii dat de Dumnezeu.
Chiar dac[ ar ajunge cineva dedicat celui mai înalt standard de
moralitate omenesc, a=a cum a fost Nicodim, sufletul acelei persoane tot este pierdut pân[ când nu urmeaz[ sfatul acestei c[r\i,
care ne face cunoscut[ singura cale posibil[ prin care un suflet
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poate ajunge s[ stea înaintea lui Dumnezeu, f[r[ vreo vin[ la
activ. Nu pu\ini au studiat aceast[ carte cu scopul de a o dovedi
fals[ =i gre=it[, dar de multe ori în loc s[ o poat[ dovedi a fi neadev[rat[, ei au fost cei cuceri\i de adev[rul ei =i schimba\i în
f[pturi noi, numi\i în textul de mai sus oameni destoinici ai lui
Dumnezeu, pentru c[ în adev[rul acestei c[r\i au recunoscut
glasul unui Dumnezeu Creator, care a ales s[ Se lase g[sit =i
cunoscut de om.
În acest mesaj vom privi mai întâi la modul prin care s-a ajuns
s[ avem acest mesaj al lui Dumnezeu în form[ scris[, apoi vom
privi la felul cum este transmis =i în încheiere vom privi la modul
în care fiecare, individual, am ales s[ primim sau s[ respingem
acest mesaj care de multe ori a fost asem[nat cu o scrisoare trimis[ de Dumnezeu fiec[rui om de pe p[mânt. La modul general,
Dumnezeu S-a f[cut cunoscut tuturor oamenilor care au tr[it =i
mai tr[iesc prin faptul c[ +i-a l[sat amprenta pe tot ce El a creat
în natur[, dar a ales s[ Se fac[ de cunoscut mai îndeaproape prin
revela\ia dat[ unor oameni, care au scris experien\ele pe care
le-au avut cu Dumnezeu =i mesajele pe care le-au primit de la El.
Cu toate c[ aceast[ carte este a=a de r[spândit[, pu\ini îi cunosc
istoria mai în detaliu ca s[ poat[ spune cum s-a ajuns la punctul
în care, când vrem noi, s[ putem \inea în mân[ o carte bine legat[,
u=or de citit, tradus[ cu acurate\e.
Chiar dac[ cineva iube=te aceast[ carte nu are cum s[ o
pre\uiasc[ pe deplin la adev[rata ei valoare pân[ nu cuno=te cum
a fost scris[ =i care a fost pre\ul sacrificiului pe care genera\ie
dup[ genera\ie, mâna\i de dragoste pentru Dumnezeu =i suflete,
l-au pl[tit pentru traducerea =i r[spândirea ei. Sunt ast[zi suflete
care v[d în aceast[ carte o comoar[ =i recunoscându-i importan\a
se întreab[ de unde avem aceast[ carte a c[rei cuvinte au via\[ =i
a c[rei mesaj are puterea de a schimba vie\i =i chiar de a face minuni. Ca s[ putem aprecia mai mult valoarea acestei c[r\i este util
s[ facem o c[latorie înapoi în timp, pe p[mântul unde cândva au
locuit oameni ca Avraam =i Daniel. Cu peste 4000 de ani în urm[,
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în acele \inuturi a existat o cetatea numit[ Babilon pe vremea
împ[ra\ilor haldei =i dovezile arheologice arat[ c[ în aceast[
cetate în jurul împ[ratului erau scribi, care aveau ca slujb[
scrierea legilor =i ]nregistrarea evenimentelor timpului, folosind o
metod[ de scriere care era în\eleas[ de oficialit[\ile din conducerea acelei împ[r[\ii.
Ace=ti scribi foloseau o bucat[ de trestie sau tulpina sub\ire a
unei plante asem[n[toare, a c[rui cap[t era t[iat în a=a fel ]nc`t s[
ia forma ascu\it[ a unei peni\e cu care imprimau semne pe o
suprafa\[ de lut moale, a=ezat în rame, care la rândul lor erau puse
pe ni=te forme cilindrice. În scurt timp lutul se înt[rea =i aceste
semne caligrafice puteau fi interpretate =i citite sute =i chiar mii
de ani mai tâziu. Istoria vie\ii lui Sanherib asirianul este scris[ pe
astfel de pl[cu\e de lut care descriu încercarea de cucerire a
Ierusalimului =i spun câte ceva despre via\a lui Ezechia. Ele fac
parte din lucrurile care dovedesc autenticitatea Scripturii. Aceast[
scriere cuneiform[ a dus la un sistem în care acestor semne le-au
fost asociate sunete, care apoi a dus la formarea unui alfabet.
Dezvoltarea =i perfec\ionarea acestei tehnici de a comunica
prin a scrie pe t[bli\e de lut, pe piei de animale =i suluri de
papirus, a fost metoda prin care Dumnezeu a îng[duit omului s[
scrie o aducere aminte a revela\iilor date de El, fiind modul prin
care a preg[tit o cale care a dus la ceea ce ast[zi privim =i numim
cu o oarecare obi=nuin\[ cartea Sfintei Scripturi. Prin revela\ie
în\elegem descoperirea sau dezv[luirea unor adev[ruri despre
Dumnezeu, primite de la El, prin care }l putem cunoa=te mai
îndeaproape pe El =i planurile Lui pentru om. Noi, oamenii, nu
cuno=tem despre El decât lucrurile pe care El, din ini\iativa Lui,
prin revela\ie a îng[duit s[ le cunoa=tem, pe când El, ca =i Creator, cunoa=te totul despre noi. Prima eviden\[ de comunicare a
omului cu Dumnezeu afl[m c[ a avut loc în Eden unde, înainte de
c[derea omului în p[cat, Dumnezeu avea p[rt[=ie cu omul creat
dup[ chipul =i asem[narea Lui, =i acest record a vremii începuturilor pe p[mânt, scris pe suluri, a fost pus împreun[ de omul lui

Dumnezeu Moise. <Dup[ ce a ispr[vit Moise în totul de scris
într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat urm[toarea porunc[
levi\ilor, care duceau chivotul leg[mântului Domnului: «Lua\i
cartea aceasta a Legii, =i pune\i-o lâng[ chivotul leg[mântului
Domnului, Dumnezeului vostru, ca s[ fie acolo ca martor[
împotriva ta»> (Deutronom 31:24-26).
În aceea=i zi Dumnezeu a dat comand[ s[ fie scris[ prima carte
de cânt[ri: <Acum, scrie\i-v[ cântarea aceasta. Înva\[ pe copiii lui
Israel s-o cânte…> (Deutronom 31:19). Dup[ Moise a urmat
Iosua. +i el a de\inut un record scris a evenimentelor din vremea
lui. <Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu…>
(Iosua 24:26). Samuel a fost un alt om ales de Dumnezeu ca s[
p[streze ce s-a scris pân[ la el =i s[ scrie evenimentele din timpul
vie\ii lui. <Faptele împ[ratului David, cele dintâi =i cele de pe
urm[, sunt scrise în cartea lui Samuel v[z[torul, =i în cartea prorocului Natan =i în cartea prorocului Gad> (1 Cronici 29:29).
Dup[ Samuel a urmat David, care a scris 73 din Psalmi, iar dup[
el a urmat Solomon, care a scris =i el dup[ în\elepciunea dat[ lui.
Tot în timpul lui Solomon aceste scrieri p[strate din genera\ie în
genera\ie au fost mutate în Templul pe care l-a zidit la Ierusalim.
Pentru poporul evreu cartea prorocului Maleahi, numit[ de ei
=i sigilul prorocilor, încheie Canonul Scripturilor. Scriptura continu[ cu cele 27 de c[r\i ale Noului Testament, care cuprind
perioada de timp de la venirea Domnului Isus pe p[mânt =i pân[
la vremea sfâr=itului, descris[ în cartea Apocalipsei. Când preotul
Ezra s-a întors din Babilon a ]mp[r\it c[r\ile Scripturii (450 ].Cr)
în dou[ categori, numite: <Legea> =i <<Prorocii>, amintite în acest
fel =i de Domnul Isus. Legea cuprinde primele cinci c[r\i numite
=i Tora, iar celelalte c[r\i le-a pus în categoria a doua, a prorocilor;
mai târziu a fost format[ categoria c[r\ilor poetice . <S[ nu crede\i
c[ am venit s[ stric Legea sau Prorocii; am venit nu s[ stric, ci s[
împlinesc> (Matei 5:17).
Domnul Isus a amintit anumite evenimente =i persoane
descrise în Scriptur[, cum au fost lucrurile men\ionate din vremea
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lui Noe, despre nevasta lui Lot =i despre experien\a lui Iona în
pântecele chitului, pentru c[ El a =tiut c[ unii vor avea o oarecare
dificultate s[ le cread[ în anii în care tr[im noi, iar cu privire la
autenticitatea Scripturii =i cu privire la lucrurile de viitor, Domnul
Isus a spus c[ se vor împlini pân[ la ultima frântur[ de slov[
(Matei 5:18). Pe lâng[ dovada vie\ilor schimbate de aceast[ carte,
împlinirea a aproape 300 de profe\ii cu privire la na=terea Mântuitorului =i a etapelor istoriei lumii descrise în cartea prorocului
Daniel sunt înc[ o dovad[ c[ aceast[ carte este demn[ de încrederea noastr[.
Escatologia, care se ocup[ cu lucrurile din viitor, este ca un fir
\esut prin toate c[r\ile Scripturii =i ca subiect ocup[ cam un sfert
din aceast[ carte, singura din lume care se încumet[ s[ spun[ cu
precizie ce va avea loc în viitor. Pe la anii 250 ].Hr. în Alexandria,
Egipt, Vechiul Testament (Tenach) a fost tradus din ebraic[ în
greac[ de c[tre 70 de traduc[tori, cre`nd traducerea Septuaginta.
În jurul anilor 200 d.Hr. au ap[rut traduceri din latin[ în Coptic
(egiptean[) =i Sirian[. În jurul anilor 200 ].Hr. o grupare iudaic[
din Israel, cunoscu\i ast[zi ca parte din Mi=carea Masoretic[, din
respect, au îngropat textele originale vechi, care erau foarte deteriorate, dup[ ce le-au copiat, ca s[ aib[ poporul o copie a
Scripturilor.
În anul 1947 un copil p[stor a descoperit într-una din pe=terile
de lâng[ Marea Moart[ vase mari de lut, cu suluri de texte din
Scriptur[, scrise prin anii 800 ].Hr. Verificarea acestor manuscrise
de la Marea Moart[, scrise cu 1000 de ani mai devreme ca textele
Masoretice, a dovedit c[ textele copiate cu o mie de ani mai t`rziu
au p[strat o acurate\e de peste 99% când au fost comparate, =i
spre surprinderea unora din evrei, sulurile g[site de p[stor includ
=i textul din Isaia capitolul 53, care vorbe=te despre suferin\ele lui
Mesia, care este Domnul Isus Hristos. Scriptura a fost scris[ de
oameni a c[ror gânduri au fost inspirate de Dumnezeu.
Cuvântul citat la început spune c[ Scriptura a fost <insuflat[>,
care înseamn[ a inspira, adic[ (Theopneustos) a fost insuflat[ în

cazul acesta nu de Dumnezeu, ci de om, în[untrul omului, =i în
acest fel a avut loc revela\ia gândurilor, planurilor pe care Dumnezeu a dorit s[ le comunice omului. A=a cum folose=ti diferite
culori ca s[ scrii acela=i adev[r, Dumnezeu a l[sat ca cei care au
scris cuvintele Scripturii s[ foloseasc[ stilul lor specific de a
comunica revela\ia dat[ de El. Când Apostolul Ioan a spus c[ a
scris ceea ce a v[zut =i a pip[it, evanghelistul Luca a spus c[ a
scris despre lucruri pe care mai întâi le-a cercetat cu deam[runtul,
sau când ceilal\i evangheli=ti au scris despre nasterea
Mântuitorului din interviuri cu Maria, mama Domnului, toate
acestea sunt scrieri care au fost supravegheate de Dumnezeu.
Oameni ale=i, f[cu\i destoinici de Dumnezeu, au vorbit de la
Dumnezeu pentru El, despre tainele Lui, prin cuvântul prorociei,
care de multe ori a ajuns scris =i a devenit parte din con\inutul
Sfintei Scripturi. <C[ci nici o prorocie n-a fost adus[ prin voia
omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna\i de Duhul
Sfânt> (2 Petru 1:21). Sfânta Scriptur[ a fost scris[ în original în
evreie=te, în ebraic[, (o combinare de persan[ cu ebraic[ adus[
din Babilon) =i în greac[. Pe la anul 200 d.Hr., scribii din
Constantinopol au trecut de la scrierea pe suluri la scrierea pe
buc[\i individuale de papirus pe care apoi le-au cusut la o margine
ca s[ formeze ce noi ast[zi numim c[r\i.
Tot ei au tradus Scriptura în latin[ =i au ad[ugat desene pe
paginile scrise de mân[. Ace=ti oameni, care-=i dedicau via\a
întreag[ acestei slujbe de copiere a Scripturilor, f[ceau aceast[
lucrare în camere numite <Scripturium>, care de obicei erau singurele înc[peri ce aveau c[ldur[ iarna în m[n[stiri, nu ca s[ nu le
înghe\e mâinile sau pentru confort, ci pentru o mai bun[ p[strare
a manuscriselor. Canonul c[r\ilor Vechiului Testament a fost considerat încheiat cu cartea prorocului Maleahi, dar Canonul c[r\ilor
Noului Testament a trecut printr-un proces diferit =i mai dificil de
selectare. Chiar dac[ oamenii =i-au dat seama de importan\a
sort[rii manuscriselor cuprinse în aceast[ carte, =i chiar dac[ au
cunoscut pericolul de a l[sa afar[ ceva ce nu trebuie l[sat sau de
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a ad[uga ce nu este inspirat, ei nu aveau cum s[ fie des[vâr=i\i în
aceast[ lucrare de sortare f[r[ de cârmuirea puterii lui Dumnezeu.
Dumnezeu a însuflat scrierea c[r\ilor pe care le-a selec\ionat pentru a forma ceea ce noi numim ast[zi Sfânta Scriptur[, dar a ales
ca omul, sub supravegherea Lui de <Vegheator>, s[ fie acela care
s[ pun[ împreun[ Canonul acestor c[r\i. A fost nevoie de o
selec\ionare strict[, pentru c[ au fost multe c[r\i scrise dup[
moarte apostolilor (c[r\ile apocrife), care nu sus\in în totul
înv[\[tura dat[ odat[ pentru totdeauna primilor sfin\i.
Primul test pentru selec\ionarea c[r\ilor Noului Testament a
fost testul inspira\iei divine, care trebuia s[ arate c[ acea carte are
tonul de autoritate a lui Dumnezeu. Al doilea test era testul
autorului care a scris acea carte. Al treilea test folosit în
selec\ionarea acestor c[r\i era testul examin[rii subiectului tratat
de acea carte, pentru c[ trebuia dovedit c[ centrul subiectului este
Domnul Isus. Al patrulea test era c[ trebuia s[ dovedeasc[ c[ acea
carte a fost folosit[ de popor în adun[rile primilor cre=tini.
Sinoadele cre=tine, aproximativ 30 amintite în istorie, au fost ceea
ce ast[zi numim conferin\e, =i în cadrul acestora se dezb[teau
doctrinele cre=tine, câteva din aceste sinoade au avut un rol
important în colectarea =i selectarea manuscriselor.
În anul 90 d.Hr. a avut loc sinodul de la Jamnia, în anul 325
d.Hr. a avut loc sinodul de la Nicea, iar în anul 397 d.Hr. a avut
loc sinodul de la Cartagina, când selectarea celor 27 de c[r\i care
formeaz[ ast[zi Noul Testament a fost finalizat[ în mod oficial.
Nu a trecut mult timp, dup[ care cre=tinismul a devenit religie
legal[, recunoscut[ de Stat în timpul împ[ratului Constantin. Astfel, au început ereziile strecurate de întuneric =i de interesele
omene=ti s[ p[trund[ în biserici. A=a s-a ajuns la situa\ia în care
oamenii depindeau de ceea ce li se spunea din Scriptur[ =i în afar[
de clerici, devenise ilegal s[ cite=ti sau s[ ai Scriptura. Oamenii
f[cu\i destoinici de Dumnezeu au ]nceput lucrarea de traducere =i
r[spândire a Cuvântului Scripturii =i au pl[tit de multe ori un pre\
scump ca s[ asculte de Dumnezeu mai mult dec`t de oameni, =i

astfel noi ast[zi s[ putem avea într-un mod a=a de accesibil cartea
Sfintelor Scripturi. Traducerea f[cut[ de Jerome în limba latin[,
]n anul 382 d.Hr. =i 405 d.Hr, a fost folosit[ de John Wycliffe ca
s[ traduc[ Scriptura în engleza vorbit[ ]n acea perioad[.
În Anglia, John Wycliffe, care a fost profesor de filozofie =i
religie la Oxford, a ajuns s[ fie convins c[ pentru trezire spiritual[ este nevoie de cunoa=terea Cuv`ntului, =i dup[ ce a fost dat
afar[ din slujb[, pentru credin\a lui, s-a retras într-o m[n[stire =i
în 1382 a tradus Scriptura. John Wycliffe a fost printre aceia care
au început s[ înve\e poporul c[ nu e=ti neap[rat cre=tin dac[ e=ti
membru al bisericii, ci ai nevoie de credin\[. În anul 1455
inven\ia presei de tip[rit a lui Gutemberg a fost urm[torul pas
uria= înspre a ajunge la cartea pe care ast[zi o numim Sfânta
Scriptur[. Presa de tip[rit folosea litere turnate, care imprimau
cerneala pe hârtie. Sfânta Scriptur[ a fost prima carte tip[rit[.
}ntr-o zi, doi oameni puteau face lucrarea de copiere a Scripturii
pe care nu o putea face o odaie plin[ de c[lug[ri în luni de zile,
dar pe lâng[ aceasta, era mai clar[, mai ieftin[ =i f[r[ gre=eli
de copiere.
Numerotarea versetelor =i a capitolelor a fost ceva introdus
doar dup[ secolul XIV, pentru a g[si un text mai repede =i a ajuta
la memorarea Cuvântului. În 1514, Desiderius Ersmus, care
cuno=tea greaca =i latina a tradus pentru prima dat[ Noul Testament ]n paralel, adic[ în aceea=i carte în greac[ =i latin[. În anul
1517, Luther a publicat cele 95 de teze cu privire la r[t[cirea
bisericii de atunci de la credin\a adev[rat[ =i a pornit Reforma,
deoarece a în\eles c[ mântuirea vine prin credin\[ =i este darul lui
Dumnezeu pentru omul p[c[tos. De aceea s-a smuls din tradi\iile
f[r[ de rost ale bisericii de atunci =i a tradus Scriptura în limba
poporului. Prin 1530 Tyndale William a tradus Scriptura
din greac[ în englez[, iar prin 1536 a tradus primele cinci c[r\i ale
lui Moise din evreie=te în englez[. Dificultatea traducerii într-o
alt[ limb[ nu este exact la fel de fiecare dat[, dar ea exist[ când
între în\elesuri apare interven\ia traduc[torului. Aceste traduceri,
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care au fost multe =i f[cute de diferi\i oameni de-a lungul
anilor, socotite ilegale de puterea papal[, au preg[tit calea
Reformei care a atras mari persecu\ii din partea papei =i a oamenilor lui, care nu doreau s[ piard[ controlul asupra poporului de
la care-=i storceau bog[\iile.
În anul 1611 a fost tip[rit[ prima edi\ie King James, dup[ care
au urmat alte edi\ii =i mai târziu =i în alte limbi, a=a c[ pân[ ast[zi
Scriptura a fost în întregime tradus[ în peste 260 de limbi. Pe la
sfâr=itul anului 1800 victoria Reformei a deschis cale unor predicatori s[ aduc[ mult câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu, a=a cum a
fost John Wesley sau Charles Spurgeon care vorbea în Londra
unei adun[ri ce num[ra 6000 de persoane în fiecare zi de
duminic[, iar a doua zi mesajul rostit de la amvon era transmis
prin telegraf =i tip[rit în America. Dumitru Cornilescu a fost omul
folosit de Dumnezeu s[ traduc[ Sfânta Scriptur[ din greac[ =i
ebraic[ în limb[ român[, u=or de în\eles. El a f[cut aceast[
lucrare, care i-a schimbat via\a, în decursul a patru ani, terminând-o 1931. Odat[ ce Scriptura a ajuns în mâna poporului, ca
un st[vilar luat din calea apelor, el poate da naval[ =i pune mâna
pe mântuire.
Nu este chemare mai înalt[ pentru un om ca aceea de a fi un
vestitor al Evangheliei, Vestea Bun[ c[ cel p[c[tos poate fi mântuit prin planul lui Dumnezeu numit Har. Tema care str[bate
întreaga Scriptur[ este planul de r[scump[rare al omului =i felul
în care poate s[ primeasc[ darul mânturii pentru a petrece
ve=nicia nu în iad, cum merit[, ci în Cer cu Dumnezeu. Vestirea
adev[rului nu este o slujb[ pentru oameni lene=i, ca aceia care nu
petrec timp cu Stâpânul în rug[ciune =i studiind Cuvântul.
Adev[rata propov[duire cuprinde ]ntrega via\[ a aceluia care
veste=te Cuvântul, fiind motivat de dragoste pentru St[pân =i pentru suflete. Aceast[ motivare include: adev[r, pasiune, pricepere,
integritate =i smerenie. <Pân[ voi veni, ia seama bine la citire, la
îndemnare, =i la înv[\[tura pe care o dai altora> (1 Timotei 4:13).
Împreun[ cu propov[duirea vine responsabilitatea de a tr[i ceea

ce propov[duim =i de a r[mâne în adev[r, pentru c[ noi nu suntem decât robi ai Marelui St[pân, care prezent[m invita\ia
St[pânului care a preg[tit o mas[ bogat[ pentru cei pe care-i
invit[ prin slugile Lui.
Stilul propov[duirii poate fi diferit, dar adev[rul rostit trebuie
s[ fie acela=i cu cel scris. <Asculta\i de mai marii vo=tri, =i fi\i-le
supu=i, c[ci ei privegheaz[ asupra sufletelor voastre, ca unii care
au s[ dea socoteal[ de ele…> (Evrei 13:17). Ca unii care =tim c[
vom da socoteal[, trebuie s[ consider[m important ceea ce este
important, a=a cum este adev[rul Scripturii despre na=terea
Mântuitorului din fecioara Maria, r[scump[rarea sufletului nostru
în meritul sângelui Domnului Isus, }nvierea Domnului Isus,
Venirea Domnului Isus pentru Biserica Sa =i pentru judecarea
lumii =i faptul c[ aceast[ Scriptur[ este în întregime Cuvântul
inspirat al lui Dumnezeu. Vestirea Cuvântului Scripturii este o
slujb[ dat[ de Dumnezeu nu îngerilor, ci nou[, celor care am avut
parte de harul iert[rii, dar s[ nu uit[m c[ primii credincio=i au
atras aten\ia celor din jurul lor mai întâi cu felul lor de tr[ire, prin
care au dovedit c[ se pun sub autoritatea Cuvântului Scripturii.
Când Domnul l-a vindecat pe cel chinuit de duhuri la trimis la
ai s[i s[ le spun[ ce a f[cut Domnul pentru el, la fel =i noi avem
de m[rturisit ce a f[cut Domnul pentru noi. Trezirea într-o cas[ de
rug[ciune, într-un ora= sau chiar într-o \ar[ are loc sub influen\a
Duhului Sfânt, prin proclamarea Scripturii =i mobilizarea, adic[
strângerea la un loc a acelora care au o foame s[n[toas[ în suflet,
care este stârnit[ tot de Duhul Sfânt. Trezirea pe care o aduce
Duhul Sfânt are ca rezultat trezirea acelora care dorm pe calea
Domnului =i aducerea la via\[ a acelora care sunt mor\i
duhovnice=te în p[catele =i în gre=elile în care tr[iesc. În Scriptur[
am fost asem[na\i printre altele cu ni=te vase curate, ]n ideea c[
Dumnezeu pune în noi, ca apoi din noi s[ curg[ mai departe, apa
vie a Cuvântului.
Este important s[ cunoa=tem =i s[ în\elegem Sfânta Scriptur[,
dar este =i mai importat s[ ascult[m de ea =i s[ o tr[im. Legea a
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fost dat[ prin Moise, dar prin Domnul Isus am primit harul de a
deveni copii ai lui Dumnezeu. Sim\urile noastre pot fi adev[rate
sau ne pot min\i, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu ne minte niciodat[, de aceea în orice vreme po\i s[ depinzi de El. Dac[ nu pui
funda\ie bun[ la cas[, restul nu conteaz[, de aceea este nevoie ca
la temelia mântuirii noastre s[ fie meritele Domnului Isus =i
înv[\[tura pe care El ne-o d[ prin aceasta carte. Când mergem
]ntr-un loc unde nu am mai fost avem nevoie de direc\ii, =i fiecare
dintre noi ne îndrept[m spre viitorul ve=niciei cu Dumnezeu sau
departe de fa\a Lui, de aceea avem nevoie s[ urm[m direc\iile
date de aceast[ carte numit[ Biblia sau Cartea C[r\ilor, prin care
Dumnezeu ne spune cum putem ajunge acolo unde este El. Ai
primit sau ai refuzat mesajul acestei c[r\i?
Un om foarte priceput în afaceri a fost întrebat ce fel de oameni
caut[ ca s[ angajeze =i ce fel de angaja\i promoveaz[ în compania lui. Acel om a spus c[ se uit[ dup[ dou[ calit[\i: <Oameni care
stau =i gândesc înainte de a face ceva =i oameni care ac\ioneaz[
dup[ priorit[\i.> Este nevoie =i de mare folos s[ st[m =i s[ ne
gândim: <Sunt eu mântuit? Dac[ a= trece din via\[ în noaptea care
vine, slujitorii c[ruia din cei doi St[pâni vor veni dup[ sufletul
meu? Dac[ st[m =i ne gândim, nu este nimic mai important ca
mântuirea sufletului nostru, de aceea este necesar s[ fim siguri c[
am luat decizia de a ne preda Domnului Isus. Prin poc[in\[ ni se
deschide u=a harului ca s[ primim iertare =i darul mântuirii, iar
apoi, prin tr[irea dup[ cuvântul Scripturii, Duhul Sfânt produce în
noi roada care va spune ce fel de credincio=i suntem. A \ine ca prioritate poruncile Domnului =i a continua s[ r[mânem sub autoritatea Scripturii va aduce în via\a noastr[ fericirea pe care o au cei
mântui\i, care-=i pun via\a în slujba Domnului. Prime=te m[rturia
Scripturii, =i dup[ ce Duhul Sfânt te va face o f[ptur[ nou[ vei
avea siguran\a c[ e=ti un suflet mântuit, care apar\ine Domnului
Isus Hristos.
Amin
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13
D OUÃ MINUTE DUPÃ CE MORI
<Dac[ omul odat[ mort ar putea s[ mai învieze, a=
mai trage n[dejde în tot timpul suferin\elor mele,
pân[ mi se va schimba starea în care m[ g[sesc.>
Iov 14:14

F

iecare serviciu funerar la care particip[m ne aduce
aminte c[ suntem doar c[l[tori pe acest p[mânt. La
fiecare serviciu de înmormântare a unui cre=tin, de obicei, se aminte=te c[ acela care a murit a plecat ]ntr-un loc mai bun,
]ntr-o \ar[ mai bun[, unde se va odihni dup[ cum i-au fost faptele.
De=i, ori de câte ori ne desp[r\im de cineva drag în acest fel
sim\im durerea desp[r\irii, noi nu suntem f[r[ n[dejdea revederii.
John Newton, care a scris cântarea <M[re\ul har m-a mântuit>,
atunci când a murit so\ia lui a spus c[ nici banca Angliei nu ar
putea s[-l recompenseze pentru pierderea lui, ci doar Dumnezeul
cel bogat în îndurare poate mângâia sufletul prin n[dejdea re]ntâlnirii cu cei credincio=i. O traducere mai detailat[ a acestui verset
citat la început spune: <Dac[ un om moare, va tr[i el din nou?>
Este întrebarea m[cinat[ mult de mintea omului, =i r[spunsul pe
care ni-l d[ Sfânta Scriptur[ este: <DA>. La dou[ minute dup[
moartea biologic[, sufletul t[u sau al meu va fi tot viu, la fel de
viu cum va fi peste un milion de ani, la fel de viu ca =i peste mii
=i mii de ani. Vom fi tot vii, cu o con=tiin\[ lucid[, cu o memorie
bun[ =i cu sim\uri ce vor face via\a sufletului mai real[ ca =i via\a
pe p[mânt.
De cele mai multe ori privim la moarte ca la ceva care se
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întâmpl[ altcuiva =i, parc[ indiferent de vârst[, ne spunem c[ mai
avem pu\in pe mosorul ce ne \ine firul vie\ii, de=i prin tot ceea ce
ne înconjoar[ ni se spune: <Preg[te=te-te s[-L întâlne=ti pe
Dumnezeu!>. <Dac[ un om moare, va tr[i el din nou?> Nu aici pe
p[mânt. Dac[ a ales s[ tr[iasc[ pentru Dumnezeu aici pe p[mânt
va tr[i pentru Dumnezeu =i în ve=nicie, dar dac[ a ales s[ tr[iasc[
doar pentru el, Scriptura pune întreabarea: <Cum vom sc[pa noi,
dac[ st[m nep[s[tori fa\[ de o mântuire a=a de mare, care, dup[
ce a fost întâi vestit[ de Domnul, ne-a fost adeverit[ de cei ce au
auzit-o> (Evrei 2:3). Adev[rul este c[ cel ce st[ nep[s[tor fa\[ de
aceast[ mântuire nu are cum s[ scape. <Dac[ un om moare va tr[i
el din nou?> Da, pentru c[ nu moare ca un câine, care apoi este
uitat, ci moare având suflet =i duh, care se întorc la Acela care
le-a dat (Eclesiastul 12:7).
Muzeul de arheologie din Cairo, Egipt, la fel ca multe muzee
de acest fel, vorbe=te clar prin obiectele g[site acolo c[ oamenii
au fost întotdeauna adânc preocupa\i cu preg[tirea pentru moarte,
spre a avea, a=a cum spunem noi, un loc de veci confortabil. Se
f[ceau eforturi serioase ca faraonii s[ aib[ cu ei când mor: slujitori, grâne, arme, aur sau orice alt lucru pe care-l socoteau a fi de
pre\, dar oamenii care-L cunosc pe Acela care este Învierea =i
Via\a sunt preocupa\i nu cu moartea, ci cu via\a pe care o tr[iesc
pentru Domnul, ca apoi s[ tr[iasc[ =i dup[ aceast[ via\[ tot pentru Domnul. Dac[ am muri secera\i de o moarte fulger[toare,
înainte ca groparul s[ fie anun\at, înainte ca predicatorul sau preotul s[-=i caute un text biblic, sau s[-=i preg[teasc[ un mesaj pentru serviciul de înmormântare, ne-am afla în prezen\a st[pânului
pe care l-am slujit, =i, fiind mai vii ca oricând pe p[mânt, ne vom
cunoa=te destinul ve=nic al sufletului nostru creat s[ existe ve=nic.
Foarte mult[ informa\ie despre ce se întâmpl[ dup[ moarte o
avem ]n cuvântarea Domnului Isus din Luca 16, în care ni se
descriu dou[ vie\i paralele, cu destina\ii ve=nice foarte diferite.
Nici bogatul, a c[rui nume nu ne este dat, =i nici Laz[r cel plin de
bube, nu au mai avut posibilitatea de a-=i mai cump[ra timp spre

a-=i extinde viza de c[l[torie pe p[mânt. Bogatul a murit, =i s-a
trezit într-o lume în care s-a aflat într-o pozi\ie deosebit de dificil[, pentru c[ doar atunci, în sfâr=it, a în\eles c[ de fapt nu a avut
nimic a lui pe p[mânt, ci doar a fost un ispravnic peste tot ceea ce
a avut. Abia ajuns în ve=nicie bogatul nemilostiv a în\eles, de=i
prea târziu, c[ posesiile materiale, bog[\iile, nu trebuia s[-i fie
st[pân, ci doar o slug[ ce trebuia mereu disciplinat[.
Billy Sunday, un predicator prin care a venit Billy Graham la
mântuire, ]i aten\iona pe cei boga\i =i le spunea c[ nu pot duce
bog[\ia lor de pe p[mânt cu ei, pentru c[ =i dac[ ar duce-o ea s-ar
topi acolo unde merg ei. Este adev[rat c[ nu putem duce bog[\ia
cu noi, dar odat[ ce am devenit copii ai Domnului ni s-a deschis
un cont la banca din cer, a=a c[ putem trimite aceste bog[\ii înaintea noastr[, pentru a le pune în mâna Domnului Isus. Ce fel de om
este acela care se dedic[ cu totul pentru ceva ce nu poate \ine =i
pentru trupul s[u care-i va fi pus într-un mormânt, în acela=i timp
neglijându-=i sufletul care va tr[i ve=nic? Domnul Isus spune c[
un nebun face a=a. <+i ce folose=te unui om s[ câ=tige toat[
lumea, dac[ î=i pierde sufletul?> (Marcu 8:36).
Într-o diminea\[, când mergeam spre serviciu, am auzit la radio
c[ în Germania un om a fost g[sit mort în apartamentul lui, =i
dup[ cercet[rile f[cute se credea c[ a fost mort de cel pu\in cinci
ani de zile. Acel om avea toate utilit[\ile =i taxele casei pl[tite
automat printr-un sistem electronic, din contul lui de banc[. Chiar
dac[ trupul acelui om a stat ani de zile în casa lui, imediat dup[
ce =i-a dat ultima suflare, sufletul lui a fost colectat de agen\ii
st[pânului pe care i-a slujit, =i la dou[ minute dup[ moarte a ajuns
la locul unde este =i acum. Bogat sau s[rac, fiecare trebuie s[
plece de pe p[mânt ca s[ de-a socoteal[ de ispr[vnicia lui, =i acela
c[ruia i s-a dat mult, i se va cere mult.
În anul 2005, regina Elisabeta a f[cut o vizit[ în Statele Unite
ale Americii =i a fost înso\it[ de 310 slujitori care s[ se ]ngrijeasc[
de toate nevoile ei. În acela=i an a cheltuit peste 67 milioane de
dolari pentru siguran\a ei, atât când era în palatul c`t =i când a
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c[l[torit. Sunt =i al\ii care cheltuiesc chiar =i mai mult, dar totu=i
vine o zi când fiecare trebuie s[ se despart[ de tot ce are aici =i s[
dea socoteal[ înaintea lui Dumnezeu. Magazine noi, apar ca ni=te
ciuperci, încercând s[ satisfac[ nu a=a de mult nevoile legitime
ale omului, ci tot mai mult încearc[ s[-i dea omului ce =i-ar dori,
folosindu-se de faptul c[ omul vrea mereu ceva nou =i mereu mai
mult. Tr[im într-o lume în care omul face tot felul de datorii =i
obliga\ii financiare bazate pe un venit prev[zut =i a=a ajung robi.
Chiar =i atunci când ajung s[ aib[ lucrurile dorite, ele nu pot fi
mai mult decât ni=te cârje emo\ionale slabe care cedeaz[, pentru
c[ omul vrea mereu altceva.
Potrivnicul mome=te omul cu pl[cerile de o clip[ =i împacheteaz[ p[catul ca s[ par[ atr[g[tor, ca pe un putregai ce se
descompune =i trebuie ascuns, dar copiii Domnului nu sunt în
necuno=tin\[ de planurile celui Strâmb. Peste 28 de mii de americani =i-au curmat via\[ anul trecut, pentru c[, refuzând planul lui
Dumnezeu =i c[utând împlinirea în lucrurile acestui p[mânt, au
ajuns la concluzia c[ nu mai au pentru ce tr[i. Lucrurile nu pot
face omul cu adev[rat fericit, ci doar o credin\[ vie în Dumnezeu,
o credin\[ care ne face s[ tr[im f[r[ fric[ de moarte. O con=tiin\[
curat[ a unui suflet care tr[ie=te pentru Domnul Isus este lipsit[
de fric[, pentru c[ pe m[sur[ ce umbl[ cu Domnul Isus }l
cunoa=te tot mai bine =i se poate încrede în dragostea Lui.
Dumnezeu mai are astfel de oameni de valoare, cu o con=tiin\[
curat[, a=a cum a fost =i Urie, care, chiar dac[ este f[r[ de mare
vizibilitate, are un caracter mai nobil ca oamenii admira\i de
oameni. Tot mai rari sunt oamenii mul\umi\i cu pu\in, ca =i cu
mult, =i ca o tain[ a evlaviei vedem cum cel bogat de multe ori
este nemul\umit, pe când unul s[rac, care =i-a încredin\at via\a
aceasta =i cea ve=nic[ în mâna Domnului, este plin de pace =i
bucurie. Bucuria lumii este condi\ionat[ de circumstan\e, dar
bucuria credinciosului este în[untrul lui, pentru c[ vine de sus.
Cerul, dar =i iadul este mai real dec`t p[mântul de sub picioarele
tale, de aceea te întreb: <Spre care din aceste dou[ locuri e=ti

îndreptat?> Dac[ nu te intereseaz[ de sufletul t[u, pe cine crezi
c[-l intereseaz[? Dumnezeu a f[cut tot ce a putut pentru tine ca s[
scapi de locul de chin, dar dac[ vrei s[ ajungi acolo unde este El
trebuie ca prin poc[in\[ s[ vii la El.
Omului îi place de obicei cuvântul dreptate, mai ales când se
gânde=te la calit[\ile =i drepturile sale, dar nu-i place cuvântul
judecat[. Moartea, care nu face distinc\ie între clase sau rase,
trimite rând pe rând fiecare suflet înaintea lui Dumnezeu spre a da
socoteal[ sau spre a fi r[spl[tit. Adev[rul Scripturii ne face cunoscut faptul c[ nu trebuie s[ fim o victim[ a celui care a în=elat
oamenii, începând cu prima pereche din Eden. Scriptura este
cartea pe care atunci când începi s[ o examinezi afli c[ ea deja
te-a examinat pe tine, =i în urma unei consulta\ii este gata s[-\i dea
o prescrip\ie ce duce la s[n[tate spiritual[. Mul\i au dorin\a s[
devin[ atle\i de performan\[, doctori, avoca\i, oameni cu succes
în afaceri sau politic[, dar nu au dorin\a de a birui monstrul numit
p[cat, care trimite sufletele în chinul cel ve=nic. Acest monstru
în=al[ omul cu privire la cine este în control, dându-i un oarecare
sim\ c[ este în control, dar p[catul formeaz[ obiceiuri care sunt
mai tari dec`t lan\urile, ca pân[ la urm[ s[-i spun[ omului c[ nu
poate tr[i f[r[ acel p[cat.
Sc[parea este la Domnul Isus, care a murit pentru a-i da omului din nou nevinov[\ia în meritul jertfei Sale, ca atunci când
pleac[ din acest trup, numit =i cort sau vas de lut, s[ poat[ pleca
într-un loc de fericire ve=nic[, care mai este numit al treilea cer.
Primul cer este acela pe care-l vedem cu ochii; al doilea cer este
Universul cu puzderia de stele, fiecare purt`nd un nume dat de
Dumnezeu. Al doilea cer este a=a de vast încât pentru a c[l[tori
pân[ la prima stea din <Calea Lactee>, folosind navele spa\iale de
ast[zi, ar fi nevoie de peste 100 000 de ani (Isaia 14:3). Al treilea
cer este un loc pe care Apostolul Pavel l-a vizitat înainte de a pl[ti
cu via\a lui pentru credin\a în Domnul Isus, =i a descris acel loc
ca un loc de fericire, care nu poate fi descris folosind cuvinte
omene=ti. Va ajunge =i sufletul t[u acolo? Din milioanele de
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suflete care au murit în lupte, niciunul nu s-a pierdut, ci to\i, fie
asuprit sau asupritor, s-au dus s[ dea socoteal[ înaintea lui
Dumnezeu. Nou[ milioane de oameni au murit în primul r[zboi
mondial, peste 50 de milioane în cel de-al doilea =i alte milioane
au murit în r[zboaiele din Corea =i Vietnam. Dou[zeci =i opt de
na\iuni au participat la lupta de eliberare a Quveitului de sub
asuprirea irakian[ =i totu=i nu este pace pe p[mânt, pentru c[ omul
nu a f[cut pace cu Acela care este =i un Dumnezeu al p[cii.
Ne privim în oglind[, ne recunoa=tem =i ni se pare c[ nu ne-am
schimbat deloc de ieri, de alalt[ieri, dar când ne privim într-o
poz[ de vreo 10 sau 20 de ani vechime recunoa=tem, chiar dac[
numai în noi, c[ timpul care a trecut peste noi =i-a l[sat amprenta
=i am îmb[trânit, aceasta apropiindu-ne tot mai mult de clipa
plec[rii de pe p[mânt. Romanii aveau expresia: <Momento
mori!>, care înseamn[ adu-\i aminte c[ vei muri, =i acest sfat este
bun =i ast[zi, de=i, la fel ca în timpul lui Noe, tot mai mul\i spun
c[ nu-i intereseaz[ s[ aud[ vorbindu-se de r[spunderea ce o are
omul fa\[ de Dumnezeu prin propov[duirea neprih[nirii. Când un
suflet care refuz[ glasul Evangheliei moare, ajunge s[ stea în fa\a
lui
Dumnezeu =i s[ aud[ care sunt preten\iile Lui de la om.
Fiecare suflet va recunoa=te c[ nu a putut \ine Legea lui Dumnezeu, =i atunci mila lui Dumnezeu va spune c[ a hot[rât ca la
vremea hot[rât[ de El s[-i trimit[ omului salvare prin Domnul
Isus care a murit pentru cei p[c[to=i.
Când cel nemântuit va recunoa=te c[ a refuzat mâna de
împ[care a lui Dumnezeu, prin faptul c[ a refuzat calea poc[in\ei,
se va vedea într-o hain[ nepotrivit[ înaintea lui Dumnezeu =i va
amu\i, pentru c[ nici un argument nu va sta în picioare. Atunci
dreptatea lui Dumnezeu nu va avea încotro, decât s[ dea sentin\a
de desp[r\ire ve=nic[ de la fa\a lui Dumnezeu. <Dac[ un om
moare, va tr[i el din nou?> DA!, dar unde va fi sufletul t[u la dou[
minute dup[ ce te-ai desp[r\it de acest ambalaj numit trup? O
expresie epicurian[ spunea: <Iubesc via\a, pentru c[ ce altceva
exist[?> Dup[ acest standard se conduc mul\i care se arunc[ în

bra\ele viciilor, care apoi îi las[ dezam[gi\i =i chiar bolnavi.
Bogatul nemilostiv a fost dus în locuin\a mor\ilor, într-un loc de
chin, pentru c[ a tr[it o via\[ de ispravnic necredincios în fa\a lui
Dumnezeu =i nu a avut mil[ fa\[ de s[rac. Scriptura ne spune c[
locuin\a mor\ilor este un loc real, cu por\i =i cu chei, de=i p[rerile
difer[ cu privire la unde se afl[, f[ra a fi dogmatici, am putea
spune c[ este în adânc.
Înainte de jertfa Domnului Isus pentru sufletele oamenilor
exista un loc de temni\[ pentru sufletele necredicioase, =i un loc
temporar de a=teptare numit =i sânul lui Avram, unde au fost aceia
care au ascultat de Dumnezeu. Într-o împrejurare Domnul Isus
le-a spus fariseilor c[ a=a dup[ cum Iona a stat în pântecele chitului trei zile, tot a=a Fiul omului va sta în adâncul p[mântului
pentru trei zile. Noi =tim c[ trupul Domnului Isus a fost pus
într-un mormânt, dar =tim c[ sufletul nu era acolo în mormântul
s[pat în stânc[, ci era acolo unde a spus Domnul c[ avea s[ fie.
<C[ci, dup[ cum Iona a stat trei zile =i trei nop\i în pântecele chitului, tot a=a =i Fiul omului va sta trei zile =i trei nop\i în inima
p[mântului> (Matei 12:40). Chiar dac[ cei din sânul lui Avram, pe
vremea când erau în via\[, au adus jertfe care temporar le acoperea vina, a fost nevoie s[ a=tepte pân[ ce Mielul lui Dumnezeu
a adus ca plat[ de r[scump[rare sângele S[u, pentru c[ nu este un
alt Nume dat oamenilor în care s[ fie mântui\i afar[ de Numele
Domnului Isus Hristos.
<Hristos, de asemenea, a suferit odat[ pentru p[cate, El, Cel
neprih[nit, pentru cei nelegiui\i, ca s[ ne aduc[ la Dumnezeu. El
a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care S-a dus s[
propov[duiasc[ duhurilor din închisoare, care fuseser[ r[zvr[tite
odinioar[…> (1 Petru 3:18-20). La moartea Domului Isus,
Scriptura spune c[ mul\i din sfin\ii Vechiului Testament au fost
v[zu\i =i este posibil ca acesta s[ fi avut loc în momentul de evacuare a locului numit Sânul lui Avraam (Matei 27:51-53). Credem
c[ Paradisul a fost evacuat =i cei de acolo au fost muta\i într-un
loc unde a=teapt[, la fel ca martirii pe care-i auzim vorbind în
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cartea Apocalipsei, pân[ în ziua când se va împlini num[rul
neamurilor. G[sim în Scriptur[ c[ ace=ti martiri au cuno=tin\[ cu
privire la ce s-a întâmplat pe p[mânt =i cu privire la ceea ce înc[
nu s-a întâmplat, =i aceasta ne spune pu\in despre trupul =i
cuno=tin\a pe care o vor avea cei ce mor în Domnul. To\i oamenii
mor, cu excep\ia acelora care vor fi g[si\i ]n via\[ în momentul
când va suna trâmbi\a lui Dumnezeu, trâmbi\[ care a mai fost
auzit[ o singur[ data pe Sinai. N[dejdea revenirii Lui este un gând
cu care apostolul Pavel ne spune s[ ne mângâiem, pentru c[ în
acea zi }l vom vedea a=a cum este (1 Corinteni 15:22).
Pentru a avea parte de R[pire este necesar s[ po\i deosebi =i
asculta de glasul P[storului cel Bun, deosebindu-L de orice alt
glas, =i este necesar s[ ai inima schimbat[ prin lucrarea de înnoire
f[cut[ în templul trupului t[u de c[tre Duhul Sfânt. Nimeni nu =tie
când va fi acea zi, =i chiar Domnul Isus a spus c[ nu =tie, în vremea când era pe p[mânt cu ucenicii S[i, pentru c[ at`ta timp cât
a fost pe p[mânt El s-a dezbr[cat ]n parte de slava cereasc[, spre
a putea fi o jertf[ de înlocuire potrivit[ pentru om. <Ci s-a
dezbr[cat pe Sine ]nsu=i =i a luat chip de rob, f[cându-Se asemenea oamenilor> (Filipeni 2:7).
Un turist care vizita Europa a trecut pe lâng[ o gr[din[
încânt[tor de frumoas[, =i pentru c[ a v[zut poarta întredeschis[ a
îndr[znit s[ intre ca s[ admire gr[dina de flori. Era gr[dina unui
om foarte bogat, dar nu a întâlnit în[untru decât pe gr[dinar care
i-a dat voie s[ viziteze toat[ gr[dina. Gr[dinarul i-a spus vizitatorului c[ nu =i-a v[zut st[pânul de 12 ani, dar men\ine gr[dina ca
=i cum ar veni chiar în acea zi. A=a trebuie s[ fim preg[ti\i pentru
întâlnirea cu Domnul Isus, p[strând o frumuse\e l[untric[ numit[
sfin\enie =i lucrând cu tot zelul pentru St[pânul nostru cel bun.
Chiar dac[ nu vom fi ]n via\[ când va avea loc R[pirea Bisericii,
trebuie s[ fim gata în orice zi, pentru c[ a fost rânduit de
Dumnezeu ca omul s[ intre în ve=nicie pe poarta mor\ii.
<Dac[ un om moare, va tr[i el din nou?> Da, =i sufletul t[u va
tr[i în locul pe care =i l-a ales. Ai luat decizia de a-\i preda via\a

Domnului Isus, ca atunci când vei sta înaintea Lui s[-\i fie
Mântuitor =i nu Judec[tor? În fiecare zi lu[m decizii importante
sau mai pu\in importante despre felul cum irosim timpul, banii,
energia ce o avem, dar nici o decizie nu este mai important[ ca
aceea de a asculta de Dumnezeu, c[utând binele ve=nic al sufletului. Se predic[ mult despre moralitate, dar multe biserici se
opresc acolo. Este nevoie s[ fie vestit un Isus Hristos care a murit
pentru p[c[to=i =i care prin leg[mânt ]l îmbrac[ pe cel sincer cu
haina neprih[nirii Lui. El vrea ca aceia ce-L numesc Domn s[
tr[iasc[ c[utând pacea =i sfin\irea.
Vr[jma=ul sufletelor noastre nu neap[rat vrea s[ avem ur[ fa\[
de Dumnezeu, pentru c[ la un moment dat ne-am speria, ci vrea
s[ ne fac[ s[ uit[m de El =i de preten\iile Lui de la noi, ca astfel
prin amânarea poc[in\ei, ziua plec[rii în ve=nicie s[ g[seasc[
sufletul nepreg[tit pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Amânarea
este glasul mor\ii, pentru c[ ofer[ un beneficiu pe termen scurt,
care poate avea consecin\e tragice, ve=nice, ca în cazul bogatului
nemilostiv. <Consanguineus lethi sopar>, spuneau romanii, adic[
<somnul este fratele mor\ii>, pentru c[ nu =tii dac[ te mai treze=ti
în acest trup, de aceea este bine s[ fii sigur c[ e=ti împ[cat cu
Dumnezeu. Vr[jma=ul sufletelor oamenilor =opte=te vorbe ce
lini=tesc, dar nu la urechea fizic[, ci el î\i sugereaz[ minciuni la
urechea min\ii. Darul vr[jma=ului care-\i =opte=te s[ nu te îngrijorezi nu este un dar, ci o capcan[.
De obicei oamenii vor un Dumnezeu al închipuirii lor, care s[
fie de acord cu tot ceea ce fac =i gândesc ei, un Dumnezeu care s[
accepte calea ce =i-au trasat-o ei înspre a se sim\i nevinova\i, dar
felul în care omul poate fi mântuit nu este negociabil, ci se face ]n
termenii dicta\i de Dumnezeu. Unii, chiar dac[ nu spun aceasta,
cer ca odat[ ce mor s[ aib[ trupul ars, în speran\a c[ scap[ de o
întâlnire cu Dumnezeu. Aceast[ practic[ se trage din obiceiuri
p[gâne =i nu prezint[ nici o dificultate pentru Dumnezeu în a
judeca un astfel de suflet. <Dac[ un om moare, va tr[i el din nou?>
Da, va tr[i! Dar unde? Sunt doar dou[ locuri, sunt doar doi
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St[pâni =i ne este dat nou[, oamenilor, s[ tr[im o singur[ dat[,
dup[ care urmeaz[ judecata lui Dumnezeu asupra vie\ii noastre.
Când cineva refuz[ s[ aud[ ceva despre credin\a în Domnul Isus
=i îmi spune c[ nu crede c[ exist[ iad, îl întreb ce va face în cazul
]n care dup[ ce moare afl[ c[ s-a ]n=elat.
Pentru c[ tr[im ]ntr-o vreme când bolile contagioase pot
c[l[tori cu avionul la clasa întâi =i pot cuprinde cu iu\ime tot
p[mântul, este bine s[ =tii c[ e=ti mântuit, pentru c[ nu =tii clipa
când e=ti chemat la cele ve=nice. Timpul nostru pe p[mânt este ca
o fereastr[ de oportunit[\i în care }l putem c[uta =i g[si pe Acela
care d[ darul mântuirii, dar nu ]\i garanteaz[ c[ =i ziua de mâine
va fi parte din aceast[ fereastr[ deschis[. <C[uta\i pe Domnul cât[
vreme se poate g[si; chema\i-L, cât[ vreme este aproape>
(Isaia 55:6). Care vrei s[ fie primele cuvinte pe care le vei auzi
atunci când vei pleca de pe p[mânt ca s[ te înf[\i=ezi înaintea Lui?
Vino, sau dep[rteaz[-te? Prin deciziile ce le iei po\i s[ alegi care
va fi învierea de care vei avea parte, dar trebuie s[ =tii c[ nu exist[
refugiu în a fugi de Dumnezeu, ci doar a fugi ]nspre El.
Povestirea învierii Domnului Isus este frumos \esut[ în cele
patru Evanghelii =i pentru c[ El a înviat =tim c[ sacrificiul Lui a
fost primit de Tat[l, ca pre\ de r[scump[rare, =i =tim c[ la rândul
nostru vom învia cu un trup de slav[, asem[n[tor cu al Domnului
Isus dup[ înviere. <Dac[ un om moare, va tr[i el din nou?> Da,
dar pentru un copil al Domnului moartea nu este decât o
promo\ie, pentru c[ el spune: <Soarta mea este în mâna Ta...>
(Psalmul 31:15). Sunt pic[turi, uneori chiar foarte scumpe, pe
care nu le po\i întelege decât dac[ le prive=ti mai de la distan\[.
Este necesar s[ privim mai de departe poza ve=niciei =i s[ nu cheltuim prea mult timp asupra unor detalii nesemnificative cu privire
la bog[\iile nedrepte ale acestei lumi.
Privind la ve=nicie, ne putem dedica cu sacrificiu lucrurilor
care r[mân ve=nic, a=a cum este mântuirea sufletului, pentru c[ un
suflet care cu adev[rat este mântuit, av`nd în el gândul lui
Hristos, vrea ca =i al\ii s[ fie mântui\i. Nimeni nu poate tr[i cu

adev[rat, bucurându-se chiar de aceast[ via\[, dec`t atunci când
nu-i este fric[ de moarte. Una din expresiile cele mai folosite de
Domnul Isus a fost aceea în care le-a spus ucenicilor S[i s[ nu se
team[. Primindu-L pe Domnul Isus ca Domn =i Mântuitor, intrând
pe poarta numit[ în Scriptur[ poc[in\[, po\i avea o zi în care te-ai
sculat copil al întunericului, dar odat[ iertat de El, te culci ca =i
copil al Luminii.
Când prin deciziile noastre }l alegem pe Domnul Isus ca
St[pân, }l alegem pe Acela care a dovedit c[ este Dumnezeu ce
are puterea s[ dea =i s[ ia via\a. Chiar dac[ avem informa\ii limitate despre locul preg[tit de Domnul pentru aceia care-L iubesc pe
El, este suficient s[ Îl cunoa=tem pe El, s[ =tim c[ vom fi cu El =i
c[ promisiunile Lui nu se schimb[. În cer vom avea o memorie
sfin\it[, în care vom =ti lucruri din trecut, pentru c[ nu vom mai
fi lipsi\i de în\elepciune ca =i în acest trup =i nu va mai trebui s[
lupt[m cu ispitele ce provoac[ o minte fireasc[. <Dac[ un om
moare, va tr[i el din nou?. Alege s[ sluje=ti numai Domnului Isus
=i într-o zi, a=a cum a spus Iov odat[, ochii t[i }l vor vedea =i El
î\i va fi binevoitor.
Amin
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14
STATORNICIA ÎN CREDINÞÃ
<C[ci ne-am f[cut p[rta=i ai lui Hristos, dac[
p[str[m p`n[ la sf`r=it încrederea nezguduit[ de la
început.> Evrei 3:14

P

entru aceia a c[ror ochi ai inimii sunt s[n[to=i =i au o
vedere clar[ este greu de conceput c[ ar putea ajunge
vreodat[ s[ spun[ c[ vorbim prea mult despre credin\a în
Domnul Isus, care ne-a f[cut =i continu[ s[ ne fac[ bine. Credin\a,
numit[ de data aceasta <încrederea noastr[>, este o încredere în
Domnul =i nu în noi, =i care la început, c`nd am crezut în El, în
ceea ce a f[cut El pentru noi =i în ceea ce ne-a promis El, ne-a
deschis u=a harului, ca s[ primim iertarea =i înfierea. Aceast[
<încredere nezguduit[ de la început> ne-a schimbat via\a, ne-a
dat putere s[ tr[im via\a pentru El, la greu =i la bine, dar aceast[
<încredere în El> ne-a preg[tit =i harul s[ trecem din aceast[ via\[
f[r[ fric[. Tot acest <Bine> vine de la Acela care este <Bun>, pentru c[ tot binele pe care harul îl aduce în via\a noastr[ este un bine
care ni se face din cauza altuia, la fel cum lui Mefibo=et i s-a f[cut
bine de c[tre David din cauza lui Ionatan.
Pe m[sur[ ce via\a noastr[ trece, =i particip[m la tot mai multe
servicii funerare, suntem tot mai interesa\i în <binele> de la urm[,
f[g[duit de Acela care nu poate s[ mint[. Este un bine care vine
peste fiin\a sufletului nostru creat s[ existe ve=nic, c`nd plec[m la
locul unde ne-am adunat comoara, unde Domnul Isus ne a=teapt[
cu o cunun[ de biruitor, locul unde pentru prima dat[, de la drepturi limitate trecem la drepturi depline de mo=tenitori, devenind
152

p[rta=i ai lui Hristos la slava Sa ve=nic[. <Dumnezeul oric[rui har,
care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa ve=nic[, dup[ ce ve\i
suferi pu\in[ vreme, v[ va des[v`r=i, v[ va înt[ri, v[ va da putere
=i v[ va face neclinti\i> (1 Petru 5:10). Acum tr[im în acest trup
pe care-l \inem înfr`nat, uneori ca pe un cal n[r[va=, care este
supus sl[biciunilor, pentru c[ suntem din lut =i =tim c[ vom
încheia alergarea ca biruitori, p[str`ndu-ne încrederea p`n[ la
sf`r=it prin a r[m`ne în p[rt[=ie cu Hristos. Din Scriptur[ putem
vedea c[ aceast[ credin\[ poate fi mic[, =i atunci este foarte greu
de luptat p`na =i cu cele mai mici ispite. Poate lipsi uneori, ca în
cazul ucenicilor care credeau c[ vor pieri în furtun[, ]ns[ poate fi
mare ca a suta=ului, sau ca a femeii feniciene, care au primit vindecarea celor dragi lor, dar, oricum ar fi credin\a noastr[, este de
a=teptat ca ea s[ mearg[ mereu cresc`nd, ca =i a acelora din
Tesalonic (2 Tesaloniceni 1:3).
Ascult`nd de Dumnezeu am f[cut pasul poc[in\ei, am fost
chema\i s[ ne punem încrederea în Hristos =i a=a s[ ne facem
p[rta=i Lui. Ne facem p[rta=i Lui dup[ ce am fost n[scu\i de sus
prin botezul în moartea Lui =i am ie=it din ap[ la o via\[ nou[ cu
Hristos =i în Hristos (Romani 6:3, Galateni 3:27). Aceast[ p[rt[=ie
cu Hristos cuprinde tot ce harul a f[cut =i va continua s[ fac[ în
via\a noastr[ pe p[m`nt. <+i voi, prin El, sunte\i în Hristos Isus. El
a fost f[cut de Dumnezeu pentru noi în\elepciune, neprih[nire,
sfin\ire =i r[scump[rare, pentru ca, dup[ cum este scris: <Cine se
laud[, s[ se laude în Domnul> (1 Corinteni 1:30, 31). Neprih[nirea
Lui a venit ca o hain[ peste noi, iar vina noastr[ I S-a imputat Lui,
de aceea pedeapsa p[catului a c[zut peste El, isp[=ind-o pentru
aceast[ vin[ pe lemnul crucii, de aceea tot meritul pentru ce facem
vreodat[ bun c`t =i pentru m`ntuirea noastr[ este al Lui. <Ne-a
r`nduit mai dinainte s[ fim înfia\i prin Isus Hristos, dup[ buna
pl[cere a voii Sale, spre lauda slavei harului S[u, pe care ni l-a dat
în Prea Iubitul Lui. În el avem r[scump[rarea, prin s`ngele Lui,
iertarea p[catelor, dup[ bog[\iile harului S[u> (Efeseni 1:5-7).
C`nd st[m la masa Domnului, în\eleg`nd diferen\a dintre reali153
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tate =i simbol, în ascultare de El, lu`nd p`inea =i rodul vi\ei prin a
cugeta la suferin\ele Domnului, sufletul nostru este hr[nit cu meritul Lui =i devenim <p[rta=i cu Hristos.> A sta la masa Lui este
unul din modurile în care putem deveni tari în puterea t[riei Lui,
fiindc[ suntem p[rta=i cu El. <Încolo, fra\ilor, înt[ri\i-v[ în Domnul =i în puterea t[riei Lui> (Efeseni 6:10). O persoan[ care se
nume=te cre=tin, dar nu devine <p[rta= cu Hristos> nu este un
suflet m`ntut. A=a cum pietrele mici sau uneori mai mari devin
una cu betonul turnat, tot a=a trebuie s[ devenim =i noi p[rta=i cu
El p`n[ la punctul unde El vorbe=te =i ac\ioneaz[ prin noi, ca apoi,
pentru c[ nu doar am primit m`ntuirea, ci am =i suferit împreun[
cu El, s[ devenim mo=tenitori ]mpreun[ cu El. <+i dac[ suntem
copii, suntem =i mo=tenitori: mo=tenitori ai lui Dumnezeu, =i
împreun[ mo=tenitori cu Hristos, dac[ suferim cu adev[rat împreun[ cu El, ca s[ fim =i prosl[vi\i împreun[ cu El> (Romani 8:17).
Nu putem afirma c[ umbl[m ca sfin\i înaintea Lui p`n[ c`nd
nu putem spune: <Vreau s[ aleg ce vrei Tu s[ alegi pentru mine!
Vreau s[ spun ce Tu vrei s[ spui! Vreau s[ fac ceea ce Tu vrei s[
faci prin mine>, pentru c[ devenind p[rta=i cu El Îi apar\inem,
fiindc[ am fost r[scump[ra\i cu un pre\ nevinovat de s`nge =i tot
ce facem bun I se datoreaz[ Lui. Acest principiu duhovnicesc este
cel mai bine ilustrat de Domnul Isus în pilda vi\ei =i a ml[di\ei.
<Eu sunt Vi\a, voi sunte\i ml[di\ele. Cine r[m`ne în Mine, =i în
cine r[m`n Eu, aduce mult[ road[; c[ci desp[r\i\i de Mine, nu
pute\i face nimic> (Ioan 15:5). El ne-a dat slobozenia s[ alegem
ce vrem noi s[ facem cu via\a noastr[, întruc`t chiar =i noi =tim c[
nu po\i s[ ai încredere într-o dragoste f[r[ libertate, dar nu ne
putem considera p[rta=i cu Hristos prin credin\[, prin ce suntem
noi singuri, ci prin ceea ce suntem cu El, prin meritul Lui.
Cuv`ntul citat la început ne aten\ioneaz[ c[ a r[m`ne <p[rta=i
cu Hristos> este o stare condi\ionat[ de p[strarea p`n[ la sf`r=it a
încrederii noastre. Israeli\ii condu=i de Moise ar fi putut intra în
|ara promis[ cam la 40 de zile de la plecarea din Gosen, dar
datorit[ necredin\ei nu au intrat în Canaan, pentru c[ =i-au p[r[sit

încrederea pe care au avut-o la plecarea din Egipt. <Vedem dar c[
n-au putut s[ intre din cauza necredin\ei lor> (Evrei 3:19).
P[rt[=ia cu Hristos de la sf`r=itul acestei vie\i, pe care fiecare credincios o dore=te, c`nd Îl vom vedea a=a cum este, c`nd vom sta
la Masa Lui, c`nd vom domni ]mpreun[ cu El =i vom locui în
cetatea Noului Ierusalim, este condi\ionat[ în textul citat la
început de cuv`ntul <dac[>. Este o condi\ie care ne spune c[ El
las[ la alegerea noastr[ <dac[> vrem s[ pl[tim pre\ul ascult[rii,
r[m`n`nd neclinti\i în încredera noastr[.
<C[ci ne-am f[cut p[rta=i ai lui Hristos, dac[ p[str[m p`n[ la
sf`r=it încrederea noastr[ nezguduit[ de la început> (Evrei 3:14).
Acest cuv`nt <dac[> ne spune multe despre importan\a statorniciei
de care d[m dovad[ de-a lungul pribegiei noastre pe p[m`nt. Statornicia este o virtute, asemenea unui program bun care opre=te
viru=ii de computer pentru a verifica tot ce este primit în computer,
pentru ca astfel performan\a lui s[ r[m`n[ la standardul dorit de cel
ce a conceput computerul. Statornicia noastr[ în credin\[ face posibil[ p[rt[=ia noastr[ cu Hristos, nu doar pentru o vreme pe p[m`nt,
nu doar în bucurii =i necazuri trec[toare, dar men\inerea acestei
încrederi nezguduite, prin care lu[m decizii mici =i mari, ne va face
p[rta=i cu destinul ve=nic al Domnului Isus Hristos.
O c`ntare veche spune: <Ca un pom sunt l`ng[ ape,/ Salvatorul
m-a s[dit,/ +i vreau ca a mele roade,/ S[ fie coapte la timp!>
Pomul este un simbol al statorniciei, al vie\ii =i chiar al bog[\iei,
pentru c[ pomii sunt de mare folos omului, încep`nd cu faptul c[
pot face o umbr[ pl[cut[, pot \ine aerul curat pentru c[ transform[
bioxidul de carbon ]n oxigen, sunt materie prim[ pentru produsele din lemn, pot contribui la oprirea alunec[rilor de teren =i dac[
sunt roditori produc hran[ pentru om. În Sf`nt[ Scriptur[ suntem
compara\i cu pomii cu road[ bun[, cu road[ amar[ sau cu pomii
care dau doar frunze. Dumnezeu vrea ca tr[irea noastr[ s[ poat[
fi asem[nat[ cu cea a unui pom roditor, care-=i d[ roada la timp.
<El este ca un pom s[dit l`ng[ un izvor de ap[, care î=i d[ rodul
la vremea lui, =i ale c[rui frunze nu se ve=tejesc; tot ce începe,
duce la bun sf`r=it> (Psalmul 1:3). Dac[ te-ai duce vara în gr[din[
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=i te-ai a=eza sub un m[r care are road[ în procesul de coacere,
oric`t de atent ai privi la acea road[ nu vei vedea cum cre=te, pentru c[ trebuie s[ treac[ multe ore pentru a vedea o schimbare.
Dac[ î\i prive=ti fa\a într-o oglind[ ai s[ te recuno=ti pe tine, dac[
a doua zi te vei uita din nou în oglind[ vei spune c[ nu te-ai
schimbat, dar dac[ ai s[ prive=ti la o poz[ peste vreo zece sau
chiar dou[zeci de ani, ]n mod sigur ai s[ vezi o schimbare.
Caracterul omului se schimb[ înspre bine sau ]nspre r[u, încetul cu încetul, chiar dac[ noi nu vedem sau admitem, fiindc[ ne
credem în control. Este de dorit =i de a=teptat ca statornicia noastr[ în credin\[ s[ produc[ schimb[ri în noi care s[ scoat[ tot mai
mult în eviden\[ tr[s[turile lui Hristos, care vor spune celor din
jurul nostru cine este Tat[l nostru. Vom fi diferi\i de celelalte
popoare, au promis israeli\ii lui Iosua c`nd au intrat în |ara
promis[, dar nu au fost statornici. Vom fi diferi\i de celelalte
popoare au promis din nou israeli\ii lui Neemia, c`nd Domnul
i-a adus din Babilon, dar din nou s-au dovedit a fi nestatornici,
pentru c[ au umblat dup[ dumnezei str[ini. Vom fi diferi\i de
lume, de to\i cei care alearg[ la potopul de desfr`u al lumii, de
to\i care-=i str`ng comori pe p[m`nt, de to\i care tr[iesc doar
pentru ei =i doar pentru acum, am spus în hot[r`rea noastr[
sincer[ c`nd am intrat în apa botezului, dar oare am r[mas noi
statornici în credin\[?
Relaxarea disciplinei duhovnice=ti duce la contaminare cu
p[cat, dar cei în\elep\i se poart[ aspru cu ei c`nd este vorba de
dorin\ele firii, pentru c[ numai a=a pot r[m`ne statornici p[str`nd
încrederea lor nezguduit[ p`n[ la sf`r=itul alerg[rii. Unul din
modul în care îndurarea lui Dumnezeu se revars[ peste via\a
noastr[ este acela c[ las[ necazuri care ne dau oportunitatea s[ ne
dovedim încrederea nezguduit[ în El =i ne pot m[ri credin\a prin
experien\e cu Dumnezeu, în acela=i timp nu ne las[ s[ a\ipim
suflete=te. <De aceea ne l[ud[m cu voi în Bisericile lui
Dumnezeu, pentru statornicia =i credin\a voastr[ în toate prigonirile =i necazurile, pe care le suferi\i> (2 Tesaloniceni 1:4).
Povara =i necazul pe care uneori Dumnezeu ni le d[ s-ar putea

numi în termeni duhovnice=ti <daruri de la Dumnezeu>, pentru c[
atunci c`nd a\ipim El ne treze=te cu nuiaua sau b`ta pe care o
\inem în m`n[. C`nd ne-am f[cut p[rta=i cu Hristos practic am
ales s[ crucific[m dorin\ele firii, =i a crucifica firea înseamn[ a
merge într-o singura direc\ie, înseamn[ a nu te întoarce vreodat[
înapoi =i a nu mai avea planuri care nu-L includ pe Dumnezeu.
Dac[ noi am putea vedea ce vede El în via\a noastr[ de la început
p`n[ la cap[t, c`nd în ierarhia Împ[r[\iei Lui vom primi un loc
specific pregatit nou[, nu cred c[ am c[uta s[ schimb[m sau s[
înl[tur[m vreun a=a zis necaz p[m`ntesc (Romani 8:28). Pentru
oameni a prospera înseamn[ a-\i merge bine p[m`nte=te, pentru
cei credincio=i înseamn[ cu totul altceva. Pentru copiii Domnului
succes =i prosperitate înseamn[ a te l[sa modelat de Duhul Sf`nt
dup[ caracterul Domnului Isus, a te p[stra ca un vas sf`nt =i curat
spre a putea fi folosit pentru a-I aduce Lui folos.
R[m`nem p[rta=i cu Hristos în m[sura în care \inem acest vas
curat, pentru c[ to\i avem poten\ialul de bine sau r[u, de aceea
statornicia noastr[ este ceva ce trebuie verificat[ mereu, privind
omul ascuns al inimii în oglinda Scripturii, pentru c[ vr[jma=ul nu
înceteaz[ s[ ne pe\easc[, s[ ne fac[ oferte =i s[ ne dea înlesniri,
dar s[ nu uit[m c[ fiecare cimitir de care =tim sau în care am fost
ne spune ca el este un mincinos. <Atunci =arpele a zis femeii:
«Hot[r`t, c[ nu ve\i muri»> (Genesa 3:4). C`teva din tacticile de
mare succes ale vr[jma=ului sunt acestea: Vrea s[ ne duc[ la
punctul ]n care s[ ne izol[m de trupul lui Hristos care este Biserica; vrea s[ ne separe via\a în compartimente cu privire la ce facem
singuri =i ce facem împreun[ cu Dumnezeu, iar dup[ aceea vrea
s[ vedem o oportunitate ]n a ie=i de sub autoritatea Scripturii, pentru c[ aceasta ne face vulnerabili spre a-i accepta marfa care ne
poate compromite, apoi ne poate cuceri.
P[catul în=eal[ prin a promite pl[cere =i independen\[, ca apoi
acela care întinde m`na spre ce =tie c[ nu are voie s[ se afle
dependent =i rob acelor vicii. În acest fel mul\i ajung s[ caute
religii care sunt mai tolerante cu ceea ce Dumnezeu nume=te
p[cat =i boal[ pentru sufletul omului, =i dec`t s[ ai o religie fals[,

156

157

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

care s[-\i dea n[dejdi false, este mai bine uneori s[ n-ai de loc.
Lipsa de statornicie în credin\[ ne poate pune pe fiecare într-o
pozi\ie periculoas[, ca pe biserica din Laodicea, care înc`ntat[ de
lume au ajuns s[ accepte compromisuri =i s[ orbeasc[ spiritul
p`n[ la punctul unde nu-=i mai putea vedea adev[rata ei stare.
<+tiu faptele tale: c[ nu e=ti nici rece nici în clocot. O, dac[ ai fi
rece sau în clocot! Dar, fiindc[ e=ti c[ldicel, nici rece, nici în clocot, am s[ te v[rs din gura Mea. Pentru c[ zici: «Sunt bogat, =i
m-am îmbog[\it, =i nu duc lips[ de nimic», =i nu =tii c[ e=ti
tic[los, nenorocit, s[rac, orb =i gol> (Apocalipsa 3:15-17).
În momentul de criz[, c`nd vei alege între a face ce vrea
Domnul sau a face ceea ce vrei tu sau cei din jurul t[u, care te
influen\eaz[, va dovedi cine e=ti. Moralitatea lumii spune c[ este
gre=it s[ faci ceea ce produce durere altuia, dar înv[\[tura Scripturii trece peste acest standard omenesc care coboar[ an de an =i
ne înva\[ cum s[ avem de-a face cu semenii no=tri ca s[ fim o
binecuv`ntare pentru ei =i cum s[ umbl[m smer\i cu Dumnezeu
(Exodul 20:1-17). Lumea prive=te la ceva imoral, =i dup[ circumstan\e se întreab[ dac[ este timpul potrivit s[ fac[ acel lucru, dar
copilul Domnului întotdeauna nume=te gre=it ceea ce Dumnezeu
nume=te a fi gre=it, pentru c[ dore=te s[ r[m`n[ p[rta= cu
Hristos, statornic în credin\[.
Dac[ vrei s[-\i p[strezi încrederea nezguduit[ în El, trebuie s[
te hot[re=ti, ca =i Iosif, care va fi felul în care vei r[spunde
provoc[rilor =i ofertelor întunericului. Iosif a fost provocat s[
p[c[tuiasc[ în mod direct de nevasta lui Potifar, dar el a refuzat
(Genesa39:7). Iosif nu a fost atacat odat[, ca apoi s[ poat[ r[sufla
u=urat c[ a trecut un mare examen, ci atacurile acelei femei au
continuat, =i aici se poate vedea statornicia lui Iosif. <M[car c[ ea
vorbea cu el în toate zilele lui Iosif, el n-a voit…> (Genesa 39:10).
Scriptura ne spune s[ ne împotrivim celui r[u, dar c`teodat[ ne
spune c[ este necesar s[ fugim de ofertele lui. <Fugi de poftele
tinere\ii, =i urm[re=te neprih[nirea, credin\a, dragostea, pacea,
împreun[ cu cei ce cheam[ pe Domnul dintr-o inim[ curat[>
(2 Timotei 2:22). Pre\uie=te p[rt[=ia celor ce-L cheam[ pe

Domnul dintr-o inima curat[ =i nu sta l`nga cei care toarn[ ap[ pe
focul Duhului Sf`nt din inima ta =i nici nu face lucrurile care vezi
c[ sting acest foc. Nu numai tinerii, ci =i cei care sunt b[tr`ni au
nevoie s[ fug[ uneori de pofte, dar se pare c[ tinerii sunt v`na\i
mai u=or de v`n[torul de suflete. Fugi de pofte, pentru c[ este mai
bine s[-\i pierzi haina sau alte lucruri materiale dec`t caracterul
unui suflet nem`njit de p[cat.
Tinerii trebuie s[ fie aten\i c`nd sunt în prag de c[s[torie, pentru c[ atunci c`nd au inten\ii serioase de c[s[torie se poate s[ ]=i
permit[ ceea ce nu este permis celor nec[s[tori\i. Este bine s[
nu uite (de obicei t`n[rul) c[ acea persoan[ cu care petrece timp
nu este so\ul sau so\ia lui p`n[ ce nu ]ncheie leg[m`nt în fa\a
cerului. În acela=i timp trebuie s[ men\ion[m faptul c[ un t`n[r
sau o t`n[r[ nu trebuie s[ se îmbrace provocator. O t`n[r[ sau o
femeie =tie c`nd se îmbrac[ provocator, chiar seduc[tor, acesta
fiind un p[cat, =i un t`n[r sau un b[rbat =tie s[ recunoasc[
acest lucru. <Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, =i
caut[ neprih[nirea, evlavia, credin\a, dragostea, r[bdarea,
bl`nde\ea> (1 Timotei 6:11).
Iosif a r[mas neclintit în încrederea lui în Dumnezeul care
vede totul =i la timpul potrivit, chiar dac[ fra\ii lui au crezut c[ au
terminat cu vis[torul de vise, s-a dovedit c[ nu i-au putut distruge
visele, pentru c[ a r[mas credincios statornic Aceluia care ia dat
acele vise. Dac[ e=ti un t`n[r sau o t`n[r[ cu vise de a face ceva
pentru Domnul, r[m`i un suflet statornic în cur[\ie, =i Acela care
a dus visurile lui Iosif la împlinire le va duce =i pe ale tale, de
aceea nu te compromite cu nici un pre\. Dac[ vrem s[ fim p[rta=i
cu Hristos la destinul Lui ve=nic, ca Împ[rat al Împ[ra\ilor =i
Domn al Domnilor, va trebui s[ consider[m important ceea ce am
spus de la început c[ este important înaintea Domnului. Leg[tura
=i coali\ia noastr[ cu p[catul care s-a dizolvat c`nd eram în
dragostea dint`i trebuie verificat[ =i men\inut[. <…fii credincios
p`n[ la moarte, =i-\i voi da cununa vie\ii> (Apocalipsa 2:10).
Acesta a fost modul de lupt[ cu p[catul lumii pentru mul\i credincio=i, =i este bun =i pentru noi ast[zi. O stare =i tactic[ de ofen-
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siv[ împotriva p[catului este mai eficient[ ca una defensiv[.
Dac[ dai voie ochilor, urechilor, gurii sau g`ndurilor s[
cocheteze =i s[ între\in[ g`nduri nepermise, =i alegi s[ fii amabil
cu p[catul, în timp p[catul te va clinti din statornicia ta =i din
dorin\ele tale bune de a r[m`ne curat. Cu timpul, acele provoc[ri
la care nu te-ai împotrivit categoric =i în final se adun[ ca apele în
spatele unui st[vilar slab, mai t`rziu vor deveni g`nduri tolerate,
apoi acceptate, iar la urm[ acele g`nduri de p[cat vor rupe
st[vilarul =i vor schimba standardul de sfin\enie la care ai vrut s[
tr[ie=ti =i la care ai dorit s[ fii g[sit în ziua c`nd }l vei vedea pe
Domnul. O companie care se ocup[ cu regimul de sl[bire a
oamenilor a scris o lozinc[: <Nimic nu gusta a=a de bine pentru a
fi slab =i s[n[tos.> Noi credincio=ii putem spune privind ofertele
p[catului: <Nimic nu gusta a=a bine, pentru a =tii c[ ai r[mas
ascult[tor de Dumnezeu!>
Unii oameni se spal[ =i se îmbrac[ repede diminea\a pe c`nd
al\ii mai încet, iar altora le trebuie foarte mult timp s[ se
preg[teasc[ s[ poat[ ie=i în societate. Unii au haine modeste, al\ii
mai scumpe. Unii se =tiu îmbr[ca simplu, dar cu gust =i asortat, pe
c`nd al\ii nu dau importan\[ acestui lucru. Felul de a te îmbr[ca
î=i are locul =i importan\a lui, dar nu se compar[ cu a te =ti
îmbr[ca pentru Dumnezeu, care nu prive=te la fa\a sau hainele
omului, ci prive=te mai înt`i s[ vad[ cum este de s[n[tos sufletul
=i cum este îmbr[cat omul ascuns al inimii. <Podoab[ voastr[ s[
nu fie podoaba de afar[, care st[ în împletitura p[rului, în purtarea
de scule de aur sau în îmbr[carea hainelor, ci s[ fie omul ascuns
al inimii, în cur[\ia nepieritoare a unui duh bl`nd =i lini=tit, care
este de mare pre\ înaintea lui Dumnezeu> (1 Petru 3:3, 4).
Acest text, de data aceasta, nu spune s[ nu ai anumite lucruri,
care au fost amintite, de=i ele pentru unii pot fi o curs[, ci spune
ca podoaba s[ nu stea în aceste lucruri exterioare. Omul este de
obicei obsedat de exterior, sau de lucrul de fa\ad[ =i chiar a
devenit expert în a spune multe despre cineva dup[ cum arat[, dar
Dumnezeu, care este expert în toate, este mai înt`i de toate interesat în partea din[untru, de aceea ea merit[ timpul =i investi\ia

necesar[, pentru ca atunci c`nd El prive=te la omul ascuns al
inimii noastre s[ vad[ ceva de pre\. Omul ascuns al inimii este
curat atunci c`nd Domnul ne d[ darul m`nturii, iar frumuse\ea pe
care Duhul Sf`nt o cre=te în noi prin virtu\i sfinte este o lucrare ce
dureaz[ ]n timp, a=a cum este necesar timp ca s[ creasc[ o road[,
a=a cum ]n timp se zide=ti o lucrare bun[.
<Zide=te în mine o inim[ curat[, Dumnezeule, pune în mine un
duh nou =i statornic!> (Psalmul 51:10). Dac[ ai asem[na sufletul
t[u cu un pom, are acel pom via\[? Po\i s[ mu\i un pom la un loc
bun =i frumos, po\i s[-l decorezi cu fructe, po\i s[-i pui ap[, po\i
s[-i schimbi numele, po\i s[-l pui între pomi roditori, dar dac[
este mort, totul este degeaba, pentru c[ este un pom mort. La fel
este =i cu sufletul f[r[ na=tere de sus. Orice etichet[ ai pune pe o
sticl[ goal[, tot goal[ este. }n mod identic, sub titlul oric[rei
denomina\iuni te-ai încolona, tot mort spiritual e=ti p`n[ c`nd prin
poc[in\[ ]\i predai via\a Domnului Isus, care-\i poate da via\a
duhovniceasc[ =i te poate face roditor. Este sufletul t[u ca un pom
care-=i d[ rodul la timp? Po\i s[ spui c[ tot ce faci î\i permite s[
r[m`i în p[rt[=ie cu Hristos?
Acela care este p[rta= cu Hristos =i r[m`ne neclintit în credin\[
are ca prioritate în via\a lui dorin\a de a rodi, pentru c[ =tie c[ tot
ce face =i adun[ ]n timpul scurt tr[it pe p[m`nt va trece sau ]l va
p[r[si, dar ceea ce face pentru Domnul =i de dragul Lui va r[m`ne
ve=nic =i poate afecta at`t eternitatea lui ca suflet m`ntuit, c`t =i a
acelora c[rora le spune despre m`ntuire prin credin\a în Domnul
Isus. Po\i purta multe titluri frumoase, po\i merge ]n diferite
locuri ]mpreun[ cu cei vii, dar nu po\i aduce roada c[utat[ =i
cerut[ de Dumnezeu far[ de Duhul Sf`nt, de aceea cere-L de la
Acela care a promis aceast[ putere minunat[ a Duhului Sf`nt,
dup[ aceea r[m`i p[rta= cu Hristos, av`nd încrederea nezguduit[
p`n[ la cap[t, ca s[ te bucuri la sf`r=it de alergare ca de o r[splat[
împ[r[teasc[. <Eu vin cur`nd. P[streaz[ ce ai, ca nimeni s[ nu-\i
ia cununa> (Apocalipsa 3:11).
Amin
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15
HRISTOS A ÎNVIAT!
<Dar îngerul a luat cuvântul, =i a zis femeilor: «Nu v[
teme\i; c[ci =tiu c[ voi c[uta\i pe Isus, care a fost
r[stignit. Nu este aici; a înviat, dup[ cum zisese.
Veni\i =i vede\i locul unde z[cea Domnul; =i duce\i-v[
repede de spune\i ucenicilor Lui c[ a înviat dintre cei
mor\i...»> Matei 28:5-7

Î

nvierea Domnului Isus din mor\i este cel mai important
stâlp de adev[r al credin\ei cre=tine, fiindc[ (1 Corinteni
15:17) cre=tinismul, care ]i cuprinde pe cei ce cred în Hristos, a început =i are ca suport aceast[ minune. Este evenimentul a
c[rui nara\iune nu s-a schimbat de dou[ mii de ani =i este minunea
care a confirmat rostul venirii Mântuitorului; valoarea =i
acceptarea jertfei Lui înaintea Tat[lui. Însemn[tatea învierii are un
aspect teologic, dar dovada învierii este un adev[r istoric care a
început cu prezen\a Domnului Isus între cei care au crezut în El,
a=a cum o g[sim men\ionat[ în Scriptur[, ca un lan\ de 12 apari\ii
în decursul a 40 de zile. Învierea Domnului Isus este împlinirea
cuvintelor lui Dumnezeu rostite prin prorocul Isaia, care a spus c[
<…dar, dup[ ce Î=i va da via\a… va tr[i...> (Isaia 53:10). Minunea
învierii ne spune înc[ odat[ c[ Adev[rul este mai tare dec`t minciuna =i chiar dac[ oamenii au vrut s[ îngroape Adev[rul, El s-a
dovedit invincibil, pentru c[ a înviat =i nu mai poate muri niciodat[.
Învierea ne spune c[ Dragostea este mai tare ca ura, c[ Binele
este mai puternic ca r[ul =i Via\a este mai tare decât moartea, de
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aceea fii sigur c[ e=ti de partea Aceluia care este Via\[ =i
Dragoste, pentru a fi de partea celor biruitori, care vor tr[i ve=nic.
<…Eu sunt învierea =i Via\a. Cine crede în Mine, chiar dac[ ar fi
murit, va tr[i> (Ioan 11:25). Maria Magdalena, vindecat[ fiind în
sufletul ei de Domnul, a fost prima care L-a v[zut pe Domnul Isus
dup[ ce a înviat, dar ea a crezut c[ este gr[dinarul. Dumnezeu a
fost primul Gr[dinar care a plantat ce era mai frumos pe
p[mânt în gr[dina Edenului, apoi Adam a primit slujba de a fi
gr[dinarul acelei gr[dini. Domnul Isus a devenit Gr[dinarul, care
a f[cut un nou tip de gr[din[ numit[ Biseric[, care are nu pomi,
ci suflete mântuite. El este Cel ce se îngrije=te de gr[dina aceasta. Domnul Isus a chemat-o pe Maria pe nume, apoi dup[
momentele în care triste\ea ei a fost înlocuit[ de bucurie, i-a spus
s[ nu-L \in[, ci s[ mearg[ la fra\ii Lui, adic[ la ucenici, ca s[ le
duc[ vestea bun[ (Ioan 20:17).
Cuvintele <nu M[ \inea>, traduse mai precis, nu înseamn[ nu
M[ atinge, ci nu te ag[\a de Mine, ca =i cum un copil se aga\[ de
picioarele p[rintelui, c[ruia i se pare greu s[ umble în acel fel.
Dup[ ce au trecut de =ocul bucuriei =i au r[sturnat zidul
necredin\ei, femeile au dus vestea bun[ ucenicilor, care erau
doborâ\i de întristare. Necredin\a ucenicilor a fost spulberat[
atunci când Domnul Isus a ap[rut în mijlocul lor, de=i ei erau
închi=i într-o înc[pere, iar El le-a dat dovezile pe care ei le doreau,
numai s[ cread[, ca apoi s[ poat[ duce la îndeplinire, cu o
credin\[ ferm[, mandatul de a vesti Evanghelia la al\ii =i pentru a
putea m[rturisi c[ au scris ceea ce au v[zut =i ceea ce au pip[it cu
mâinile lor.
<Uita\i-v[ la mâinile =i picioarele Mele, Eu sunt; pip[i\i-M[ =i
vede\i: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vede\i c[ am Eu (+i
dup[ ce a zis aceste vorbe, le-a ar[tat mâinile =i picioarele Sale.)>
(Luca 24:39, 40). Un suflet mântuit c`nd moare biologic r[mâne
la starea de suflet =i duh, av`nd aceea=i cuno=tin\[ ca pe p[mânt,
dar într-un mod clar =i f[r[ probleme de memorie, pân[ în ziua
învierii, când va primi un trup de slav[. Domnul Isus a înviat =i
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S-a ar[tat ucenicilor în trup de slav[, av`nd oase =i carne, =i cu
toate c[ nu a avut nevoie, a putut consuma hrana dat[ de ucenici.
Dovada aceluia=i fel de vorbire, acelea=i fe\e =i priviri
binevoitoare, faptul c[ a mâncat cu ei, a format =i stabilit pentru
totdeauna în min\ile ucenicilor adev[rul c[ Domnul Isus a înviat
din mor\i. El a înviat cu trupul cu care ast[zi este în ceruri, la
dreapta Tat[lui, unde cred c[ a fost primit în uralele îngerilor, de=i
ucenicii L-au recunoscut ca fiind Acela cu care cu trei zile înainte
au stat la masa Cinei.
Urmele l[sate de r[nile primite când Domnul a p[timit vor
r[mâne ve=nic un semn al dragostei Lui pentru noi, =i într-o zi El
ne va ar[ta urma acelor r[ni. Urmele r[nilor Lui, ca ni=te trofee a
unui viteaz, fac posibil[ mijlocirea pentru noi în Ceruri, chiar =i
f[r[ de cuvinte, =i a=a cum r[nile Lui sunt pentru veci parte din
caracteristicile trupului S[u de Slav[, tot a=a vom avea =i noi parte
de domnia Lui ve=nic[ ca Împ[rat al Împ[ra\ilor =i Domn al
Domnilor. R[nile Lui ne spun c[ este ceva onorabil s[ suferi pentru ceea ce crezi, pentru motive diferite, uneori îng[duite ca =i noi
s[ avem parte de suferin\e. Când trecem prin evenimente pe care
noi le numim necazuri =i suntem ancora\i de El, prin credin\a
într-un Isus înviat din mor\i, avem tendin\a s[ devenim receptivila ceea ce are El de spus =i punem accent pe dependen\a noastr[
de El, care înseamn[ s[n[tate spiritual[ pentru sufletul nostru,
dând de multe ori la o parte obstacolele ce ne împiedic[ s[-L
urm[m îndeaproape.
Ziua învierii a fost o zi când multe obstacole au fost date la o
parte. Piatra a fost dat[ la o parte, nu ca Domnul s[ poata ie=i, ci
ca ei s[ cread[. Solda\ii au fost da\i la o parte ca s[ se vad[ cât de
neputincios este omul de a sta împotriva planurilor lui Dumnezeu;
pentru ca mai marii preo\ilor s[ aib[ o m[rturie =i cei ce-L iubeau
pe Domnul s[ poat[ avea acces la a vedea mormântul gol.
M[rturia îngerilor îmbr[ca\i în alb str[lucitor, care a f[cut osta=ii
s[ cad[ ca mor\i la p[mânt, spune ceva despre slava lui
Dumnezeu; a început s[ dea la o parte necredin\a femeilor îndure-

rate de moartea Domnului. Mesajul îngerului a avut menirea de a
se adresa naturii omului sceptic, care este predispus la necredin\[.
Îngerul le-a spus c[ Cel viu nu mai este între cei mor\i =i le-a adus
aminte de ceea ce Domnul le-a spus înainte. De asemenea le-a
spus c[ li se va ar[ta în viitorul apropiat. Îngerul le-a ar[tat mormântul gol =i fâ=iile de pânz[ ce au acoperit trupul Domnului,
care erau ca =i o cochilie goal[, iar =tergarul era frumos strâns, ca
un semn al pre\uirii pentru cei care cu durere =i dragoste I-au pus
trupul în mormânt (Ioan 20:2-7).
Oamenii boga\i, care aveau slujitori în acele timpuri, prin felul
în care foloseau prosopul când serveau masa le comunica celor ce
aveau slujba de a preg[ti masa dac[ au terminat servirea mesei
sau dac[ vor continua. Dac[ prosopul era aruncat printre vase,
însemna c[ a terminat de mâncat, dar dac[ prosopul era frumos
strâns, însemna c[ va continua sau se va reîntoarece la mas[; de
aceea stângerea cu grij[ a prosopului din mormânt ne spune în
mod simbolic c[ St[pânul nostru se va întoarce pe p[mânt. Ziua
}nvierii este ziua în care Domnul a dat la o parte zidul p[catului
care ne oprea pa=ii spre casa Tat[lui. Este evenimentul minune
care a f[cut posibil ca noi s[ fim suflete cu un caracter nou, cu o
natur[ nou[ =i cu un trecut p[c[tos iertat. Moartea Domnului Isus
a reprezentat plata pentru p[cat, =i învierea Lui este ca o chitan\[
pe care o prime=ti pentru a putea dovedi c[ ai pl[tit o datorie.
Învierea Domnului Isus a fost nu doar o dovad[ c[ El este cine
a spus c[ Este, ci a dovedit c[ moartea Lui ca Miel f[r[ cusur a
fost acceptat[ ca plat[ ve=nic[ pentru p[catul omenirii. Chiar
p[mânte=te vorbind, un salvator care este mort nu poate salva pe
nimeni, dar un salvator viu, a=a cum este Domnul Vie\ii, poate
slava prin credin\[ pe cei care vor s[ accepte s[ fie salva\i de El.
Sfânta Sfintelor a fost deschis[ tuturor ochilor din templu (Matei
27:50-51) prin sfâ=ierea perdelei de o mân[ nev[zut[; aceasta a
marcat încheierea vechiului fel în care ne puteam apropia de
Dumnezeu, pentru c[ Domnul Isus a adus o jertf[, odat[ pentru
totdeauna, înl[turând vina noastr[ care ne desp[r\ea de
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Dumnezeu (Efeseni 2:24), ca oricine vrea s[ vin[ la Tat[l s[ poat[
veni prin Domnul Isus, noua =i singura cale =i u=[ spre via\[
ve=nic[. <Eu sunt U=a. Dac[ într[ cineva prin Mine, va fi
mântuit ...> (Ioan 10:9).
Când Domnul Isus a murit pe cruce a spus: <S-a sfâr=it!>, dar
prin minunea învierii parc[ auzim glasul Tat[lui care ne spune:
<Datoria a fost pl[tit[>. Domnul Isus este singurul care a spus c[
va învia =i a înviat (Ioan 2:19). A treia zi mormântul Lui a fost gol,
de aceea vr[jma=ii Domnului nu au avut o dovad[ care s[ contrazic[ minunea învierii Lui. De aceea au recurs la minciun[ =i
mituire. Din oamenii care se ascundeau de frica Iudeilor, ucenicii
au devenit martori ai învierii Domnului Isus, m[rturisind în mod
public aceast[ minune =i nu numai acceptând s[ sufere pentru
credin\a lor în Isus cel înviat din mor\i, ci chiar socoteau c[ este
o învrednicire primit[ de la Dumnezeu a suferi pentru El. Cam la
20 de ani dup[ învierea Mântuitorului, apostolul Pavel me\ioneaz[ c[ Domnul Isus s-a ar[tat ucenicilor dup[ înviere.
<V-am înv[\at înainte de toate, a=a cum am primit =i eu: c[
Hristos a murit pentru p[catele noastre, dup[ Scripturi; c[ a fost
îngropat =i a înviat a treia zi, dup[ Scripturi, =i c[ S-a ar[tat lui
Chifa, apoi celor doisprezece. Dup[ aceea S-a ar[tat la peste cinci
sute de fra\i deodat[, dintre care cei mai mul\i sunt înc[ în via\[,
iar unii au adormit. În urm[ s-a ar[tat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Dup[ ei to\i, ca unei stârpituri, mi s-a ar[tat =i mie>
(1 Corinteni 15:3-8). Cei care insufla\i de Duhul lui Dumnezeu
au scris c[r\ile Noului Testament nu au c[utat s[ demonstreze în
mod specific faptul c[ Domnul Isus a înviat, pentru ei era un lucru
de la sine în\eles. Milioane de oameni au preferat s[-=i piard[
via\a p[mânteasc[ decât s[ t[g[duiasc[ acest adev[r =i aceast[
putere a învierii Domnului Isus, care le-a schimbat via\a
din[untru înspre afar[.
Învierea Domnului Isus a deschis u=a locuin\ei mor\ilor, care
\inea sufletele celor vinova\i de p[catul str[mo=esc, ne-a deschis
u=a comunic[rii cu Cerul, a deschis u=a inimii noastre, pentru ca

Lumina Evangheliei s[ poat[ p[trunde ca s[ o cur[\easc[,
sfin\ind-o pentru a sluji ca templu Duhului Sfânt. Aceste u=i pe
care omul nu le-ar fi putut deschide niciodat[ nu pot fi închise
de om. Domnul Isus a murit ca s[ poat[ face odat[ pentru totdeauna isp[=irea pentru p[catele norodului (Evrei 2:17). Ie=irea
Domnului Isus din mormânt inaugureaz[ începutul dispensa\iei
harului, când omul se poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l nu prin
\inerea Legii date prin Moise, care a fost doar un Îndrum[tor spre
Hristos (Galateni 3:24), ci printr-un Leg[mânt Nou al Sângelului,
f[cut posibil în meritul creat prin moartea Mântuitorului
(Matei 26:26-29).
Exist[ lucruri =i ]ntreb[ri pe care cei ce refuz[ s[ cread[ în Cel
înviat din mor\i nu le pot explica, de exemplu: <Cine a dat piatra
la o parte? Fâ=iile de pânz[ care au înf[=urat trupul Domnului de
ce au r[mas în mormânt? Acest lucru ne spune c[ nu a avut loc o
interven\ie omeneasc[. De ce ucenicii au primit m[rturia femeilor, care în acea vreme nu era considerat[ a fi valabil[? Iacov,
fratele de mam[ al Domnului Isus, devine din sceptic un stâlp al
Bisericii. De ce ucenicii Domnului au acceptat b[t[i, închisoare,
=i-au riscat, =i-au dat via\a sus\inând acest adev[r, chiar dac[ au
fost departe unii de al\ii. De ce un persecutor zelos =i înr[it ca
Saul din Tars a crezut în Domnul Isus ca fiind Mesia?> Acestea
sunt doar câteva din dovezile care spun: <Isus Hristos a înviat!>
Mormântul lui Buda din China, mormântul lui Lenin din
Rusia, mormântul lui Mohamed din Arabia =i toate mormintele
celor care au murit sunt înc[ ocupate de r[m[=i\ele trupurilor lor,
oricât de bine p[strate, oricât de descompuse sau minuscule ar fi
ele, dar mormântul Domnului Isus Hristos este gol, pentru c[
Domnul nu a avut nevoie de el decât pentru trei zile, a=a cum
Domnul le-a spus dinainte, când a men\ionat minunea cu Iona în
pântecele chitului. Mul\i au avut îndr[zneala s[ poarte numele de
Isus, dar nu exist[ decât un singur Isus care este Mântuitor =i care
a înviat din mor\i, fiind pârga celor adormi\i (1 Corinteni 15:20).
Domnul Isus S-a ar[tat celor doi ucenici pe drumul spre Emaus,
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dar El nu le-a îng[duit s[-L recunoasc[ pân[ la frângerea pâinii.
Un musafir invitat s[ r[mân[ peste noapte în casa unui Israelit nu
frângea pâinea, ci doar st[pânul casei avea acest drept, dar
Domnul Isus a arat[t din nou c[ El este St[p`nul, care a devenit
Pâinea vie\ii ce s-a frânt pentru lumea celor fl[mânzi dup[ nevinov[\ie =i neprih[nire.
Chiar =i Toma, care a lipsit dintre ucenici la prima ar[tarea a
Domnului =i care se pare c[ a cerut ce nu trebuia s[ cear[, L-a
v[zut pe Domnul. A v[zut r[nile Domnului, =i atunci când a v[zut
a crezut imediat, f[r[ nici o alt[ ezitare. <Drept r[spuns, Toma
i-a zis: «Domnul meu =i Dumnezeul meu!», «Tomo» i-a zis Isus,
«pentru c[ M-ai v[zut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au v[zut =i au
crezut»> (Ioan 20:28, 29). Privind la experien\a lui Toma putem
spune c[ este bine s[ pre\uim minunile, pentru c[ ele înc[ mai au
loc, dar în afar[ de minunea na=terii din nou nu trebuie s[ alerg[m
doar dup[ minuni, pentru c[ aceasta ar dezonora Cuvântul lui
Dumnezeu, deoarece am spune c[ Acesta nu ne este îndeajuns. A
crede Cuvântul Scripturii înseamn[ a fi în rândul celor credincio=i, nu în a celor necredincio=i. A crede înseamn[ a fi în rândul
acelora despre care Domnul Isus spune c[ este <ferice> de ei.
Dac[ vezi c[ ai pu\in[ credin\[, în loc s[ ceri minuni, ca s[
cre=ti în credin\[, roag[-te, tr[ie=te curat =i f[ ce a spus un vechi
credincios cu numele de Augustin: <Tolle, lege>, adic[ <ia =i
cite=te> aceast[ Scriptur[ care-\i vorbe=te despre Isus care a înviat din mor\i. Dac[ vrei s[ cre=ti în credin\[, studiaz[ cele patru
Evanghelii, studiaz[ Isaia 53 =i Psalmul 22 ca s[ vezi felul în care
misiunea Domnului Isus a fost vestit[ cu mult timp înainte.
Hristos cel înviat are toat[ puterea în cer =i pe p[mânt, de aceea
a-L avea de partea ta înseamn[ a fi de partea celor care biruiesc.
Mesajul Lui pentru cei ce-I apar\in Lui este acela=i =i ast[zi:
<Pace vou[!>, <Bucura\i-v[!> =i <Nu v[ teme\i!>. Cei care mor în
Domnul, dup[ ce L-au slujit, au glorioasa n[dejde a învierii, pentru c[ la sunetul trâmbi\ei vor învia =i ei la o via\[ nou[ într-un
trup de slav[, datorit[ faptului c[ Domnul Isus a murit =i a înviat

(1 Tesaloniceni 4:13-17). Este Dumnezeul t[u viu? Expresia <Viu
este Domnul> folosit[ ]n Vechiul Testament (1 Samuel 14:45,
19:6) a primit o nou[ menire atunci când Domnul Isus a înviat.
Atunci când crezi în El po\i s[ spui cu bucurie: <Viu este Domnul
Meu care a înviat, pentru c[ la fel =i sufletul meu este =i va fi viu
în veci vecilor!> Învierea este evenimentul care-i vorbe=te omului
într-un mod clar, dar miraculos, c[ ceea ce Dumnezeu spune face,
fie c[ este vorba de pedeapsa pentru cel care nu scap[ de vina
p[catului cât timp este în via\[, sau c[ este vorba de promisiunea
învierii, a r[pirii =i a mântuirii noastre ve=nice. <El va schimba
trupul st[rii noastre smerite, =i-l va face asemenea trupului slavei
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-=i supune toate
lucrurile> (Filipeni 3:21).
Când Domnul Isus a spus c[ I S-a dat toat[ puterea în cer =i pe
p[mânt (Matei 28:18), aceasta includea =i puterea de a-i învia pe
cei mor\i =i de a-i strânge laolalt[ cu cei care vor fi în via\[, pe
p[mânt, în momentul R[pirii. Când îngerul a spus femeilor: <Iat[
c[ v-am spus lucrul acesta>, ne-a spus =i nou[ c[, odat[ ce am
ajuns în posesia acestui Adev[r, trebuie s[-L ducem mai departe,
la cei care nu-l cunosc sau care nu I-au sim\it puterea. Înger
înseamn[ mesager. Dumnezeu a ales s[ foloseasc[ ace=ti slujitori
crea\i de El pentru a fi în slujba Lui, =i uneori ]n a noastr[, ca
s[-i aduc[ omului mesaje de la Dumnezeu. În Scriptur[ g[sim c[
îngerii i-au comunicat lui Avraam planul cu privire la cet[\ile
Sodoma =i Gomora, un înger a vestit na=terea lui Samson, un
înger a vestit na=terea lui Ioan Botezatorul, un înger i-a vestit
Mariei c[ a fost aleas[ ca s[-L nasc[ pe Mesia =i tot un înger a
adus femeilor vestea c[ Domnul Isus a înviat. Noi, care am crezut
=i beneficiat de Învierea Domnului Isus, am primit mandatul
de a duce mesajul Împ[ratului Isus la cei ce nu-L cunosc prin
Cuvântul Scripturii.
Oamenii de pe p[mânt se împart de obicei în oameni
mul\umi\i, care se bucur[ de via\[, =i în oameni mereu
nemul\umi\i. Aproape totdeauna, f[r[ excep\ie, aceia care sunt de
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obicei mul\umi\i sunt oameni mai ferici\i. În nimeni nu se vede
mai bine aceast[ stare de fericire dec`t în cei care odat[ ajun=i
mântui\i devin martori ai învierii Domnului Isus. Pe m[sur[ ce
oamenii mântui\i privesc tot mai mult la lucrurile =i situa\iile
vie\ii, din perspectiva ve=niciei, au o inim[ tot mai u=oar[ =i pot
opri îngrijor[rile vie\ii de a-i cople=i =i face neferici\i. Sim\ul
mântuiri este un sim\ al bucuriei, care ne duce la o stare în care
vrem s[-L ador[m pe Acela care a murit, a înviat =i este viu în
vecii vecilor. Numele =i persoana Lui este tema cânt[rilor din
ceruri prin care Dumnezeu este prosl[vit, =i acest fel de manifestare a bucuriei prin cântare va continua pentru totdeauna
(Apocalipsa 5:9).
Muzica care laud[ Numele Domnului a fost =i este una dintre
cele mai expresive feluri de manifestare a unei st[ri fericite,
atunci când inima particip[ în acest fel pentru a-I aduce închinare
lui Dumnezeu (Evrei 13:15). Este frumos s[ auzi c[ Domnul Isus
a înviat =i este frumos s[ ascul\i mesaje =i cânt[ri care vestesc
mesajul de biruin\[ al învierii, dar nimic nu întrece experien\a
întâlnirii cu Cel înviat din mor\i, ca apoi s[ =tii în mod personal
c[ El este viu. Îngerul a invitat femeile s[ vad[ locul unde z[cea
Domnul, =i dac[ înc[ nu ai luat hot[rârea de a-\i preda via\a
Acelui care este Viu în veci, ast[zi Domnul Isus invit[ =i sufletul
t[u s[ primeasc[ darul iert[ri, pentru a fi preg[tit s[-L întâlne=ti
pe Dumnezeu. Este Darul de care noi, oamenii, aveam nevoie cel
mai mult =i }l putem primi prin persoana Domnului Isus care a
murit =i a înviat.
Dac[ cea mai mare problem[ ar fi fost economia, Dumnezeu
ne-ar fi trimis un economist priceput. Dac[ cea mai mare nevoie
a omenirii ar fost s[ ne vindece de bolile trupe=ti, ne-a fi trimis
doctori care s[ descopere solu\ii pentru orice boal[, dar cea mai
acut[ lipsa a noastr[ a fost aceea de a avea un Mântuitor, care s[
ne mântuiasc[ de p[catele noastre, de aceea a trimis pe Fiul S[u
Preaiubit. Oricât de priceput a ajuns în tot felul de domenii, omul
a r[mas tot neputincios în fa\a problemei lui spirituale de a fi un

suflet p[c[tos =i mândru, de aceea Tat[l L-a trimis pe Fiul s[
moar[ pentru p[c[to=i =i a confirmat acceptarea pl[\ii f[cute din
plin, prin a-L învia din mor\i. <Dumnezeu a înviat pe acest Isus,
=i noi to\i suntem martori ai Lui> (Fapte 2:32). Îngerul le-a invitat pe femei s[ vad[ mormântul, care de fapt nu era al Domnului.
Domnul a purtat o vin[, o cruce =i o cunun[ de spini care nu era
a Lui, pentru ca noi ast[zi s[ ne putem bucura de o neprih[nire
care nu este un rezultat al efortului faptelor noastre, ci este o
neprih[nirea a Lui, care se prime=te prin credin\[ (Romani 1:17,
3:21, 5:18). Chiar dac[ mergi la biseric[ sau faci fapte bune, înc[
nu ai ajuns la un succes duhovnicesc pân[ când nu ai o credin\[ a
ta personal[ în Acest Isus minunat care a murit =i a înviat.
Domnul Isus =i-a întrebat odat[ ucenicii: <…Cine zic oamenii
c[ sunt Eu, Fiul omului?> (Matei 16:13). Apostolul Petru, prin
revela\ie divin[, a avut r[spunsul corect =i a spus: <Tu e=ti
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!> (Matei 16:16). Tu cum
r[spunzi la aceast[ întrebare? Cine este Domnul Isus pentru tine?
Dac[ r[spunzi prin a spune c[ El este Fiul lui Dumnezeu care a
murit =i a înviat pentru cei p[c[to=i este util s[ mai r[spunzi la înc[
o întrebare pe care odat[ a pus-o Pilat din Pont, cel de-al =aptelea
guvernator roman al Iudeii: <…Dar ce s[ fac cu Isus, care se
nume=te Hristos?…> (Matei 27:22). Acum po\i alege s[ refuzi sau
s[ amâi oferta Lui de pace, prin care te po\i împ[ca cu Dumnezeu
Tat[l, =i aceasta te va l[sa tot în întuneric spiritual, tot ne]mplinit
=i nefericit, sau po\i s[-L chemi în via\a ta ca Mântuitor al sufletului t[u =i El va veni, te va face slobod de vina p[catului, î\i va da
un nou scop de a lucra pentru lucruri ce r[mân ve=nic =i vei avea
o nou[ direc\ie pentru via\a =i destinul t[u ve=nic.
Adev[rata slobozenie nu devine real[ în via\a omului pân[ ce
nu prime=te iertarea Domnului, ca prin aceast[ slobozire de vina
p[catului s[ poat[ fi inundat de bucuria mântuirii pe care o
prime=te sufletul restaurat prin har la starea de nevinov[\ie înaintea Ziditorului. F[ pa=i înainte, în ascultare de El, f[r[ regrete,
pentru c[ oricât te-ar costa p[mânte=te, nu este prea mult când
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prive=ti la r[splata celor care ascult[. Las[-te modelat de Cuvântul S[u ca un lut moale în mâna Olarului, =i El te va folosi spre
Slava Împ[ra\iei Lui, pentru c[ numai prin supunere fa\[ de El vei
putea realiza ceva bun cu via\a ta. Poc[in\a este o experin\[ care
te va schimba pentru totdeauna, dar f[r[ ea nu po\i beneficia de
sacrificiul =i de Învierea Domnului, de aceea dac[ nu ai avut
aceast[ întânire cu Isus cel înviat din mor\i cheam[-L ast[zi în
inima ta, =i El va veni. Atunci vei privi la acest adev[r al învierii
Domnului Isus =i vei m[rturisi c[ ziua poc[in\ei \i-a schimbat
via\a din temeli =i a f[cut din tine un suflet mântuit =i fericit.
Amin

16
CREATORUL ºI CREATURA
<Toate aceste lucruri, doar mâna Mea le-a f[cut, =i
toate =i-au c[p[tat astfel fiin\a, - zice Domnul. - «Iat[
spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce sufer[
=i are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul
Meu.»> Isaia 66:2

C

ine a creat Universul în care tr[im, cu tot ce el
cuprinde, în cei 30 de miliarde de ani lumin[ în
lungime, a=a cum este el m[surat ast[zi? Este o întrebare filozofic[, dar =i teologic[, pe care cei ce discut[ subiectul
originii o abordeaz[ de multe ori, dar aceast[ întrebare nu se las[
cucerit[ decât de un r[spuns duhovnicesc. <Pentru c[ prin El au
fost f[cute toate lucrurile care sunt în ceruri =i pe p[mânt, cele
v[zute =i cele nev[zute: fie scaune de domnie, fie dreg[torii, fie
domnii, fie st[pâniri. Toate au fost f[cute prin El =i pentru El. El
este mai înainte de toate lucrurile, =i toate se \in prin El>
(Coloseni 1:16, 17). Este un adev[r acceptat în lumea =tiin\ific[ =i
anume c[ Universul se extinde mereu, =i privind ]napoi ]n timp
la acest adev[r am putea vedea c[ Universul în care ne g[sim a
avut un început, =i cei ce cred cuvântul Scripturii =tiu c[ a
fost creat prin a fi chemat în existen\[ de Creator. <…El, adic[,
este tat[l nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care
înviaz[ mor\ii, =i care cheam[ lucrurile care nu sunt, ca =i cum
ar fi> (Romani 4:17).
Universul care cuprinde p[mântul este infinit în complexitate,
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cu o arhitectur[ maiestuoas[ în care nimic nu a fost l[sat în voia
=ansei =i totu=i Scriptura ne spune c[ exist[ oameni pe care-i
nume=te nebuni, care atac[ adev[rul cu privire la începutul =i
sfâr=itul lumii în felul în care noi o cunoa=tem, care spun c[ totul
a început f[r[ de un Creator =i c[ de fapt nu exist[ Dumnezeu. De
ce suntem aici? Este o alt[ întrebare des fr[mântat[ în covata
min\ii omului, despre care se spune c[ este cununa crea\iei lui
Dumnezeu pe care l-a f[cut din \[rân[, dându-i suflare de via\[
din Duhul Lui. De ce dac[ avem o memorie care re\ine în mod
permanent toat[ înforma\ia cu care vine în contact folosim doar
aproximativ 2% din ea, suntem foarte limita\i ]n ceea ce prive=te
accesul pe care-l avem la aceast[ informa\ie atât de vast[? Sunt
întreb[ri la care =tiin\a nu poate da r[spunsuri care s[
mul\umeasc[ sufletul omului care undeva, în adâncul lui, este
convins de existen\a unui Creator.
Credin\a în Dumnezeu este singura poart[ pe care po\i intra ca
s[ începi s[ g[se=ti r[spunsuri la acest fel de întreb[ri grele. Nu
este vorba de o religie a emo\iilor, ci a adev[rurilor dovedite de
semn[tura Creatorului care +i-a l[sat amprenta pe ce a creat, cu
scopul de a fi c[utat de creatura mâinilor Sale. Când s-au auzit
cuvintele: <…S[ facem om dup[ chipul Nostru, dup[ asem[narea
Noastr[…> (Genesa 1:26). Acestea au fost cuvintele Creatorului
care a creat o f[ptur[ asupra c[reia s[-+i reverse dragostea =i de
la care se a=teapt[ s[ primeasc[ dragoste, dar pentru c[ i-a l[sat
omului voin\a liber[ aceast[ dorin\[ a lui Dumnezeu nu s-a realizat în primii oameni din Eden, nici în poporul Israel, ci numai în
Biserica Sa pentru care a pl[tit cu suferin\[ =i cu sângele Lui.
Omul de ast[zi are întreb[ri la care numai omul de tip nou,
numit =i cre=tin, n[scut din nou, poate s[ r[spund[, pentru c[ astfel de lucruri nu sunt pricepute doar cu ajutorul ra\iunii, ci prin
credin\a care se ridic[ mai sus de ra\iune, unde se prime=te
adev[rul lui Dumnezeu. Pe lâng[ eviden\a =tiin\ific[, pe lâng[
adev[rul Scripturii, acela care umbl[ cu Dumnezeu Duhul Sfânt
are dovada experin\elor personale care-i dau o realitate a

prezen\ei lui Dumnezeu în via\a sa. No\iunea de adev[r absolut
este o alt[ întrebare cu care se chinuie min\ile celor care ar dori s[
nu existe un Creator c[ruia s[-I fie r[spunz[tori, fiindu-le fric[ s[
nu deschid[ u=a unor teorii care nu se potrivesc cu gândurile lor
fire=ti, refuz`nd s[ cread[ ]n existen\a unui Creator Des[vâr=it =i
Atotputernic. Dovezile ce le avem arat[ c[ exist[ o inteligen\[
creatoare care a proiectat totul, începând de la compozi\ia atomului, la arhitectura codului genetic =i pân[ la prezen\a de net[g[duit
a miliardelor de astre cere=ti.
În textul pe care l-am citat la început, Dumnezeu Creatorul,
care cuprinde tot spa\iul, timpul =i vede lumea cu tot ce cuprinde
ea de la început =i pân[ la sfâr=it, alege s[ r[spund[ acestei
întreb[ri cu privire la crea\ia Sa atunci când ne spune: <Toate
aceste lucruri, doar mâna Mea le-a f[cut, =i toate =i-au c[p[tat
astfel fiin\[…> (Isaia 66:2). Este spre folosul nostru s[ în\elegem
c[ =tiin\a =i credin\a nu sunt separate =i c[ am fost crea\i de un
Creator care se las[ g[sit de cei care-L caut[. Ca un tat[ drept,
care pentru c[ î=i iube=te copilul îl las[ s[ sufere consecin\a unor
decizii gre=ite, tot a=a Tat[l nostru cel ceresc, în dreptatea Sa, las[
oamenii s[ aib[ parte =i de suferin\[, dar ceea ce mul\i nu =tiu sau
ignor[ este faptul c[ El sufer[ împreun[ cu ei.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al lucrurilor cunoscute
de noi oamenii ca lucruri naturale sau p[mânte=ti, dar El este =i un
Dumnezeu al lucrurilor pe care noi le numim supranaturale. Dintre cele naturale, pe care nu le poate ignora nimeni, sunt suferin\a
=i moartea. Adev[ruri vechi =i adev[ruri noi, credin\a în
Dumnezeu =i =tiin\a cu tehnologia ei modern[, care vrea s[
explice chiar =i ce nu poate, trebuie s[ accepte faptul c[ to\i
oamenii pot ajunge s[ simt[ cel pu\in câteva din nuan\ele diferite
ale durerii =i chiar s[ moar[. O companie din California face afaceri profitabile folosindu-se de disperarea omului de a se \ine
ag[\at de via\[ prin aceea c[ pentru o sum[ de 20 de mii de dolari
(în 2006) înghea\[ trupurile celor cu boli terminale în speran\a c[
vor fi dezghe\a\i cândva în viitor, când se va afla cur[ pentru
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boala lor (Cryonics). Oricât ar vrea omul s[ evite trebuie s[
admit[ c[ suferin\a este real[ =i c[ moartea biologic[ este parte
din via\a omului, c[ruia Scriptura ]i spune: <+i, dup[ cum oamenilor le este r`nduit s[ moar[ o singur[ dat[, iar dup[ aceea vine
judecata> (Evrei 9:27).
De ce este suferin\[ în lume? Este o întrebare care poticne=te
mul\i oameni, =i pe unii îi opre=te de la a-L c[uta pe Dumnezeu
sau chiar de a accepta c[ El exist[. Suferin\a în via\a omului,
despre care a=a cum spunea Iov este scurt[ =i plin[ de necazuri
(Iov 14:1), se poate datora câtorva motive specifice din care vom
aminti doar câteva. Uneori suferin\a este rezultatul unor alegeri
gre=ite. De exemplu, dac[ un om alege s[ bea =i s[ conduc[ sub
influen\a alcoolului poate face un accident în care El =i chiar al\ii
s[ fie r[ni\i sau chiar s[ moar[. Acest fel de decizie, care are un
astfel de rezultat dezastruos, este motivul pentru care al\ii sufer[
=i în aceast[ categorie specific[ intr[ de multe ori copii. Când un
so\ =i o so\ie divor\eaz[, încep în vie\ile copiilor lor, în mod special dac[ sunt mici, o adev[rat[ serie de urgii dureroase, f[r[ ca ei
s[ fii meritat a=a ceva.
Uneori omul sufer[ din cauza unor dorin\e neîmplinite care nu
sunt supuse voii lui Dumnezeu =i când acestea nu sunt puse cu
poc[in\[ la picioarele Domnului în rug[ciune pot fi o surs[ de
amar[ciune =i chiar de dramatism interior. Omul poate cunoa=te
a=a zisa fericire temporar[ a lumii, dar aceasta nu-l face fericit,
pentru c[ fericirea care nu trece po\i s[ o ai numai când e=ti în
voia lui Dumnezeu, pe oriunde te-ar duce aceasta. Moartea vine o
singura dat[, dar ea face omul necredincios s[ se team[ de ea în
fiecare zi, pe când acela care este credincios Domnului =tie c[ este
nemuritor, spiritual vorbind, pân[ în ziua când Dumnezeu îi va
spune c[ =i-a sfâr=it alegarea pe p[mânt =i este timpul s[ intre în
mo=tenirea care i-a fost preg[tit[. Un alt motiv pentru care omul
sufer[ este atacul celui r[u, a=a cum =tim c[ a avut loc =i în Eden.
Acest atac prin care rezisten\a omului de a r[mâne fidel
Creatorului a fost biruit[ a adus c[derea în p[cat cu toate con-

secin\ele ei, de la blestemul asupra p[mântului, la suferin\a în
trup, la moarte fizic[ =i spiritual[, =i pân[ la calamit[\ile naturale
care ne amintesc mereu c[ tr[im doar prin îng[duin\a lui
Dumnezeu.
Un alt motiv pentru care suferim este faptul c[ Dumnezeu
]ng[duie acest lucru pentru îndreptare, pentru a înv[\a dependen\a
de Dumnezeu, uneori pentru a ne feri de pr[p[stiile pe care numai
El le vede, pentru a înv[\a s[ tr[im prin credin\[ sau uneori pentru ca Numele lui Dumnezeu s[ fie prosl[vit prin comportamentul pe care-l avem când trecem prin cuptoare. Uneori suferin\a
este metoda prin care Dumnezeu ne d[ oportunitatea de a ne
dovedi credincio=ia, av`nd ca scop calificarea noastr[ pentru
r[spl[tiri sau lucr[ri mai importante, pe care El le-a preg[tit pentru via\a noastr[. Cei care au cicatrice, care sunt urma r[nilor vindecate, pot s[ aline durerile celorlal\i mai bine ca oricine. Uneori
aceste suferin\e =i felul în care trecem prin ele, f[r[ s[ cârtim, sunt
o m[rturie pentru slava Domnului.
Toma a v[zut urma r[nilor Domnului Isus =i a crezut, iar cei
din jur când v[d urma r[nilor noastre vindecate vor fi încuraja\i s[
cread[ =i ei într-un Dumnezeu care are un plan bun cu privire la
tot ce face în via\a noastr[, chiar dac[ noi nu-l în\elegem pe
moment. În cuvântarea de pe munte, Domnul Isus nume=te ferici\i pe aceia care plâng, pentru c[ ei vor fi mângâia\i (Matei 5:4).
A suferi nu înseamn[ a fi melancolic =i nici a-\i plânge de mil[, ci
este vorba de un plâns, care este rezultatul unei dureri ce o sim\i
pentru cineva drag, pe care-l iube=ti mult. Domnul Isus, despre
care prorocul Isaia a spus c[ a fost un <…om al durerii =i obi=nuit
cu suferin\a…> (Isaia 53:3), a plâns, dar nu pentru El, ci pentru
al\ii. <+i dac[ sufer[ un m[dular, toate m[dularele sufer[ împreun[ cu el; dac[ este pre\uit un m[dular, toate m[dularele se bucur[
împreun[ cu el> (1 Corinteni 12:26).
Durerea are putere de unificare asupra unei biserici, familii =i
chiar a unei na\iuni, de aceea când avem parte de ea s[ nu o dispre\uim, ci s[ încerc[m s[ afl[m ce vrea Domnul s[ înv[\[m, sau
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cum poate fi Numele Lui prosl[vit prin aceasta. Sensibilitatea de
a v[rsa lacrimi pentru al\ii este ceva tot mai str[in lumii de ast[zi,
dar este ceva foarte pre\ios în ochii Domnului. Dup[ ce am plâns
pentru p[catul nostru =i pentru durerea pe care acesta I-a produs-o lui Dumnezeu, este de a=teptat de la noi s[ plâgem ]mpreun[
cu cei ce plâng =i de asemenea s[ plângem pentru sufletele pierdute. Chiar dac[ treci prin suferin\[, po\i s[ te bucuri de o
speran\[ =i po\i s[ =tii c[ exist[ o via\[ dincolo de necaz, de boal[,
dincolo de momentul de criz[ prin care treci =i chiar dincolo de
b[trâne\e, pentru c[ El nu ne d[ o n[dejde care s[ fie bun[ doar
pentru o lun[ sau un an, ci pentru ve=nicie. Speran\[ înseamn[ s[
te a=tep\i la un r[spuns sau o ac\iune favorabil[ din partea lui
Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu în viitorul t[u.
Emo\iile spun în[untrul nostru, =i uneori ne pot aduce a=a de
multe ve=ti rele ]nc`t s[ ajungem la disperare, dar noi nu suntem
chema\i s[ tr[im dependen\i de emo\ii, cu toate c[ au multe de
spus, ci suntem chema\i s[ tr[im prin credin\[, pe baza a ceea ce
a spus Dumnezeu. De ce mai îng[duie Dumnezeu suferin\a în
via\a noastr[? Un alt motiv este c[ pân[ când nu suferim de fapt
noi nici nu ne cunoa=tem pe noi în=ine cu adev[rat. Uneori
suferin\a în trup sau durerea în familie intr[ ca un tren greu pe o
linie neîntre\inut[, ce n-a mai fost folosit[ de zeci de ani, care
geme =i scrâ=ne=te sub greutate =i st[ gata s[ se destrame. A=a
poate fi sufletul sau chiar c[snicia surprins[ de necaz într-o stare
nepotrivit[, când datorit[ nevegherii se poate produce un
dezechilibru =i chiar o pr[bu=ire p[gubitoare.
Pierderea pe nea=teptate a unui copil, a unui so\ sau a unei
so\ii, pierderea unui p[rinte, dezam[girea unor prietenii =i încrederi tr[date, copiii n[scu\i cu handicapuri, falimente financiare,
falimentul spiritual al cuiva din familie, accidente cu urm[ri grave
financiare =i fizice, un cancer care a lovit într-un mod cu totul
nea=teptat, sunt doar câteva din modurile în care necazul poate
atinge via\a omului. Dezam[girile vie\ii, care imediat invit[ disperarea, vin s[-\i ofere a=a zisa prietenie =i descurajarea. Ele te fac

s[ vrei s[ fii altundeva decât unde e=ti, =i s[ faci altceva decât ce
trebuie s[ faci, de aceea trebuie luptat împotriva acestei arme a
întunericului numit[ dezn[dejde, care te poate opri de la a face ce
trebuie s[ faci, la vremea =i ceasul încerc[rii. În fa\a unor astfel de
mon=tri Dumnezeu spune: <Încrede-te în Mine!>.
Textul citat la început ne spune c[ privirile Domnului sunt
îndreptate spre cel ce sufer[, =i chiar cerul întreg, ca un nor de
martori, st[ s[ vad[ cum va alege s[ se comporte. <…Iat[ spre cine
Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce sufer[ =i are duhul mâhnit,
spre cel ce se teme de cuvântul Meu> (Isaia 66:2). Mul\i, în
asemenea împrejur[ri grele, aleg un sedativ în loc s[ aleag[ un
Salvator. Un sedativ este ceva care pe moment amelioreaz[ sau
chiar te face s[ nu sim\i durerea, =i mul\i întind mâna spre sedativul alcoolului, a filmelor care li se par c[ îi pun în lumea închipuit[, nereal[. Alte sedative periculoase pot fi drogurile sau patimele destr[b[late, dar cel care alege o astfel de solu\ie temporar[
]l va duce pe cel ce simte durerea tot mai jos, pe când acela care
la durere î=i caut[ ad[post în Domnul =i î=i încredin\eaz[ soarta ]n
m`na Lui =tie c[ oricât de mare ar fi necazul =i oricât de grea ar fi
durerea, la sfâr=it de drum îl a=teapt[ o cunun[ de biruitor.
În astfel de momente de durere roada Duhului, bucuria,
str[luce=te mai frumos ca oricând, pentru c[ în pofida necazului
acela care se încrede în Domnul, privind dincolo de aceast[ via\[
la r[spl[tirile celor credincio=i, poate avea pace =i se poate bucura de cer. Bucuria aceasta nu este o road[ care s[ creasc[ pe sufletul ve=tejit =i zbârcit de p[cat, ci numai acolo unde Duhul Sfânt,
ca într-un templu sfin\it, se simte bine primit. Momentul de criz[
poate fi un moment pe care s[-l la=i s[ te cople=easc[, sau poate
fi un moment pe care s[-l folose=ti ca o oportunitate de a aduce
Domnului o jertf[ de mare pre\ înaintea Lui, a=a cum a f[cut Iov.
<Jertfele pl[cute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule,
Tu nu dispre\uie=ti o inim[ zdrobit[ =i mâhnit[> (Psalmul 51:17).
Suferin\a ne pune pe genunchi, sau dac[ alegem s[ cârtim ne
poate împietri =i ne poate pune într-o stare de r[zvr[tire fa\[ de
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Dumnezeu. <Fere=te-te s[ faci r[u, c[ci suferin\a te îndeamn[ la
r[u> (Iov 36:21). To\i copiii Domnului au avut parte de necazuri
=i Domnul Isus ne-a aten\ionat c[ în lume vom avea parte de ele.
Apostolul Pavel a avut o durere în trup, care era o suferin\[ de
natur[ spiritual[, preventiv[, =i dup[ ce I-a cerut Domnului s[
înl[ture aceast[ durere de trei ori (1 Corinteni 12:8, 9 ) a trebuit
s[ accepte, nu o explica\ie lung[ din parte lui Dumnezeu, ci una
scurt[, prin care i s-a spus: <…Harul meu î\i este îndeajuns!…>
(2 Corinteni 12:9).
Un doctor, care =i-a dedicat via\a ca s[ lucreze =i s[ ajute
lepro=ii, a spus c[ dac[ ar avea putere s[ înl[ture durerea de la om
nu ar face acest lucru. Tr[ind într-o colonie de lepro=i acest doctor a v[zut cum lipsa sim\ului de durere cauzat de aceast[ boal[
ce afecteaz[ sistemul nervos a f[cut din cei lepro=i oameni care
arat[ ca ni=te mon=tri, pentru c[ nesim\ind durerea nu s-au protejat, nu =i-au tratat rana =i în loc s[ se vindece rana s-a agravat.
Dumnezeu a îng[duit s[ suferim pentru ca s[ putem ]n\elege mai
bine cât de trec[tori suntem =i s[ ne îngrijim mai mult de suflet
decât de ce vedem cu ochii. Omul este creatura mâinii lui
Dumnezeu, l[sat cu voin\[ liber[, care datorit[ deciziilor rele a
ajuns s[ aib[ parte de suferin\[. Dumnezeu este ca un tat[ care
atunci când î=i vede copilul în durere vrea s[-l îmbr[\i=eze, dar
acesta în loc s[ primeasc[ mângâierea Lui de multe ori o respinge.
A=a am f[cut noi cu Dumnezeu, de aceea El a suferit =i înc[ sufer[
mai mult ca oricare om de pe p[mânt, pentru c[ El simte fiecare
durere a creaturii mâinii Sale. <…El suferin\ele noastre le-a
purtat, =i durerile noastre le-a luat asupra Lui…> (Isaia 53:4).
Majoritatea dintre noi când mergem într-o c[l[torie ne place s[
cump[r[m ceva amintiri care s[ ne aduc[ aminte de locurile pe
care le-am vizitat. Domnul Isus a fost pe p[mânt, =i când S-a
în[l\at la cer +i-a luat cu El amintiri pe care le va p[stra ve=nic.
Aceste amintiri sunt urmele r[nilor l[sate de piroane, care sunt un
semn al dragostei Lui pentru noi. El simte cu noi când suferim =i
când suntem ispiti\i, pentru c[ =i El a suferit =i a fost ispitit, dar

a biruit. <+i prin faptul c[ El }nsu=i a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate s[ vin[ în ajutorul celor ce sunt ispiti\i.> (Evrei 2:18). El,
Creatorul, prin care =i pentru care au fost f[cute toate lucrurile,
simte cu noi când suntem persecuta\i =i suferim pe nedrept. Când
Saul persecuta Biserica, Domnul Isus i-a ie=it în cale =i nu l-a
întrebat de ce îi persecut[ pe credincio=i, ci l-a întrebat de ce }l
persecut[ pe El personal. Domnul Isus este singurul care, chiar în
trup de om, nu ar fi murit niciodat[, dar a ales s[ moar[ pentru
om. El sufer[ =i ast[zi când simte o r[ceal[ din partea noastr[, ca
a acelora din Laodicea, pentru c[ El, Creatorul, nu este doar o
for\[ sau o putere cum cred unii, ci este o Persoan[ care sufer[ =i
se bucur[ împreun[ cu creatura mâinilor Lui.
Niciodat[ nu este vierul mai aproape de vie ca atunci când o
tunde, =i tot a=a El este Cel mai aproape de noi când suferim, fiind
gata s[ ne asculte suspinul inimii. <Tu auzi rug[ciunile celor ce
sufer[, Doamne! Le înt[re=ti inima, }\i pleci urechea spre ei>
(Psalmul 10:17). Chiar dac[ ]\i este dat s[ suferi, nu uita c[ privirile Lui sunt a\intite asupra ta. El a cânt[rit =i socotit ca nu cumva
încercarea s[ dep[=easc[ puterea ta de a putea ie=i biruitor din ea.
<C[ci a=a vorbe=te cel Prea Înalt, a c[rui locuin\[ este ve=nic[ =i
al c[rui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte =i în
sfin\enie; dar sunt cu omul zdrobit =i smerit, ca s[ înviorez duhurile smerite, =i s[ îmb[rb[teze inimile zdrobite»> (Isaia 57:15). El
vindec[ =i ast[zi dureri, ascult[ =i ast[zi rug[ciunea, de aceea nu
l[sa ca emo\iile s[-\i dicteze ac\iunea, ci ia decizii care au la baz[
Cuvântul lui Dumnezeu.
Momente tragice, de triste\e, de confuzie =i chiar de fric[ sunt
toate st[ri cu care trebuie s[ mergem înaintea Domnului, iar El ne
d[ o pace diferit[ de pacea lumii ca s[ putem merge mai departe
în ascultare deplin[ de El, pe drumul cre=terii noastre spirituale.
<Dimpotriv[, bucura\i-v[, întrucât ave\i parte de patimile lui
Hristos, ca s[ v[ bucurati =i s[ v[ veseli\i =i la ar[tarea slavei Lui>
(1 Petru 4:13). Un scriitor renumit cu numele de Mark Twain a
spus c[ to\i ne asem[n[m cu luna prin aceea c[ avem o parte
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întunecat[ a vie\ii în care suntem mai vulnerabili, =i aceast[ parte
a noastr[ este studiat[ de vr[jma= cu un interes deosebit. Sc[parea
este numai în Domnul Isus care ne cunoa=te pe deplin =i numai cu
lumina Lui poate cuceri =i aceast[ parte mai întunecoas[ a sl[biciunilor noastre, pentru ca voia Lui s[ fie f[cut[ în via\a noastr[.
Istoria umanit[\ii, odat[ ce omul a c[zut în p[cat, este o istorie
a suferin\ei. Boala, s[r[cia, r[zboiul, nedreptatea, ura, minciuna,
asuprirea =i moartea sunt rezultatul neascult[rii de Dumnezeu.
R[ul de pe p[mânt se datoreaz[ lucr[rii celui r[u, care este uciga=
=i mincinos, lucrare pe care Fiul a venit s[ o nimiceasc[. Nimeni
nu are dreptul s[-L acuze pe Dumnezeu de ceva, pentru c[ El a
creat o lume f[r[ durere =i f[r[ p[cat, în care omul a fost cu
adev[rat fericit. Sfânta Scriptur[ este cartea care arat[ originea
problemei =i felul în care omul poate fi salvat, pentru c[ nu este
necaz =i durere mai mare decât aceea de a nu fi mântuit =i de a
trece în ve=nicie ne]mp[cat cu Creatorul t[u.
Cartea aceasta ne d[ solu\ia care rezolv[ criza ap[rut[ între
Creator =i creatur[, când ne spune: <Poc[i\i-v[ dar, =i întoarce\i-v[ la Dumnezeu, pentru ca s[ vi se =tearg[ p[catele…>
(Fapte 3:19). Acest act al poc[in\ei nu înseamn[ s[ la=i cinci
lucruri pe care le iubeai =i s[ începi s[ iube=ti cinci lucruri pe care
înainte nu le iubeai, ci înseamn[ o schimbare a min\ii (metanoia).
Este o schimbarea a felului în care prive=ti la lucruri dup[ felul în
care acestea î\i pot afecta sufletul =i prietenia cu Dumnezeu.
Poc[in\[ înseamn[ s[ crezi în Domnul Isus, =i punându-\i încredera în ce a f[cut El pentru tine s[-\i recuno=ti vina, s[-\i par[ r[u
c[ ai comis ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat, =i apoi p[r[sind
acele lucruri s[ faci voia lui Dumnezeu.
Biblia, diferit[ de toate c[r\ile din lume, ne spune c[ odat[ ce
omul a c[zut ]n p[cat, Creatorul nu +i-a abandonat creatura, care
prin neascultare a pierdut prietenia cu Creatorul, ci El a f[cut un
plan de salvare pentru care a pl[tit cu mult[ durere =i chiar
moarte. Odat[ ce acest plan numit =i Har a fost oferit omului,
Ziditorul a l[sat decizia vie\ii sau a mor\i în mâinile fiec[ruia din

noi, astfel c[ putem alege s[-L primim pe Domnul Isus ca Domn
=i St[pân sau avem o voin\[ liber[ ca s[-L refuz[m. A-L refuza
sau a-L amâna înseamn[ a lua o decizie spre distrugerea ta, de
aceea, prime=te-L azi pe Acela care te-a iubit at`t de mult ]nc`t a
murit în locul t[u =i î\i vei petrece ve=nicia cu Dumnezeu într-un
loc de pace, unde nu vor mai fi dureri.
Când El î\i deschide ochii inimii vezi lucrurile din perspectiva
realit[\ii lui Dumnezeu, ea este singura care conteaz[, =i în acest
fel vei =ti s[ pui pre\ =i s[ investe=ti în lucrurile care r[mân ve=nic,
nu în cele ce vor arde. Când }l prime=ti pe El în via\a ta te
acordezi, ca un instrument cu coarde, dup[ voia Lui =i ajungi s[
cuno=ti =i s[ cre=ti tot mai mult în iubirea Creatorului. S[-L
prime=ti pe El înseamn[ s[ tr[ie=ti o via\[ tr[it[ cu folos, pentru
c[ nimeni nu este mai fericit la cap[t de via\[ ca =i acela care primindu-L s[ vad[ c[ harul lui Dumnezeu în via\a lui a adus câ=tig
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Dac[-L prime=ti pe Domnul Isus ca
St[pân =i }l la=i s[-\i conduc[ via\a vei intra în rândul celor mai
ferici\i oameni de pe p[mânt, care nu neap[rat sunt aceia care au
cel mai mult sau cele mai bune lucruri de pe p[mânt, ci sunt aceia
care cu adev[rat se bucur[ de ce au, =i ceea ce au sub cârmuirea
Duhului Sfânt, este via\[ ve=nic[ de la Dumnezeu, prin Isus
Hristos Fiul S[u.
Amin
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17
A M VREA SÃ-L VEDEM PE ISUS!
<Ni=te greci dintre cei ce se suiser[ s[ se închine la
praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida
Galileii, l-au rugat =i au zis: «Domnule, am vrea s[
vedem pe Isus.> Ioan 12:20, 21

S

tarea omului care pentru prima dat[ începe s[-L caute pe
Domnul Isus nu poate fi o stare de întuneric total, dar
nici de lumin[, ci este un întuneric în care începi s[ vezi
ceva. Acest fel de comportare este o expresie a n[dejdii,
asem[n[toare cu ceea pe care o ai când prive=ti un pom care a
început s[ dea floare, apoi road[, dar nu =tii dac[ roada va ajunge
la coacere. Un om care începe s[-L caute pe Domnul Isus este ca
un om care s-a trezit, dar nu complet ca s[ deschid[ ochii, ci doar
a început s[ vin[ din lumea visurilor la realitatea lumii în care
tr[ie=te. Când inten\ia este sincer[, aceast[ c[utare este lucrarea
Duhului Sfânt asupra unui suflet care are ceva informa\ie despre
mântuire, o oarecare m[sur[ de credin\[, =i pentru c[ acel suflet
are în el gândul ve=niciei are =i dorin\a de a fi ]mpreun[ cu
Dumnezeu. Motivele pentru care oamenii L-au c[utat pe Domnul
Isus au fost =i înc[ mai sunt =i ast[zi diferite, pentru c[ nu to\i
care-L caut[ au dorin\e sincere, a=a cum a fost cazul lui Simon
vr[jitorul, nu to\i sunt gata s[ p[r[seasc[ p[catul ca Felix =i ca
tân[rul bogat, nu to\i sunt gata s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii prin
a-=i dezlipi inima de bog[\ii.
Domnul Isus a hr[nit cinci mii de oameni cu cinci pâini=oare
184

=i doi pe=ti=ori, care era m`ncarea unui <b[ie\el>, =i mul\i din acei
oameni au v[zut în Domnul Omul care are cheia de rezolvare la
problemele lor p[mânte=ti, de aceea au început s[ umble dup[ El.
<Când au v[zut noroadele c[ nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau
acolo, s-au suit =i ele în cor[biile acestea, =i s-au dus la Capernaum s[ caute pe Isus> (Ioan 6:24). Domnul Isus a cunoscut
motivul pentru care ace=ti oameni }l c[utau =i li s-a adresat în mod
direct, spun`ndu-le: <Lucra\i nu pentru mâncarea pieritoare, ci
pentru mâncarea, care r[mâne pentru via\a ve=nic[, =i pe care v-o
va da Fiul omului; c[ci Tat[l, adic[, }nsu=i Dumnezeu, pe El L-a
însemnat cu pecetea Lui> (Ioan 6:27).
Textul citat la început ne prezint[ un eveniment din via\a
ucenicilor =i a Domnului Isus, care a avut loc cu mai pu\in de o
s[pt[mân[ înainte ca Domnul Isus s[ fie crucificat. <Ni=te Greci
dintre cei ce se suiser[ s[ se închine la praznic, s-au apropiat de
Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat =i au zis:
«Domnule, am vrea s[ vedem pe Isus»> (Ioan 12:20, 21). Este un
eveniment important pentru noi, cei care facem parte dintre neamuri, pentru c[ lucrarea Domnului în cei trei ani =i jum[tate cât a
umblat cu ucenicii a fost îndreptat[ spre cei care locuiau în \ara
lui Israel (Matei 10:5), dar dup[ ce a venit la ai S[i =i ai S[i nu
L-au primit, dup[ hot[rârea mai dinainte f[cut[ de Dumnezeu
Tat[l, a ales s[ deschid[ larg u=a mântuirii, pentru ca =i neamurile
s[-I poarte Numele.
<Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu +i-a aruncat privirile
peste Neamuri, ca s[ aleag[ din mijlocul lor un popor, care s[-I
poarte Numele.> (Fapte 15:14). În ziua aceea când grecii c[utau
s[-L vad[, fariseii invidio=i de minunea recent[ a învierii lui
Laz[r au recunoscut, cu necaz, c[ <…lumea se duce dup[ El>
(Ioan 12:9), =i printre aceia care-L c[utau au fost =i ace=ti greci
prozeli\i, veni\i s[ se închine la Templu. Ei erau prevestirea roadei bogate pe care Domnul avea s[ o aib[ dintre Neamurile care
spre deosebire de Israel au pre\uit în mod diferit oferta mântuirii
Lui. <+i nu numai pentru neamul acela, ci =i ca s[ adune într-un
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singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipi\i> (Ioan 11:52).
C[utarea acestor greci =i dorin\a lor de a-L vedea pe Domnul
anun\a un mare seceri= vestit mai dinainte de Domnul Isus.
<…Ridica\i-v[ ochii, =i privi\i holdele, care sunt albe acum, gata
pentru seceri=> (Ioan 4:35). Ei au fost ca o s[geat[ indicatoare
spre multele oi despre care Domnul a spus c[ le are în alte staule.
<Mai am =i alte oi, care nu sunt din staulul acesta; =i pe acelea trebuie s[ le aduc. Ele vor asculta glasul meu, =i va fi o turm[ =i un
P[stor> (Ioan 10:16).
Dup[ planul minunat al lui Dumnezeu de a aranja lucrurile, la
na=terea Domnului L-au c[utat trei magi din R[s[rit, care f[ceau
parte dintre Neamuri, iar înainte de moartea Domnului L-au
c[utat ni=te greci dintre Neamuri. Ace=ti greci au avut o atitudine
de umilin\[, =i într-un mod foarte politicos s-au adresat lui Filip,
acesta s-a dus la Andrei, care =i el era din Betsaida Galileii, ca mai
apoi amândoi s[ mearg[ s[-I spun[ Domnului despre cei ce-L
c[utau (Ioan 1:44). Dorin\a acestor greci =i c[utarea lor a
reprezentat în acele clipe glasul neamurilor care aveau s[-=i pun[
n[dejdea în Dumnezeul lui Israel, =i astfel s[ fie altoi\i în Butucul
sfânt spre a face parte din poporul Domnului. Pân[ la ceasul acela
neamurile au avut acces limitat la Domnul Isus, a=a cum g[sim în
cazul femeii siro-feniciene, care a cerut, =i pân[ la urm[ a primit
vindecarea fiicei ei.
<Drept r[spuns, El a zis: «Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel»> (Matei 15:24). Cei dintre Neamuri, cum
a fost suta=ul care a cerut =i a primit vindecarea robului s[u, s-au
eviden\iat în mod deosebit înaintea Domnului pentru credin\a de
care au dat dovad[, a=a încât Domnul Isus a recunoscut c[ în
Israel nu a g[sit o a=a mare credin\[. <…Adev[rat v[ spun c[ nici
în Israel n-am g[sit o credin\[ a=a de mare. Dar v[ spun c[ vor
veni mul\i de la r[s[rit =i de la apus, =i vor sta la mas[ cu Avraam,
Isaac =i Iacov în Împ[r[\ia cerurilor> (Matei 8:10, 11). Când
Maria L-a rugat s[-i scoat[ din impas pe cei de la nunta din Cana
a spus c[ nu I-a sosit ceasul (Ioan 2:7). Atunci când oamenii au

vrut s[-L omoare, aruncându-L de pe sprânceana muntelui,
Cuvântul ne spune c[ nu-I sosise ceasul (Luca 4:29).
Când oamenii mai marilor preo\i au vrut s[-L prind[ înainte de
acest ultim praznic, din nou Cuvântul ne spune c[ nu-I sosise ceasul (Ioan 7:30, 8:20), dar g[sim c[ atunci când Neamurile L-au
c[utat prin ace=ti greci, a spus c[ a sosit ceasul s[ fie prosl[vit, =i
aceasta avea s[ aib[ loc dup[ ce va muri pentru p[c[to=i, la fel
cum un bob de grâu trebuie s[ moar[ ca s[ aduc[ road[. <Drept
r[spuns, Isus le-a zis: «A sosit ceasul s[ fie prosl[vit Fiul omului»> (Ioan 12:23). El avea s[ fie proslavit nu numai prin gura
neamurilor, dar avea s[ fie =i a =i fost prosl[vit la dreapta Tat[lui,
dup[ ce încheindu-=i misiunea pe p[mânt S-a în[l\at la cer.
C[utarea sincer[ a acestor greci a deschis drumul împlinirii
promisiunii f[cute de Dumnezeu, prietenului S[u Avraam.
<S[mân\a ta va fi ca pulberea p[mântului; te vei întinde la apus =i
la r[s[rit, la miaz[-noapte =i la miaz[-zi; =i toate familiile p[mântului vor fi binecuvântate ]n tine =i în s[mân\a ta> (Genesa 28:14).
Acela care începe s[-L caute pe Domnul Isus cu dorin\a de a
asculta de El este ca un om care vrea s[ ajung[ la o anumit[ destina\ie, în cazul acesta Cerul, =i cunoscând sau fiind informat c[
merge în direc\ie gre=it[ se opre=te, se întoarce =i o ia spre direc\ia
care-l duce spre destina\ia dorit[. Un om care prive=te la meritele
Domnului Isus, ca s[ fie mântuit, este ca un om care vrea s[ ias[
dintr-o grop[ =i înceteaz[ s[ mai sape, adâncind groapa prin
meritele personale. A-L c[uta pe Domnul Isus dup[ Scripturi =i nu
dup[ obiceiuri =i tradi\ii omene=ti înseamn[ a înceta s[ cau\i fericirea unde nu poate fi g[sit[, ci a o c[uta acolo unde ea poate fi
g[sit[. Saul din Tars L-a c[utat pe Dumnezeu într-un fel nepotrivit =i a fost oprit de Dumnezeu din mersul lui, care era o cale
gre=it[. Atunci a început c[utarea Adev[rului cu întreb[rile: <Cine
e=ti Tu, Doamne? =i Doamne, ce vrei s[ fac?> (Fapte 9:5, 6), ca
apoi s[ continue în direc\ia cea bun[, rug`ndu-se =i postind înaintea Domnului (Fapte 9:11).
Saul, mai târziu Apostolul Pavel, a fost vasul ales de
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Dumnezeu, în mod deosebit, ca s[ vesteasc[ Evanghelia Neamurilor. <...cine caut[ g[se=te...> a spus Domnul Isus ]n Matei 7:8,
=i chiar Filip, care a fost rugat de greci s[ fac[ posibil s[-L vad[ pe
Domnului Isus, a fost unul dintre aceia care a g[sit ceea ce au c[utat numai în persoana Domnului Isus. <Filip a g[sit pe Natanael, =i
i-a zis: «Noi am g[sit pe Acela, despre care a scris Moise în Lege,
=i prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif»> (Ioan 1:45). Zacheu
a c[utat s[-L vad[ pe Domnul Isus =i s-a suit într-un dud ca s[-L
poat[ z[ri când va trece prin fa\a lui. S-a suit în pom nu doar pentru c[ era scund, ci probabil =i pentru c[ fiind vame= era urât de
popor =i s-ar fi putut trezi cu un pumnal înfipt în spate, în mijlocul
acelei aglomera\ii. Domnul Isus a cunoscut dorin\a inimii lui =i a
citit sim\ul lui de lips[ de merit de a primi ceva bun de la Domnul
=i s-a oprit în dreptul lui, l-a chemat s[ se dea jos din pom =i a intrat
în casa lui, ca apoi s[ vedem c[ mântuirea a intrat în via\a lui
Zacheu, care a c[utat s[-L vad[ pe Domnul.
<M[ ve\i c[uta, =i m[ ve\i g[si, dac[ M[ ve\i c[uta cu toat[
inima.> (Ieremia 29:13). În acest verset este men\ionat[ condi\ia
necesar[ pentru ca cei ce doresc s[-L caute pe Domnul s[-L =i
g[seasc[ =i anume: s[-L caute cu toat[ inima. Dac[ L-ai c[utat pe
Domnul =i L-ai g[sit, =i chiar ai gustat ce bun este El, trebuie s[ =tii
c[ =i Domnul caut[ ceva la tine =i la mine. El caut[ road[, =i roada
de care se bucur[ cel mai mult este aceea care are ca rezultat faptul c[ aduci pe al\ii la El ca s[ primeasc[ mântuirea. La fel ca =i
grecii, care au vrut s[-L vad[ pe Domnul, oamenii vor =i ast[zi s[L vad[ pe Isus. Succesul vie\ii tale duhovnice=ti se m[soar[ propor\ional cu m[sura în care Domnul Isus este v[zut în tine.
În unul din marile aeroporturi din America, trei b[rba\i care se
întorceau de la o =edin\[ de afaceri alergau pe coridor =i dup[ un
col\, din grab[, au dat peste taraba unei fete care vindea fructe.
Din fug[ unul a luat dou[ mere de pe jos, le-a pus pe tarab[ =i
îngânând ceva ]n semn c[ i-ar p[rea r[u, a continuat s[ alerge spre
avionul pentru care se f[cuse ultimul apel înainte de plecare.
Dup[ câteva momente, unul din oameni s-a oprit =i a strigat spre

prietenii lui care fugeau c[ el r[mâne s[ mearg[ cu urm[torul
avion. S-a întors înapoi la fata cu taraba de fructe, pe care a
g[sit-o strângând fructele de pe jos. A început s-o ajute s[ strânge
fructele =i abia atunci =i-a dat seama c[ fata era oarb[. A observat
c[ unele din fructe erau prea lovite ca ea s[ le mai poat[ vinde =i
dup[ ce a terminat de strâns, separând ce a fost mai r[u a dat fetei
dou[ bancnote de 20 de dolari ca s[-i acopere pierderea. Pe când
se dep[rta de fat[, care i-a mul\umit, a auzit-o strigând dup[ el:
<Domnule, spune-mi te rog, nu cumva e=ti Isus Hristos?> Este de
dorit =i de a=teptat ca în timp via\a noastr[ s[ arate ca a
Domnului Isus, de a fi a=a cum bun[tatea ar[tat[ de acel b[rbat a
fost recunoscut[ ca fiind o calitate a Aceluia care singur este Bun.
Uneori nu exist[ bine mai mare pe care omul s[ îl poate face
ca acela de a spune =i altora despre via\a ve=nic[, care este darul
lui Dumnezeu. Poate c[ nu e=ti mare teolog =i m[rturia ta \i se
pare a fi simpl[, slab[ =i argumentele ei \i se par a fi u=or de
r[sturnat de c[tre un om bine =colat, care nu crede în Domnul Isus
ca Mântuitor al lui, dar exist[ un argument pe care po\i s[-l câ=tigi
sigur, =i acesta este felul cum te exprimi, de exemplu cu bun[tate
atunci când sim\i lipsa din via\a unui astfel de suflet. Un astfel de
om de obicei nu poate explica de ce un suflet nem`ntuit simte o
durere din cauza golului din inim[. Prin c[ldura pe care o ar[\i,
iubind sufletul nemântuit, prin sacrificiu =i via\a tr[it[ în cur[\ie
de inim[, prezin\i un argument care nu r[mâne neobservat.
O inim[ curat[ este o inim[ care are motive curate pentru a
face ceea ce face. O inim[ curat[ este liber[, =i vrând s[ r[mân[
liber[ se fere=te de orice este corupt, ferindu-se de pofte, p[strând
o cur[\enie duhovniceasc[ în care Duhul Sfânt cârmuie=te, este =i
o inima mul\umit[ cu voia =i planurile lui Dumnezeu. Planurile
lui Dumnezeu includ faptul c[ cei ierta\i =i mântui\i de El trebuie
s[ spun[ =i altora unde =i cum pot g[si mântuirea. Nu po\i avea o
via\[ de slujire de succes, dedicat[ lui Dumnezeu, f[r[ s[ ai o
inim[ curat[ înaintea Domnului. Fiecare gând murdar, fiecare
gest nepotrivit, fiecare vorb[ rostit[ ne la locul ei, pe care nu
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le-ai adus la picioarele crucii Domnului Isus, vor fi toate prezente
când vei dori s[ faci o slujb[ pentru Dumnezeu cu scopul de a-\i
lua str[lucirea din ochi, puterea =i focul din cuvinte, =i dragostea
din inim[. Nu po\i face =i duce la îndeplinire cu succes lucrul
Domnului dac[ e=ti ostatic unor lucruri =i vicii ascunse, care î\i
m[nânc[ vlaga spiritual[, de aceea, a=a cum i s-a spus lui Cain,
p[catul care pânde=te la u=[ trebuie st[pânit =i chiar izgonit spre
a putea aduce jertfe de bun miros înaintea Domnului.
Fiecare credincios are o sfer[ de influen\[ în care strânge sau
risipe=te ceea ce Domnul nume=te a fi de valoare, dup[ modul
cum se p[streaz[ curat =i dup[ cum ascult[ de El. Asigur[-te c[
schimbarea înspre bine pe care vrei s[ o vezi în al\ii este v[zut[
de Dumnezeu =i chiar de oameni mai întâi în tine. Vrei s[ fii
folosit ca =i Filip s[ aduci pe al\ii la Domnul Isus? Nu este misiune mai nobil[, dar nu uita c[ vei fi folosit eficient de El numai
dup[ ce treci prin suferin\a fr[mânt[rii lutului t[u, ca s[ po\i
deveni vasul potrivit de care Dumnezeu vrea s[ se foloseasc[.
Chiar dac[ nu e=ti apreciat pentru ce faci ]n lucrarea Domnului,
nu uita c[ r[splata ta nu este determinat[ de aplauzele oamenilor
care au tendin\a s[-l fure pe lucr[tor de r[splat[ =i care provoac[
mândria, ci r[splata ta va fi determinat[ de modul ]n care ascul\i
de El în a face nu slujba care este a altcuiva, ci în a face slujba ta.
De exemplu, dac[ faci slujba de a îngriji de un bolnav zi de zi,
=i faci acea slujb[ ca pentru Domnul, chiar dac[ nimeni nu =tie
sau nu apreciaz[ efortul t[u, el totu=i este cunoscut =i înregistrat
ca ascultare din partea ta de Acela care \i-a rânduit slujba. Nu po\i
trimite pe oricine s[ piloteze un avion sau s[ fac[ opera\ii, ci este
necesar ca acest fel de slujbe s[ fie îndeplinite de oameni
preg[ti\i. Acela care veste=te Cuvântul Domnului unui popor trebuie s[-L cunoasc[ =i s[-L tr[iasc[, ca apoi s[-L poat[ da ca hran[
=i altora. Iosif a trecut printr-o =coal[ de 13 ani ca s[ poata sluji la
loc de cinste pentru 80 de ani. +coala nedrept[\ii din familie se
pare c[ i-a dat o diplom[ de liceu, =coala prin care a trecut în casa
lui Potifar i-a dat o diplom[ de colegiu, iar =coala din temni\[ i-a

dat o diplom[ universitar[, ca prin astfel de zdrobiri s[ poat[ fi
folosit de Dumnezeu ca s[ scape pe al\ii de la moarte.
Omul lui Dumnezeu Moise a trecut printr-o =coal[ preg[titoare
de 40 de ani, p[scând oile socrului s[u în pustie, ca s[ poat[ apoi
sluji ca =i conduc[tor pentru 40 de ani. Noi, de=i tr[im mult mai
pu\ini ani pe p[mânt, vom trece printr-o =coal[ în care Duhul
Sfânt, în lumina Cuvântului, face din cei ce se las[ modela\i
lucr[tori destoinici, gata pentru orice lucrare bun[. Domnul Isus a
pus întrebarea: <…Dar când va veni Fiul omului, va g[si El
credin\[ pe pamânt?> (Luca 18:8). Nu este vorba de oameni credincio=i, pentru c[ prorocul Isaia i-a v[zut cum vor zbura spre cer
ca porumbeii spre porumbarul lor, =i dac[ vor fi credincio=i vor fi
=i fapte f[cute cu credin\[; ]ns[ Domnul Isus se referea la
Adev[rul Scripturii cu privire la ceea ce El le-a spus ucenicilor
s[-i ]nve\e pe cei care vor crede, s[ p[zeasc[ tot ce le-a poruncit
El =i aceasta datorit[ faptului c[ El a =tiut c[ omul are tendin\a
s[ taie din cruce, s[ l[rgeasc[ calea =i s[ umble dup[ înlesniri,
lucruri care an de an au dus în cele mai multe biserici la o
diluare a Adev[rului.
Privind la exemplele din Scriptura de oameni care L-au slujit
pe Domnul trebuie s[ te hot[re=ti dac[ \i se merit[ s[-L sluje=ti pe
Împ[ratul Isus Hristos, =i dac[ ajungi la concluzia în\eleapt[ c[ se
merit[, atunci sluje=te-L cu toat[ inima, cunoscând faptul c[ El
urm[re=te mai întâi nu prosperitatea ta p[mânteasc[ =i nici
s[n[tatea trupeasc[, cu toate c[ El se îngrije=te de ce avem nevoie,
dar El caut[ la noi mai întâi de toate sfin\irea. A fi cre=tin nu
înseamn[ a nu avea probleme în via\[, ci a fi un suflet care are
puterea s[ treac[ prin probleme biruitor, când acestea apar, =i s[
le foloseasc[ pentru a se apropia de Dumnezeu. Cine nu are
Duhul nu în\elege importan\a lucrurilor duhovnice=ti =i nici vremea în care tr[im, care este vremea de pe urm[, când corabia de
salvare este gata s[ se ]ndrepte spre \[rmul unei alte lumi, unde
este pace, neprih[nire =i bucurie în Duhul Sfânt, dar cei care au
Duhul, a c[ror inim[ bate dup[ b[taia inimii Domnului, au dorin\a
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ca mul\i s[ vin[ la mântuire spre a fi salva\i de pr[p[dul care
urmeaz[ pe p[mânt. O ortodoxie dreapt[, adic[ o doctrin[
dreapt[, f[r[ de mil[ fa\[ de cei pierdu\i, este unul din cele mai
urâte lucruri înaintea lui Dumnezeu, care este un milos.
În biroul unui pastor era un tablou care prezenta o priveli=te
dramatic[, plin[ de tensiune. Era pictura unei cor[bii care se scufunda, cu o barc[ de salvare =i cu o gr[mad[ de oameni în ap[. În
barca pictat[ se vedea un om care întindea mâna unui om care era
în ap[, iar cel din ap[ era cu mâna îndreptat[ spre cel din barc[.
Copilul pastorului, care era pre=colar, privind acel tablou l-a întrebat pe tat[l s[u dac[ omul din barc[ vrea s[ dea mâna cu cel care
este în ap[ ca s[-l salute sau ca s[-l trag[ afar[ din ap[. Fiecare
cre=tin n[scut din nou trebuie s[ se întrebe dac[ vrea s[ depun[
efortul necesar ca s[ poat[ salva =i alte suflete sau este unul dintre cei care doar ]i salut[ pe cei ce sunt gata s[ se înece =i s[ piar[.
Cine nu vrea s[ lucreze =i s[ ajute la mântuirea altora, chiar dac[
poate face foarte pu\in, nu doar pierde o binecuv`ntare, ci se face
vinovat de tr[dare, pentru c[ a nu strânge împreun[ cu El
înseamn[ a risipi =i a fi împotriva Lui.
Cel mai trist este nu faptul c[ cineva, în toat[ via\a lui de credincios, nu vrea s[ aduc[ un suflet la Isus, pentru ca El s[-i dea
nevinov[\ia, ci faptul c[ pe mul\i nici nu-i intereseaz[ a=a ceva.
Napoleon a spus despre China c[ este un uria= care doarme, iar
când se va scula va cl[tina lumea. Dar Biserica, care are mesajul
vie\ii, se cade s[ doarm[ într-o vreme ca =i aceasta? Unii zic: <Nu
am eu darul s[ aduc suflete la Domnul Isus>, dar cuvintele
Domnului Isus spun c[ ucenicii Lui Îi vor fi martori =i cine nu
spune =i altora ce a f[cut Domnul pentru el nu este un martor al
Lui, de aceea dac[ crezi Scriptura =i vrei s[ o tr[ie=ti vei c[uta s[
aduci suflete la Domnul Isus. Dac[ nu ai un astfel de proiect care
s[ aib[ efect bun =i ve=nic asupra cuiva tr[ie=ti f[r[ de rost, cu atât
mai mult cu cât timpul cât El poate fi g[sit de cei nemântui\i este
limitat. <C[uta\i pe Domnul cât[ vreme se poate g[si; chema\i-L,
cât[ vreme este aproape> (Isaia 55:6).

Un p[cat al bisericilor din vremea de pe urm[ este p[catul
izol[rii =i al t[cerii, care are ca rezultat faptul c[ Numele
Domnului nu este vestit la cei nemântui\i =i acest mare neajuns se
datoreaz[ lipsei de mil[. Predici dup[ predici, f[r[ de ac\iune în
afar[, nu-i va ajuta cu nimic pe cei nemântui\i, ci trebuie c[utat[
calea =i metoda eficient[, pentru ca Domnul Isus s[ foloseasc[
pescarii de oameni nu doar în acvariul bisericii locale, ci în oceanul lumii, unde se aud strig[te dup[ ajutor. <C[uta\i s[ mântui\i pe
unii, smulgându-i din foc; de al\ii iar[=i fie-v[ mil[ cu fric[, urând
pân[ =i c[ma=a mânjit[ de carne> (Iuda 1:23). Când ai o credin\[
s[n[toas[ aceasta te îndeamn[ la fapte bune, la lucrarea de
evanghelizare, care este mandatul dat de Domnul Isus fiec[rei
biserici locale =i chiar fiec[rui suflet mântuit.
O biseric[ s[n[toas[, care aduce profit Împ[ratului Isus, este o
biseric[ care st[ruie în toat[ înv[\[tura Apostolic[, aduce o
închinare Domnului în duh =i adev[r prin rug[ciune =i cântare, dar
din dragoste pentru St[pân =i pentru sufletele pierdute nu se
mul\ume=te cu atât, ci are un program de evanghelizare prin care
Dumnezeu adaug[ mereu la num[rul celor mântui\i. Nou[ nu ni
s-a dat s[ urm[m o prezen\[ exterioar[ a lui Dumnezeu, ca =i cea
a stâlpului de foc care i-a c[l[uzit pe israeli\i în pustie, ci ni s-a
dat s[ fim condu=i de o prezen\[ l[untric[ a Duhului Sf`nt care nu
vrea s[ fim lene=i =i neroditori. De aceea, parc[ repetând ideea
unui pre=edinte de stat trebuie s[ ne întreb[m nu ce poate face
biserica pentru noi, ci ]ntrebarea este ce putem face noi pentru
biseric[ pentru ca lucrarea Domnului s[ fie dus[ la îndeplinire.
Biserica local[ trebuie s[ fie locul unde credinciosul s[ se simt[
cel mai bine, pentru c[ acolo este hr[nit suflete=te, acolo are
p[rt[=ie deosebit[ cu Domnul =i cu fra\ii, =i tot în cadrul bisericii
sluje=te nevoilor altora.
Unul din cei mai bine cunoscu\i vestitori ai Evangheliei, care
a tr[it acum o sut[ de ani, cu numele de Spurgeon, a spus c[ prefer[ s[ aduc[ un singur suflet la Hristos, decât s[ cunoasc[ toate
tainele Scripturii. Acela care a avut parte de mil[ =i a fost n[scut
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de sus are =i el mil[ fa\[ de ceilal\i, =i vrea s[-i spun[, chiar dac[
în modul cel mai simplu, c[ exist[ via\[ ve=nic[, c[ exist[ iertare
în dar, prin jertfa Domnului Isus pentru acela care se poc[ie=te. Pe
cât de triste sunt cuvintele <dezn[dejde> =i <disperare>, pe atât
sunt de frumoase =i învior[toare cuvintele de <n[dejde> sau <speran\[>, a=a sunt cuvintele celui ce duce Vestea Bun[ a Evangheliei celor nemântui\i. Avem datoria s[ spunem =i altora despre
bel=ugul de via\[ pe care l-am g[sit în Hristos Isus, dar a=a cum
spune Iuda, trebuie s[ facem aceasta <ferindu-ne> de a fi contamina\i noi în=ine de p[cat, pentru c[ este o strategie cu totul gre=it[
s[ umbli în felul lumii cu cei din lume, în n[dejdea c[-i vei câ=tiga
pentru Hristos, fiindc[ nu po\i distruge Legea Domnului, dar o
po\i c[lca, ca apoi la urm[ s[ te calce ea pe tine, de aceea lucrarea
Domnului trebuie f[cut[ cu grij[.
Cortez a ars cor[biile ca s[ dea un mesaj clar oamenilor pe
care-i conducea c[ nu este cale de întoarcere, apoi =i-a ]nceput
misiunea cu rug[ciune c[tre Dumnezeu, pornind s[ cucereasc[
lumea Astecilor din America de Sud, nu doar pentru a câ=tiga aur
pentru Spania, ci =i pentru a pune cap[t jertfelor umane pe care
acei indieni le aduceau soarelui, a=a cum a r[mas scris, =i astfel
aduc`nd milioane de suflete la cuno=tin\a despre mântuirea în
Domnul Isus. Dac[ vrem s[ aducem suflete la Domnul Isus va trebui s[ fim =i noi gata de sacrificiu, gata de a a=tepta cu r[bdare ca
s[mân\a Cuvântului s[ încol\easc[, udând-o chiar cu lacrimi dac[
trebuie, ca Acela care poate face s[ creasc[ s[ binecuv`nteze acea
lucrare. Dac[ avem astfel de dorin\e =i facem cât ne st[ nou[ în
putin\[, dup[ puterea care ni s-a dat, într-o zi Îl vom vedea pe
Domnului Isus a=a cum este, =i El ne va spune mult doritele
cuvinte de fiecare lucr[tor al Lui: <…Bine, rob bun =i credincios;
ai fost credincios în pu\ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intr[ în bucuria St[pânului t[u> (Matei 25:21).
Amin
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18
TÂLHARUL CREDINCIOS
<«Pentru noi este drept, c[ci primim r[splata cuvenit[ pentru f[r[delegile noastre; dar omul acesta n-a
f[cut nici un r[u.» +i a zis lui Isus: «Doamne, adu-\i
aminte de mine, când vei veni în Împ[r[\ia Ta!» Isus
a r[spuns: «Adev[rat î\i spun c[ ast[zi vei fi cu Mine
în rai.»> Luca 23:41-43

T

rei feluri de oameni au umblat pe p[mânt: oameni r[i,
oameni f[cu\i buni de Dumnezeu =i Omul Dumnezeu,
Isus Hristos. Tâlharul crezând în Domnul Isus a ie=it din
grupul celor r[i =i a intrat în rândul celor socoti\i buni de
Dumnezeu prin meritul jertfei Domnului Isus. Tâlharul credincios
se num[r[ printre sufletele care odat[ ce au primit iertarea au avut
cea mai scurt[ via\[ de tr[it în trup, pentru c[ nu dup[ mult timp
dup[ ce a rostit cuvintele citate mai sus i-au fost zdrobite fluierele
picioarelor ca s[ nu-=i mai poat[ suporta greutatea trupului =i
astfel a murit sufocat. Cazul tâlharului este cazul sufletului mântuit de Dumnezeu printr-o metod[ nea=teptat[, care-i aduce la
t[cere pe to\i aceia care dau prea mare importan\[ ceremoniilor =i
chiar interpret[rilor omene=ti despre felul în care un suflet poate
ajunge mântuit.
Înc[ o dat[ Dumnezeu a dovedit c[ felul Lui de a lucra nu
poate fi pus într-o cutie =i folosit ca pe ceva care ]l folose=ti cum
vrei, dup[ a=tept[rile pe care le ai, pentru a ajunge la rezultatul
dorit. El este neschimbat în Dreptate =i Sfin\enie, dar noi oamenii
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nu =tim =i uneori chiar suntem surprin=i de felul în care El î=i duce
la îndeplinire planurile. Un credincios din vremuri mai str[vechi,
cu numele de Augustin, încercând s[ explice pu\in despre
Dumnezeu a spus c[: <Dumnezeu este ca un cerc a c[rui centru
este peste tot =i a c[rui circumferin\[ nu este nic[ieri>. El este pretutindeni, dup[ cum psalmistul recunoa=te c[ nu este loc unde s[
se poat[ ascunde de Dumnezeu (Psalmul 139:7-12), =i felul Lui
de a lucra este cu totul diferit de al nostru. El lucreaz[ diferit, dar
f[r[ s[-+i schimbe principiile de sfin\enie =i dreptate. Decretele
Lui cere=ti nu pot fi anulate în vreun fel, chiar dac[ tot iadul ar
încerca, =i ceea ce a fost hot[rât din eternitate de Sfânta Treime nu
se schimb[ în timp.
De cele mai multe ori oamenii au o mentalitate dup[ care pun
p[catele pe categorii =i le sorteaz[ pe o scar[ de la unu la zece,
dup[ felul cum este de atras de acel p[cat, sau dup[ cum vede c[
îi face r[u, de aceea, privind la vinov[\ia acelui tâlhar, se v[d
aproape nevinova\i când comit p[cate prin care iau Numele
Domnului în de=ert, ca de exemplu a urî, a nu ierta pe cineva sau
a batjocori un uns al Domnului, dar la Dumnezeu este p[cat tot
ceea ce nu-i place =i ne \ine r[spunz[tori de ceea ce facem. Al\ii,
privind la p[cat într-un mod mai clasic, spun c[ nu sunt vinova\i
înaintea Domnului de idolatrie, fiindc[ nu au statui la care s[ se
închine, dar idolii pot lua multe forme =i inima omului
poate g[zdui un mare num[r dintre ei. Înaintea Domnului to\i
suntem r[i =i nimeni nu =tie cât este de r[u pân[ când nu
încearc[ s[ fie foarte bun.
Scena Golgotei, a=a cum este pictat[ în cuvintele evangheli=tilor, este un loc trist de suferin\[ =i moarte. Este locul unde
Mântuitorul a pl[tit r[scump[rarea acelora care prin credin\[ au
privit =i mai privesc la jertfa Lui înlocuitoare ca ad[post pentru
sufletele lor. Golgota este locul unde împreun[ cu Domnul Isus au
fost r[stigni\i doi tâlhari, ca s[ se împlineasc[ cuvântul care spune
c[ va fi puns în rândul celor f[r[delege. <De aceea Îi voi da partea
Lui la un loc cu cei mari, =i va împ[r\i prada cu cei puternici, pen-

tru c[ S-a dat pe Sine }nsu=i la moarte, =i a fost pus în num[rul
celor f[r[delege, pentru c[ a purtat p[catele multora =i S-a rugat
pentru cei vinova\i> (Isaia 53:12). Domnul Isus a cunoscut mai
dinainte c[ va fi pus între cei mai de jos oameni, =i le-a spus
ucenicilor Lui din timp acest lucru. <C[ci v[ spun c[ trebuie s[ se
împlineasc[ cu Mine aceste cuvinte scrise: «El a fost pus în
num[rul celor f[r[delege»...> (Luca 22:37).
Nu =tim multe am[nunte despre via\a celor doi tâlhari, dar =tim
c[ a fi tâlhar înseamn[ a fi un om violent, care nu ezit[ s[ ia via\a
celui ce-i opre=te punga. Cei doi tâlhari r[stigni\i, unul la dreapta
=i cel[lalt la stânga Domnului Isus, au avut foarte multe lucruri în
comun, dar totu=i în anumite domenii nu puteau fi mai diferi\i,
dup[ cum =i noi, ca oameni, suntem p[c[to=i, =i totu=i foarte
diferi\i în felul cum privim la vina noastr[. Unul din ei a înv[\at
s[ se team[ de Dumnezeu înainte de a muri, ]ns[ pe cel[lalt nu
l-a interesat aceasta. Dup[ cum luarea ]n considerare a consecin\elor este un semn de maturitate, la fel urm[rile ve=nice ale
vie\ii tr[ite pe p[mânt este un semn încurajator pentru sufletul
omului, pentru c[ poate duce spre maturitate spiritual[.
Prin cuvântul <r[splat[ cuvenit[> tâlharul, care avea s[ ajung[
între sfin\i, a l[sat s[ se vad[ o team[ de judecata lui Dumnezeu,
]ns[ pe cel[lalt nu-l interesa acest lucru, având doar o poft[ dup[
via\a p[mânteasc[. <C[ci cel r[u se f[le=te cu pofta lui, iar r[pitorul batjocore=te =i nesocote=te pe Dumnezeu> (Psalmul 10:3).
Tâlharul în care credin\a a început s[ dea semnele unui puls de
via\[ L-a acceptat pe Domnul Isus =i ochii inimii au început s[ i se
deschid[ pân[ când a v[zut ceea ce nici chiar ucenicii Domnului
nu vedeau în acele momente. Credin\a care reiese din cuvintele lui
este cu atât mai valoroas[ =i mai de pre\ cu cât se vedea c[ ceilal\i
din jur nu credeau în El =i este de folos s[ observ[m felul în care
credin\a aceasta i-a deschis drumul spre a primi darul mântuirii.
<C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de
la voi; ci este darul lui Dumnezeu> (Efeseni 2:8).
Privind la Domnul Isus, ascultând la cuvintele rostite de El,
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tâlharul a devenit credincios. El L-a v[zut pe Domnul Isus f[r[ de
vin[ =i în putere de a afecta ve=nicia sufletului lui, ceea ce înseamn[ c[ L-a v[zut ca Salvator =i în acele clipe s-au împlinit cuvintele care spun: <Fiindc[ «oricine va chema Numele Domnului,
va fi mântuit»> (Romani 10:13). În acele momente înc[rcate cu
tensiune spiritual[, atât în lumea oamenilor cât =i în lumea spiritual[, tâlharul a crezut c[ Domnul Isus are o Împ[r[\ie în care a
vrut s[ ajung[ =i el. În acele momente Împ[ratul Isus a f[cut
prima cucerire a unei inimi prin har, =i Împ[r[\ia lui Dumnezeu a
intrat în inima acelui tâlhar, a c[rui vinov[\ie a =ters-o =i l-a
îmbr[cat în haina curat[ a neprih[nirii Lui. <Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p[cat, El L-a f[cut p[cat pentru noi, ca noi s[ fim
neprih[nirea lui Dumnezeu în El> (2 Corinteni 5:21).
Credin\a tâlharului credincios a f[cut o diferen\[ imediat[ =i
ve=nic[ în via\a lui, care s-a ag[\at de n[dejdea oferit[ de credin\[,
pe când cel[lalt tâlhar a murit f[r[ n[dejde, ca apoi s[ pl[teasc[ el
însu=i pentru vina tâlh[riilor comise prin pedeapsa iadului. Mila
lui Dumnezeu a rânduit s[ nu primim ceea ce meritam ca
p[c[to=i, ci bog[\ia harului S[u, pe cheltuiala Lui, ne-a oferit
rangul de copii ai lui Dumnezeu, devenind astfel mo=tenitori
împreun[ cu Fiul. Harul Lui, prin oferta iert[rii în meritul jertfei
Sale, este oferit =i ast[zi oricui dore=te mântuirea, indiferent de
ras[ sau de limba vorbit[, pentru c[ to\i oamenii, far[ excep\ie, se
trag din primul om, Adam =i din Eva, prin care a continuat via\a
pe p[mânt. To\i care se c[s[toresc, chiar =i ast[zi, sunt neamuri
prin Adam =i Eva. Cain s-a c[s[torit cu una din surorile lui, pentru c[ Adam =i Eva a avut fii =i fiice (Genesa 5:4); dar aceast[
practic[ a încetat prin porunca Legii date prin Moise.
Ceea ce noi numim om de culoare este un om a c[rui piele are
culoarea maro foarte închis, iar un om de culoare alb[ este un om
a c[rui piele este de un maro foarte deschis. Evenimentul care a
avut loc la turnul Babel, unde Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor diversificându-le, \ine cheia în\elegerii felului cum s-a ajuns
la rasele de oameni care sunt ast[zi pe p[mânt. Prin p[trunderea

p[catului în lume, omul nu doar a murit duhovnice=te, ci chiar =i
codul genetic al trupului s[u a început =i a continuat s[ se deterioreze, schimb`ndu-se diferit dup[ hrana folosit[ =i clima din
diferite p[r\i ale lumii, formând astfel rasele de oameni. Dac[ nu
ai primit darul mântuirii, indiferent de pozi\ia social[, de ras[, de
limb[, de \ar[ =i îndiferent de cât[ vin[ ai avea, trebuie s[ =tii c[
sufletul t[u este iubit de Dumnezeu =i acestea nu sunt doar vorbe,
ci dragostea Lui s-a dovedit a fi real[. <Dar Dumnezeu Î=i arat[
dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe când eram noi p[c[to=i,
Hristos a murit pentru noi> (Romani 5:8).
Dac[ via\a ta este lipsit[ de bucurie, a=a cum pe o vreme noroas[ soarele este acoperit, trebuie s[ =tii c[ dup[ cum soarele
str[luce=te la fel de puternic dincolo de nori, dragostea lui
Dumnezeu este la fel de real[ =i sincer[ pentru sufletul t[u, dar nu
o vezi sau sim\i pân[ ce El, prin sângele Mielului lui Dumnezeu,
înl[tur[ norii de p[cat care te despart de Lumina Lui. M[re\ul har
al lui Dumnezeu ne arat[ suveranitatea =i puterea f[r[ de limit[ a
lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în cer =i pe p[mânt (Psalmul
135:6). Pentru c[ are toat[ puterea, El alege în bun[tatea Sa ca în
meritul Fiului s[ ne dea starea de <neprih[nire> ca s[ ne putem
înf[\i=a înaintea Lui. <Iar a Aceluia, care poate s[ v[ p[zeasc[ de
orice c[dere, =i s[ v[ fac[ s[ v[ înf[\i=a\i f[r[ prihan[ =i plini de
bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, s[ fie slav[, m[re\ie,
putere =i st[pânire, mai înainte de to\i vecii, =i acum =i în veci.
Amin!> (Iuda 1:24, 25).
Este cu neputin\[ s[ tr[im f[r[ s[ gre=im, =i dac[ spunem c[ nu
avem p[cat }l facem mincinos (1 Ioan 5:10), dar puterea =i
dragostea Lui <poate> s[ ne îmbrace în neprih[nirea care se
cap[t[ prin credin\[, ca s[ ne înf[\i=[m înaintea Lui f[r[ de vin[.
Mântuirea sufletului tâlharului care a crezut în Domnul Isus ne
arat[ puterea Domnului Isus de a mântui pe oricine prive=te la El
cu credin\[ =i Îi cere darul mântuirii. Mântuirea lui Saul din Tars,
a lui Zacheu =i a tâlharului, sunt exemple de vie\i foarte diferite,
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dar ceea ce au în comun este c[ to\i au fost p[c[to=i =i to\i au
primit iertarea ca dar de la Dumnezeu. Tâlharul a primit darul
iert[rii în clipele când Domnul p[rea cel mai lipsit de putere, =i
totu=i în cazul tâlharului credincios vedem mai bine bog[\ia harului lui Dumnezeu prin care cel vinovat este socotit neprih[nit în
meritul jertfei Domnului Isus. T`lharului credincios singurul
m[dular care-i mai r[mase liber a fost limba, pe care a folosit-o
împreun[ cu ra\iunea ca s[-=i exprime credin\a =i s[ cear[
îndurarea Domnului Isus.
Tâlharul credincios a fost ultima companie prietenoas[ a
Domnului Isus pe care a avut-o înainte de a muri =i prima Lui
companie în Rai ca suflet mântuit prin har. Acest lucru poate fi
foarte încurajator pentru oricine vine la Domnul, fie c[ se
socote=te un mare p[c[tos sau un mic p[c[tos, pentru c[ acela=i
Dumnezeu Atotputernic îi poate salva pe amândoi. Unii sunt
mor\i suflete=te =i miros greu, ca Laz[r, iar al\ii sunt ca fata lui
Iair, care de=i moart[ ]nc[ nu-=i pierduse culoarea fe\ei, dar ambii
au avut nevoie de puterea dumnezeiasc[ a Domnului Isus care
i-a chemat din moarte la via\[. Trupul omului con\ine 16 elemente
chimice care nu au mare valoare p[mânteasc[, dar ce are valoare
este sufletul, care este de la Dumnezeu =i care va tr[i ve=nic.
S-a dus vestea c[ mor\ii din America sunt aranja\i în a=a fel
]nc`t arat[ mai frumo=i dec`t înainte de a muri, dar nu este de nici
un folos, pentru c[ oricum sunt mor\i. Acela care prime=te darul
mântuirii devine un suflet frumos înaintea Domnului, =i pentru un
astfel de suflet moartea nu este decât un pod sau o u=[ pe care
intr[ în casa Tat[lui înso\it fiind de îngerul Domnului. Fie c[ cineva se vede vinovat de lucruri grave ca tâlharul, sau c[ se crede a
fi ca Natanael, în care Domnul Isus a recunoscut virtutea sincerit[\ii, ambele situa\ii, =i tot ce intr[ între aceste dou[ extreme,
sunt cazuri de suflete care au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, pe
care El o d[ celui ce se poc[ie=te, ca astfel duhul s[ le fie adus la
via\[, fiind n[scu\i de sus.
Tâlharul a fost un p[c[tos care a primit mântuirea f[r[ s[ aib[

vreo fapt[ bun[, dovedind înc[ o dat[ c[ mântuirea este un dar, iar
darul este ceva pentru care nu trebuie s[ pl[te=ti . <C[ci prin har
a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s[ nu se laude nimeni>
(Efeseni 2:8, 9). Sunt mul\i oameni care au f[cut bine semenilor
lor, dar niciunul n-a putut =i nu va putea vreodat[ face fapte prin
care s[ fie mântui\i, pentru c[ jertfa celor r[i, oricât de bun[ ar fi,
este o scârb[ înaintea Domnului (Proverbe 15:8).
În anul 1932, un matematician cu numele de Rejewski, a reu=it
s[ descifreze codul secret german al ma=inii <Enigma>, prin care
se transmitea informa\ii între nazi=ti, =i prin aceasta a salvat
vie\ile a sute de mii de oameni, dar fapta lui, de=i foarte bun[, nu
l-a putut mântui, iar la urm[ acel om faimos, fiind devastat de
p[cat, s-a sinucis, pentru c[ omul nu poate fi mântuit prin fapte
bune sau ceremonii, ci numai prin credin\a în Domnul Isus. Tâlharul credincios a crezut c[ Domnul Isus are o Împ[r[\ie, de=i
Domnul Isus p[rea a fi lipsit de putere sau autoritate în acele
momente =i a dorit ca Domnul s[-+i aduc[ aminte de El, în
n[dejdea c[ aceast[ aducere aminte va lucra în favoarea lui.
<+i a zis lui Isus: «Doamne, adu-\i aminte de mine, când vei
veni în Împ[r[\ia Ta!»> (Luca 23:42). A fost singurul lucru pe
care l-a putut face, =i, privind la credin\a lui, Domnul i-a r[spuns
într-un fel din care reiese c[ a fost îndeajuns. <Isus a r[spuns:
«Adev[rat î\i spun c[ ast[zi vei fi cu Mine în rai»> (Luca 23:43).
Domnul Isus a murit înaintea tâlharului credincios, =i cred c[ a
fost anun\at c[ imediat dup[ El vine primul rod, dup[ care urma
s[ fie un mare seceri= de suflete, a tuturor sufletelor mântuite prin
har. Domnul Isus nu doar i-a spus tâlharului credincios c[ nu va
merge în chinurile focului, unde merita, =i nici doar c[ va merge
în rai, ci c[ va merge în rai spre a fi cu El. Tâlharul între sfin\i a
ajuns s[ fie un suflet mântuit, f[r[ de vin[ între sfin\ii f[r[ vin[,
pentru c[ sângele Domnului Isus l-a cur[\it de orice p[cat, în a=a
fel ]nc`t ochii Tat[lui, despre care prorocul spune c[ sunt a=a de
cura\i c[ nu pot privi nelegiuirea (Habacuc 2:13), au putut privi la
el ca la primul rod al jertfei Fiului S[u Preaiubit.
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Mesajul Scripturii cu privire la tâlharul care a ajuns mântuit
este un mesaj destul de conving[tor ca s[ atrag[ harul lui
Dumnezeu chiar =i pentru cei mai mari p[c[to=i, dar trebuie s[
\inem seama =i de faptul c[ este un eveniment care uneori este
folosit de vr[jma=ul sufletelor noastre. Sfetnicul întunericului ]i
sugereaz[ celui ce iube=te p[catul c[ se poate poc[i =i pe patul de
moarte, =i nu trebuie s[ piard[ nici ocazia de a-=i petrece via\a în
destr[b[l[rile lumii cât timp este tân[r, s[n[tos sau în deplin[ putere. Este un plan cu care potrivnicul are mult succes, pentru c[
ofer[ un calmant temporar, care este ca un c[lu= în gura
con=tiin\ei vinovate, dar amânarea de a-\i preda via\a Domnului
atunci când auzi mesajul chem[rii la mântuire =i Duhul Sfânt te
cerceteaz[ poate fi ultima oportunitate pe care o ai de a primi
darul mântuirii.
Via\a este nesigur[, dar moartea este sigur[, =i ea poate surprinde =i cosi fulger[tor via\a oricui, indiferent de vârst[. De
asemenea, dispre\uirea cercet[rii Duhului Sfânt, prin amânare,
poate împietri inima omului =i un astfel de suflet nu are garan\ia
ca va mai fi cercetat de Duhul Sfânt, f[r[ de care sufletul nu poate
deveni o f[ptur[ nou[. <Cât[ vreme se zice: «Ast[zi, dac[ auzi\i
glasul Lui, nu v[ împietri\i inimile, ca în ziua r[zvr[tirii»>
(Evrei 3:15). Tâlharul credincios a apucat prima =i ultima oportunitate pe care a avut-o înaintea Domnului =i a fost iertat, de aceea
Augustin a spus cu privire la el: <Latro laudabilis et mirabilis>,
<Un tâlhar care e de l[udat, care produce mirare>, pentru c[ a avut
îndr[zneala s[ cread[ în ceea ce Domnul Isus poate face pentru
binele sufletului s[u, =i to\i p[c[to=ii trebuie s[-i urmeze exemplul
dac[ vor mântuire. Nu doar tâlharul a fost la un pas de moarte, ci
orice om care tr[ie=te înc[ pe p[mânt este la un pas de iad sau de
rai. <…Dar viu este Domnul =i viu este sufletul t[u, c[ nu este
decât un pas între mine =i moarte> (1 Samuel 20:3).
Cum este în cazul t[u? Dac[ ai p[=i în ve=nicie, trecând fulger[tor din via\[, unde e=ti a=teptat? Din momentul în care un
suflet vine la mântuire =i pân[ când ajunge la starea final[ de

suflet mântuit prin meritul jertfei Domnului Isus trece prin trei
faze. Prima este aceea c[ atunci când aude Cuvântul Evangheliei
prin predare =i poc[in\[, devine o f[ptur[ nou[ în Hristos Isus.
Este ca un telefon care de=i a fost instalat de mult timp nu are ton,
=i este nefolositor, dar când prime=te tonul, adic[ via\a, având
sursa necesar[ de energie, fiind legat la central[, devine folositor.
A doua faz[ a mânturii cuprinde via\a de la momentul na=terii de
sus =i pân[ la moartea biologic[ sau R[pirea Bisericii la cer.
Aceasta a dou[ faz[ a mântuirii este timpul când Duhul Sfânt cârmuie=te lucrarea de sfin\ire =i rodire a credinciosului, trecându-l
printr-o =coal[, dar în acela=i timp ajutându-l s[ fac[ faptele care
nu numai c[ aduc câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu, dar care
dovedesc c[ acel suflet este mântuit.
Cea de-a treia faz[ a mântuirii =i ultima ]n ce prive=te starea =i
pozi\ia noastr[ de suflete mântuite în ierarhia Împ[r[\iei Lui va
începe în clipa când trâmbi\a va suna =i cei care au murit în
Domnul împreun[ cu cei care vor fi g[si\i în via\[ în acea clip[
vor primi un trup de slav[ ca acela al Domnului Isus dup[ înviere.
Este evenimentul care a fost v[zut prin credin\[ de oamenii lui
Dumnezeu din trecut, a=a cum a fost Enoh, care a prorocit despre
aceasta. Enoh, al =aptelea de la Adam, a fost pe p[mânt pentru trei
sute de ani împreun[ cu Adam, =i este posibil ca cei doi s[ fi petrecut timp împreun[ cugetând la marea izb[vire, la care noi, cei de
ast[zi, credem c[ st[ gata s[ se arate. Cu un trup glorificat, cei
mântui\i vor s[rb[tori în casa Tat[lui ceea ce Scriptura nume=te în
mod metaforic Nunta Mirelui. <Biserica celor întâi n[scu\i, care
sunt scri=i în ceruri, de Dumnezeu, Judec[torul tuturor, de
duhurile celor neprih[ni\i, f[cu\i des[vâr=iti> (Evrei 12:23).
Domnul Isus a venit s[ moar[ pentru p[c[to=i, ca cei care cred
în El s[ fie <f[cu\i des[vâr=i\i> spre a fi Mireasa Lui. Pentru unii
este greu de conceput faptul c[ Fiul lui Dumnezeu a venit s[-+i
caute Mireas[ între p[c[to=i, întocmai cum odat[ prorocul Osea,
la porunca Domnului, =i-a luat de nevasta pe Gomera cea necredincioas[, pe care a trebuit pân[ la urm[ s[ o r[scumpere de la
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pia\a de robi, dar care pân[ la urm[ a fost numai a lui. Cei care au
primit darul mântuirii sunt numai ai Lui, pentru c[ au fost pl[ti\i
cu un pre\ de sânge, =i în prezent, lucrând, a=teapt[ evenimentul
care va zgudui lumea, a=a cum potopul din vremea lui Noe a
schimbat lumea de atunci. Este un eveniment care poate avea loc
în orice clip[, =i este numit R[pirea Bisericii la cer, unde va avea
loc nunta Fiului de Împ[rat.
Nun\ile care aveau loc în Israel urmau un protocol specific,
care ascunde într-un mod simbolic desf[=urarea acestui eveniment numit Nunta Mielului. Prima faz[ a c[s[toriei în Israel consta în faptul c[ fata era cerut[ în c[s[torie =i tat[lui ei trebuia s[-i
pl[teasc[ un pre\ la care c[deau la în\elegere. Când se ajunge la o
]n\elegere de ambele p[r\i, tân[rul =i tân[ra beau dintr-o cup[,
sigilând astfel faza de logodn[. Dup[ aceea, mirele pleca la casa
tat[lui s[u s[ preg[teasc[ casa unde cei doi vor locui împreun[
dup[ c[s[torie, care era o zi hot[rât[ =i cunoscut[ numai de tat[l
mirelui. În acest timp de logodn[, tânara continua s[ r[mân[ la
casa p[rin\ilor ei, unde se preg[tea pentru via\a de c[snicie,
cosind haine pentru a fi folosite în noua cas[, ea ne=tiind când va
veni mirele, trebuia s[ fie gata în orice zi. Când tat[l mirelui
anun\a c[ a sosit ziua, mirele venea la casa logodnicei =i cineva
striga: <Iat[ vine Mirele!> Mirele venea, î=i lua mireasa =i o ducea
în casa tat[lui lui, unde o prezenta, iar apoi începeau s[rb[toarea
nun\ii, dup[ care plecau la casa cea nou[, preg[tit[ de mire în timpul de logodn[.
Biserica este Mireasa Domnului Isus pentru care a pl[tit cel
mai mare pre\ pl[tit vreodat[ pentru ceva în Univers, =i anume cu
sângele Lui care a fost v[rsat la Golgota. Cei care sunt n[scu\i de
sus ]ncheie cu El leg[mânt prin botezul în ap[, promi\`nd fidelitate Mirelui Isus =i apoi continu[ s[ fac[ fapte în neprih[nire prin
Duhul Sfânt care rode=te în ei, fapte care sunt asem[nate în
Scriptur[ cu ni=te haine de in curat, a=teptând strigarea care va
anun\a: <…Iat[ Mirele, ie=i\i-i în întâmpinare!> (Marei 25:6).
Dup[ aceea Biserica va fi ridicat[ la cer spre a fi cu Domnul Isus

=i va fi prezentat[ înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor, dup[ care va urma
osp[\ul nun\ii Mielului. Reziden\a final[ a Mirelui Isus =i a
Bisericii va fi cetatea Noului Ierusalim, unde cei credincio=i vor
domni împreun[ cu Domnul lor pentru veci de veci.
Odat[ ce Mirele va închide u=a =i va începe nunta Mielului, va
fi prea târziu ca cineva s[ mai caute pe Domnul Isus, de aceea cât
timp înc[ mai suntem în aceast[ perioad[ de a=teptare asigur[-te
c[ faci parte din Biserica Domnului, iar dac[ ai f[cut acest pas al
poc[in\ei, f[ tot ce po\i ca s[ aduci pe c`t mai mul\i la Domnul
Isus, ca s[ aib[ parte =i ei de mântuire. <+i Duhul =i Mireasa zic:
«Vino!» +i cine aude, s[ zic[: «Vino!» +i celui ce îi este sete, s[
vin[; cine vrea, s[ ia apa vie\ii f[r[ plat[!> (Apocalipsa 22:17).
Vino Doamne, Isuse!
Amin
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MÂNIA LUI DUMNEZEU
<Mânia lui Dumnezeu se descoper[ din cer împotriva oric[rei necinstiri a lui Dumnezeu =i împotriva
oric[rei nelegiuiri a oamenilor, care în[du=e
adev[rul în nelegiuirea lor.> Romani 1:18

D

intre toate atributele care-L descriu pe Dumnezeu,
acela care ni-L prezint[ ca un Dumnezeu ce se mânie
este cel mai pu\in pl[cut omului care nu s-a împ[cat cu
El prin meritul jertfei Domnului Isus. Una din cele mai faimose =i
bine cunoscute predici din ultimele trei sute de ani, dac[ nu chiar
cea mai faimoas[, a fost cea rostit[ de un predicator cu numele de
Jonathan Edwards, în statul Connecticut, în anul 1741 =i a avut
titlul: <P[c[to=ii în mâinile unui Dumnezeu mânios>. Aceast[
predic[ care a dus la o mare trezire în acea vreme a avut ca text
de baz[ versetul 35 din cartea Deuteronom capitolul 32: <A mea
este r[zbunarea =i Eu voi r[spl[ti, când va începe s[ le alunece
piciorul! C[ci ziua nenorocirii lor este aproape, =i ceea ce-i
a=teapt[ nu va z[bovi.> Este un verset care sufla amenin\are nu
doar peste israeli\ii de demult, care aveau obiceiul s[ uite de
Dumnezeu când le mergea bine, ci este expresia mâniei Lui
împotriva omului de ast[zi care, prin a nu se poc[i =i a alege s[
r[mân[ în p[cat, provoac[ mânia Aceluia din a c[rui mâini nu te
poate sc[pa nimeni. <Grozav lucru este s[ cazi în mâinile
Dumnezeului celui viu!> (Evrei 10:31).
Oricât de sigur pe sine =i oricât de independent ar fi omul care
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refuz[ mâna de pace a lui Dumnezeu, vine o vreme <când va
începe s[-i alunece piciorul> înspre o nenoricire, care începe cu
moartea trupului, urmat[ de o judecat[ dreapt[, care va duce la o
sentin\[ de chin ve=nic. <Da, Tu-i pui ]n locuri alunecoase, =i-i
arunci în pr[p[d. Cum sunt nimici\i într-o clip[! Sunt pierdu\i,
pr[p[di\i printr-un sfâr=it n[praznic> (Psalmul 73:18, 19). Omul
are în el, pus de c[tre Creator, gândul ve=niciei cu dorin\a de a-L
c[uta =i cunoa=te pe Acela care l-a creat. Deoarece omul =tie c[ a
capitula în fa\a Lui înseamn[ desp[r\ire de p[cat, de multe ori
accept[ mai bine s[ înghit[ pilula otr[vitoare a evolu\iei sau a
unei religii de form[, care ]i d[ pe moment o pace fals[, pân[ când
începe s[-i alunece picioarele spre locul unde va sta cu p[catul lui
înaintea unui Dumnezeu mânios.
Un sondaj f[cut în institu\iile de boli nervoase a scos la iveal[
faptul c[ cea mai des întâlnit[ problem[ a pacien\ilor este creat[
de o nelini=te cu privire la viitor. Lipsa de pace =i prezen\a nelini=tei este o dovad[ c[ nu au ales s[ vin[ la Dumnezeul care face
omul din r[u, bun, prin jertfa de isp[=ire adus[ pe cruce de
Domnul Isus. <Dar cei r[i sunt ca marea înfuriat[, care nu se poate
lini=ti, =i ale c[rei ape arunc[ afar[ noroi =i mâl. «Cei r[i n-au
pace» zice Dumnezeul meu> (Isaia 57:20, 21). Noe a pl[nuit =i
s-a preg[tit pentru ziua potopului, care a adus nenorocirea peste
omenire, înainte de a fi plouat vreodat[ pe p[mânt. +i noi avem
oportunitatea s[ ne preg[tim pentru întâlnirea cu Dumnezeu cât
timp suntem în via\[ =i în control al facult[\ilor noastre mintale,
care sunt necesare pentru a lua hot[rârea de a te împ[ca cu
Dumnezeu =i a sc[pa astfel de judecata unui Dumnezeu care se
mânie. <Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a
=i fost judecat, pentru c[ n-a crezut în Numele singurului Fiu al
lui Dumnezeu> (Ioan 3:18).
Experin\a este un profesor foarte bun, dar poate fi extrem de
scump când este vorba de a încerca s[ vezi ce se întâmpl[ când ai
de-a face cu un Dumnezeu care este mânios pe tine, de aceea este
mult mai în\elept s[ înve\i din experien\a altora faptul c[
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Dumnezeu vrea s[ fie luat în serios =i nu se las[ batjocorit de
nimeni. <Nu v[ în=ela\i: «Dumnezeu nu Se las[ s[ fie batjocorit.»
Ce sam[n[ omul, aceea va =i secera> (Galateni 6:7). Cum a ap[rut
p[catul a ap[rut =i un Salvator, prin purtarea de grij[ a lui
Dumnezeu, care este Dragoste, dar acela care refuz[ s[ aib[ de-a
face cu El în dragoste va avea de-a face cu El în mânie =i urgie.
Când un copil nu este înv[\at ce trebuie, el înv[\[ ce nu trebuie.
Când nu facem ceea ce trebuie ne vom afla c[ facem ceea ce nu
trebuie, adic[ comitem p[cat, care ne pune într-o stare de
vr[jm[=ie cu Dumnezeu. P[catul este o dovad[ c[ am trecut peste
glasul con=tiin\ei, dar pentru un timp ea continu[ s[ ne îndemne
la a-L c[uta pe Dumnezeu pentru a sc[pa de vin[ =i de plata pentru vin[, înaintea de a ne aluneca picioarele spre locul de judecat[,
înaintea unui Dumnezeu mânios cu p[catul nostru.
<Veni\i totu=i s[ ne judec[m, zice Domnul. De vor fi p[catele
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca z[pada; de vor fi ro=ii
ca purpura, se vor face ca lâna> (Isaia 1:18). Dumnezeu, care este
=i Bun[tate, =tie c[ va veni o zi când Dreptatea Lui va trebui s[
condamne la pedeaps[ ve=nic[ pe aceia care nu se împac[ cu El
c[t timp sunt pe acest p[mânt, de aceea El cheam[ omul la o judecat[ în mil[, care dac[ este desconsiderat[ prin refuz sau amânare
va duce sufletul p[c[tos înaintea unui Dumnezeu drept, dar
mânios, care nu las[ p[catul nepedepsit. Mul\i }l trateaz[ pe
Dumnezeu de parc[ ar fi într-o campanie electoral[ ca s[ strâng[
voturi ]nc`t s[ fie ales Domn, dar nimic nu este mai departe de
adev[r, fiindc[ El este Domn =i St[pân care într-o zi va judeca
lumea cu dreptate. <S[ urle marea cu tot ce cuprinde ea, s[ chiuie
lumea =i cei ce locuiesc pe ea, s[ bat[ din palme râurile, s[ strige
de bucurie to\i mun\ii înaintea Domnului! C[ci El vine s[ judece
p[mântul! El va judeca lumea cu dreptate, =i popoarele cu
nep[rtinire> (Psalmul 98:7-9).
Dup[ aceast[ vreme de har în care tr[im, când omul poate fi
mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu, vine o vreme de mare necaz
peste acest p[mânt, când potirul mâniei lui Dumnezeu va fi tur-

mat peste aceia care au crezut c[ le este mai ieftin =i mai u=or s[
nu asculte de Dumnezeu. <…+i va c[lca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu> (Apocalipsa
19:15). Când Dumnezeu cheam[ un suflet la mântuire printr-un
alt om, folosind diferite metode, nu doar omul acela face lucrarea
de chemare, ci prezent este =i Duhul Sfânt care atinge corzile
inimii p[c[tosului, la care numai El are acces, =i îi deschide ochii
inimii cum numai El poate, de aceea când un om dispre\uie=te
chemarea la mântuire practic }l dispre\uie=te pe Dumnezeu Duhul
Sfânt care are toat[ protec\ia Tat[lui =i a Fiului. <De aceea =i Eu
voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi f[r[ mil[, =i nu m[ voi îndura;
chiar dac[ vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi
asculta> (Ezechiel 8:18).
Versetul citat chiar la început previne omul de mânia lui
Dumnezeu care în curând va fi sim\it[ din plin de cei care-I întorc
spatele. În textul din greac[ sunt folosite dou[ cuvine pentru
mânie. Primul este <thumos>, care se refer[ la o explozie de
mânie =i al doilea este cuvântul <orge>, care înseamn[ <ro=u la
fa\[>, asemenea unei persoane care-=i stâpâne=te pentru un timp
mânia. Mânia lui Dumnezeu este acuma în stadiul unde este
st[pânit[, dar cre=te în intensitate asemenea unui volum uria= de
ap[ care se adun[ în spatele unui dig =i exercit`nd tot mai mult[
presiune asupra lui, pânâ la urm[-l rupe, ca apoi apa s[ distrug[
tot ce g[se=te în cale. Chiar dac[ El este încet la mânie, pentru c[
bun[tatea lui Dumnezeu îndeamn[ omul la poc[in\[ =i îi d[ timp
de poc[in\[, pân[ la urm[ mânia Lui vine peste acela care nu iese
din starea de r[zvr[tire. <Domnul este încet la mânie =i bogat în
bun[tate, iart[ f[r[delegea =i r[zvr[tirea; dar nu \ine pe cel vinovat drept nevinovat…> (Numeri 14:18).
Avem exemple în care Dumnezeu =i-a \inut mânia pân[ într-o
anumit[ zi, ca în vremea lui Noe =i în vreme cet[\ilor p[c[toase
Sodoma =i Gomora. A f[cut la fel când a îng[duit urgiile peste
Egipt într-o m[sur[ precis[ =i limitat[ dup[ voin\a Lui pâna când
a închis Marea în care era o=tirea lui Faraon. Alt[dat[ mânia Lui
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s-a aprins repede ca în cazul lui Anania =i Safira sau ca în cazul
Mariei, sora lui Moise (Numeri 12:10) sau a împ[ratului Ozia
(2 Cronici 26:21) care au fost lovi\i cu lepr[. Dumnezeu s-a mâniat pe Moise când acesta a c[utat motive s[ nu mearg[ s[ scoat[
poporul din robie (Exod 4:14). S-a mâniat pe aceia care nu aveau
mila de v[duve =i orfani (Exod 22:22-24). Mânia Lui s-a aprins
când israeli\ii =i-au f[cut un vi\el de aur (Exod 32:10). Când
Domnul Isus a umblat pe p[mânt S-a aprins de mânie împotriva
c[rturarilor =i a fariseilor pe care i-a g[sit vinova\i de f[\[rnicie
(Matei 23:13-36). A=a cum este scris în textul citat la început,
Dumnezeu se mânie când este provocat printr-o necinstire direct[
a Lui =i din cauza faptelor nelegiuite f[cute de oameni, pentru c[
fiecare neascultare, începând cu cea din Eden =i pân[ la a copiilor
de ast[zi, }l provoac[ pe Dumnezeu la mânie, pentru c[ p[catul
este o r[zvr[tire împotriva Lui.
Cuvintele <oric[rei necinstiri> =i cuvintele <oric[rei nelegiuiri>
ne spun c[ Dumnezeu ur[=te orice p[cat, orice form[ ar lua, chiar
dac[ uneori p[catul îmbrac[ haina religiei. <Ur[sc lunile voastre
cele noi =i praznicele voastre; Mi-au ajuns o povar[, nu le mai pot
suferi> (Isaia 1:14). Dumnezeu ur[=te s[rb[torile de form[ ale
omului =i nu pe ale Lui, prin care cheam[ poporul împreun[, a=a
cum un p[rinte î=i cheam[ copiii acas[ de s[rb[tori ca s[ se
bucure cu ei, dar s[rb[torile omului au ajuns s[ fie de multe ori un
fel de a-L necinsti pe Dumnezeu care vrea mai mult dec`t o
cinstire cu buzele din partea acelora care-L caut[, a=a a fost =i în
cazul israeli\ilor. Puterea acestui Dumnezeu care se mânie este
a=a de mare încât nu ai unde s[ te ascunzi de El =i nu ai cum s[
scapi de mânia Lui.
Puterea Lui cea mare poate fi v[zut[ în tot ce ne înconjoar[.
Po\i s[ vezi puterea =i în\elepciunea Lui privind la s[mân\a mic[
din care cre=te un stejar uria=. El a programat p[s[rile pentru ca
s[ poat[ c[l[tori peste m[ri =i \[ri =i s[ poat[ g[si un loc specific.
A f[cut peste zece milioane de feluri de insecte, care ac\ioneaz[
dup[ un scop dat de El. El a f[cut p[mântul cu un diametru de

8.000 de mile, 25.000 mile circumferin\[, s[ se roteasc[ cu 1.000
de mile pe or[ =i l-a pus într-o orbit[ de 580 de miliarde de mile
pe an. A f[cut miliarde de corpuri cere=ti, printre care =i soarele
cu un diametru de 880.000 de mile în diametru ca s[ lumineze
p[mântul, =i a ag[\at toate aceste corpuri cere=ti de nimic. Ce
mânie poate avea un astfel de Dumnezeu puternic? Acest
Dumnezeu puternic a creat ochiul omului cu peste 10 milioane de
celule senzitive care la nivelul retinei detecteaz[ lumina. Fiecare
celul[ are un metabolism rapid, a=a c[ ele expir[ =i sunt înlocuite
de celule noi, cam o dat[ pe s[pt[mân[. Fiecare din aceste celule,
mult mai complexe dec`t cel mai sofisticat computer din lume,
efectueaz[ aproape 10 miliarde de calcule pe secund[, care produc claritate în vedere, înainte ca informa\ia s[ ajung[ la creier.
<Urechea care aude =i ochiul care vede, =i pe una =i pe cel[lalt,
Domnul le-a f[cut> (Proverbe 20:12). Unde s-ar putea ascunde
omul care neag[ existen\a unui Dumnezeu a=a puternic? Când
Scriptura afirm[ c[ nebunul spune c[ nu este Dumnezeu,
(Psalmul 14:1) nu neap[rat spune c[ un astfel de om nu are
ra\iune sau c[ are o deficien\[ mintal[ pentru c[ se poate s[ de\in[
multe diplome de prestigiu în fa\a lumii, dar Cuvântul vorbe=te
despre o nebunie care const[ într-o deficien\[ moral[ ca o busol[
care nu mai arat[ Nordul, ca o minte care nu mai recunoa=te
autoritatea lui Dumnezeu =i astfel de oameni s-au dovedit a fi
oameni ai mâniei. To\i oamenii se nasc cu acest calificativ de fii
ai mâniei ce se manifest[ imediat ce are ocazia prin faptele firii
p[mânte=ti care-L provoac[ pe Dumnezeu la mânie. <Între ei
eram =i noi to\i odinioar[, când tr[iam în poftele firii noastre
p[mânte=ti, când f[ceam voile firii p[mânte=ti =i ale gândurilor
noastre, =i eram din fire copii ai mâniei, ca =i ceilal\i>
(Efeseni 2:3).
Chiar dac[ am fost planta\i în gr[dina Domnului, trebuie s[ nu
uit[m c[ se cere s[ avem road[ pentru ca mânia lui Dumnezeu,
a=a cum a venit sub form[ de blestem peste smochinul în care
Domnul nu a g[sit road[, s[ nu vin[ =i asupra noastr[, de aceea
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este bine s[ nu uit[m c[ pomul nostru este verificat de Gr[dinar.
<Atunci a zis vierului: «Iat[ c[ sunt trei ani de când vin =i caut rod
în smochinul acesta, =i nu g[sesc. Taie-l. La ce s[ mai cuprind[ =i
p[mântul degeaba?»> (Luca 13:7). La fel este =i cu acela care
nu-=i pune talantul primit în nego\, =i tragedia nu este c[ cineva
are numai un talant, ci c[ nu-l folose=te pe acela ce-l are. Cre=tinul
modern, care de multe ori lupt[ din r[sputeri s[ mul\umeasc[ doi
st[pâni, ar vrea ca Dumnezeu s[ binecuv`nteze o via\[ goal[, lipsit[ de pasiune =i dedica\ie sfânt[, dar Dumnezeu, care a investit
foarte mult în noi, vrea =i merit[ mai mult dec`t atât. Ml[di\ele
neroditoare, care nu-=i dau roada, sunt în pericol de a fi t[iate =i
arse. Ele reprezint[ fiii neascult[rii, peste care vine mânia lui
Dumnezeu, pentru c[ de la a fi duhovnice=ti au trecut înapoi la a
fi lume=ti, av`nd din nou apuc[turile pe care le-au avut la început,
când erau fire=ti. <De aceea, omorâ\i m[dularele voastre care sunt
pe p[mânt: curvia, necur[\ia, patima, pofta rea =i l[comia, care
este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui
Dumnezeu peste fiii neascult[rii> (Coloseni 3:5, 6).
De ce se mânie Dumnezeu pe oameni? Pentru c[ au p[c[tuit
împotriva Lui, c[lc`nd poruncile Lui, chiar =i atunci când acestea
le-au fost spuse cu claritate, ca =i în cazul Decalogului, =i au ales
mai degrab[ s[ se închine idolilor =i s[-=i caute fericirea în ei. O
pedeaps[ este cânt[rit[ =i decis[ ]n func\ie de cât de grav[ este
]nc[lcarea legii de care se face vinovat (Luca 10:12, 12:47) =i în
acela=i timp decizia sentin\ei ia în calcul, ca factor important,
împotriva cui a fost comis[ c[lcarea de lege. A nu asculta de un
antrenor este un lucru grav, dar mult mai grav este s[ nu ascul\i =i
s[ nu \ii seama de cuvântul unui judec[tor care roste=te o hot[râre
pentru cazul t[u. Când omul a p[c[tuit a provocat nu un antrenor,
un profesor, un =ef sau un pre=edinte de \ar[, ci a p[c[tuit ]mpotriva Celei mai puternice fiin\e din Univers care i-a ar[tat omului
cea mai mare dragoste. Cea mai mare porunc[ dat[ omului a fost
aceea de a-L iubi pe Domnul Dumnezeu cu toat[ inima, cu tot
sufletul, cu tot cugetul =i cu toat[ puterea, =i nu exist[ nici un om

care s[ nu fi c[lcat aceast[ porunc[. Sfânta Scriptur[ ne previne
în repetate rânduri c[ vine o zi când mânia lui Dumnezeu nu va
mai fi st[vilit[, ci se va rev[rsa printr-o judecat[ aspr[ peste
p[mânt. <+i ziceau mun\ilor =i stâncilor: «C[de\i peste noi, =i
ascunde\i-ne de Fa\a Celui ce =ade pe scaunul de domnie =i de
Mânia Mielului; c[ci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, =i cine
poate sta în picioare?»> (Apocalipsa 6:16, 17).
Mânia lui Dumnezeu este parte din caracterul lui divin, =i dac[
El nu s-ar mânia =i nu ar pedepsi p[catul am avea motive s[ ne
îndoim =i de mântuirea noastr[, de aceea nu trebuie s[ toler[m
vreodat[ un sim\ care ne-ar spune c[ trebuie s[ scuz[m acest fel
de guvernare divin[ a lui Dumnezeu de a se mânia =i pedepsi
p[catul. Acest mod de a fi a lui Dumnezeu face parte din ceea ce
ne d[ siguran\a mânturii, odat[ ce am primit darul iert[rii Lui,
pentru c[ a=a cum =tim El va r[spl[ti ce este r[u =i putem avea
încrede c[ El va raspl[ti =i aceea ce este bun. <C[ci Fiul omului
are s[ vin[ în slava Tat[lui S[u, cu îngerii S[i; =i atunci va r[spl[ti
fiec[ruia dup[ faptele lui> (Matei 16:27). Dumnezeu va r[spl[ti
cu via\[ ve=nic[ pe aceia care împ[cându-se cu El au l[sat ca
Duhul Sfânt s[ rodeasc[ în ei o roada care-L bucur[ pe
Dumnezeu, dar va fi cunoscut îndeaproape =i personal ca un
Dumnezeu care se mânie de to\i aceia care au tr[it în neascultare
de El, refuzând s[ fac[ pasul poc[in\ei, indiferent dac[ ace=tia vor
fi în via\[ sau dac[ au murit.
<…Cei ce au f[cut binele, vor învia pentru via\[; iar cei ce au
f[cut r[ul, vor învia pentru judecat[> (Ioan 5:29). De ce s[ ne
temem =i s[ evit[m s[ avem de-a face cu un Dumnezeu mânios?
<Am s[ v[ ar[t de cine s[ v[ teme\i. Teme\i-v[ de Acela care,
dup[ ce a ucis, are puterea s[ arunce în gheen[; da, v[ spun, de El
s[ v[ teme\i> (Luca 12:5). De ce este a=a de r[u ]n gheena ve=nic[
sau ]n iad?, m-a întrebat un om care mi-a spus c[ are de gând s[
petreac[ cu prietenii lui acolo. Iadul este un loc de chin ve=nic,
preg[tit de Dumnezeu pentru Satana =i îngerii lui, dar acolo vor
ajunge, urmând calea cea larg[ despre care Domnul Isus a spus c[
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sunt mul\i cei ce merg pe ea, =i cei care i-au slujit lui Satana. Iadul
este un loc unde omul este în deplin[ cuno=tin\[, unde simte un
torent chinuitor de durere =i sete, de unde nu este sc[pare vreodat[
(Luca 16:19-31). Iadul este un loc de regret ve=nic, unde nimic
bun nu se întâmpl[ vreodat[, dar unde este un num[r mai mare de
suflete dec`t cel al sufletelor mântuite din ceruri, care au ales s[
mearg[ pe calea îngust[. <De aceea î=i deschide locuin\a mor\ilor
gura, =i î=i l[rge=te peste m[sur[ gâtlejul, ca s[ se pogoare în ea
m[re\ia =i bog[\ia Sionului, cu toat[ mul\imea lui g[l[gioas[ =i
vesel[> (Isaia 5:14).
Unii =tiu c[ se ]ndreapt[ spre iad, dar este mai tragic cazul
acelora care cred c[ nu merg acolo, dar se joac[ de-a poc[in\a,
fiind doar <ascult[tori profesioni=ti> duminic[ dup[ duminic[,
f[r[ s[ se fi poc[it vreodat[ cu adev[rat, ]nc`t s[ aib[ parte de
na=terea de sus =i a=a s[ aib[ via\a schimbat[ din temelie. <Dar,
cu împietrirea inimii tale, care nu vrea s[ se poc[iasc[, î\i aduni o
comoar[ de mânie pentru ziua mâniei =i a ar[t[rii dreptei judec[\i
a lui Dumnezeu> (Romani 2:5). Nu po\i judeca o carte dup[ copert[, dar po\i judeca un pom dup[ road[, =i Iacov a scris c[ exist[
o categorie de oameni a c[ror religie este zadarnic[, pentru c[ la
sfâr=it de drum în loc de a auzi <Vino!> vor auzi: <Du-te!>, pentru c[ au urmat calea lor sau a oamenilor, nu a lui Dumnezeu
(Iacov 1:26). <Apoi va zice celor de la stânga Lui: «Duce\i-v[ de
la Mine, blestema\ilor, în focul cel ve=nic, care a fost preg[tit
diavolului =i îngerilor lui!»> (Matei 25:41).
Iadul este un loc unde mânia lui Dumnezeu va r[mâne peste
sufletele nemântuite <ve=nic>, de aceea, a=a cum spune Domnul
Isus: <+i ce folose=te unui om s[ câ=tige toat[ lumea dac[ î=i
pierde sufletul?> (Marcu 8:36). Problema iadului este urgent[
dac[ nu te-ai împ[cat cu acest Dumnezeu mânios pe p[cat, pentru
c[ s[ge\ile mor\ii, care zboar[ f[r[ s[ poat[ fi v[zute, te pot atinge
oricând, =i exist[ posibilitatea ca în urm[toarele ore s[ te afli c[ ai
ajuns în acel loc de chin. Po\i muri ast[zi, indiferent de vârst[
sau cât de precaut e=ti cu s[n[tatea. Poate avea loc R[pirea

Bisericii la cer =i vei r[mâne jos în necaz =i pentru faptul c[ ai
refuzat chemarea la mântuire a Duhul Sfânt s-ar putea s[ nu te
mai cerceteze niciodat[ =i a=a s[ intri într-o împietrire a inimii
pân[ în ziua când te vei g[si înaintea unui Dumnezeu mânios. Ce
trebuie s[ faci ca s[ ajungi în acel loc de chin numit iad? Nimic.
Deja ai f[cut suficient. Vestea bun[ a Evangheliei r[sun[ =i ast[zi
tot a=a de frumos ca =i în ziua de Rusalii. Ea spune c[ nu trebuie
s[ mergi în iad, ci po\i sc[pa de el prin poc[in\[. <Fra\ilor, ce s[
facem? «Poc[i\i-v[», le-a zis Petru, «=i fiecare din voi s[ fie
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea p[catelor voastre;
apoi ve\i primi darul Sfântului Duh»> (Fapte 2:38).
Pentru a sc[pa de mânia lui Dumnezeu se cere o poc[in\[
adev[rat[, nu cum au avut unii dintre aceia care au venit la Ioan
Botez[torul ca s[ fie boteza\i, f[r[ s[ aib[ inten\ia de a-=i schimba via\a. <…Pui de n[pârci, cine v-a ]nv[\at s[ fugi\i de mânia
viitoare? Face\i dar roade vrednice de poc[in\a voastr[…>
(Luca 3:7, 8). Genera\ia de niniveni care a auzit strig[tul lui Iona
c`nd a vestit nimicirea lor de c[tre un Dumnezeu mânios pe p[cat
s-a poc[it =i au sc[pat de mânia Lui, dar tu ce vei face? Este o singur[ cale care duce la via\[ =i pe care dac[ mergi po\i sc[pa de
mânia lui Dumnezeu. Aceast[ cale este Domnul Isus, =i po\i fi
socotit neprih[nit prin meritul Lui creat la Golgota, unde mânia
lui Dumnezeu s-a rev[rsat din plin asupra Fiului care a luat asupra
Lui vina omenirii, pentru ca oricine crede în El s[ nu piar[, ci s[
fie sc[pat de mânia lui Dumnezeu. <Deci, cu atât mai mult acum,
când suntem socoti\i neprih[ni\i, prin sângele Lui, vom fi mântui\i prin El de mânia lui Dumnezeu> (Romani 5:9).
Dac[ e=ti mântuit ai tot ce este important, dac[ nu ai mântuire
nu ai nimic de valoare, orice =i oricât ai avea. Prin poc[in\[ omul
poate primi ceea ce are valoare =i poate sc[pa de mânia viitoare.
Apoi, ajuns mântuit, lucreaz[ pentru noul Stapân, a=teptând în
fiecare zi venirea Domnului Isus. <+i s[ a=tepta\i din ceruri pe
Fiul S[u, pe care L-a înviat din mor\i: pe Isus care ne izb[ve=te de
mânia viitoare> (1 Tesaloniceni 1:10). Timpul poc[in\ei =i a
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împ[c[rii cu Dumnezeu este ast[zi, de aceea dac[ nu e=ti
mântuit, prin acest mesaj, e=ti chemat la mântuire ca s[ scapi de
mânia lui Dumnezeu care st[ gata s[ se reverse peste fiii neascult[rii. Dac[ într-o rug[ciune sincer[ Îi vei spune Domnului c[
e=ti un p[c[tos care vrea iertarea Lui, ca apoi s[-I promi\i c[-L
vei sluji toat[ via\a ta, cu tot ce ai, cu tot ce e=ti, iar El te va
ierta =i-\i va lua toat[ povara de p[cat =i î\i va da pace =i bucurie
în suflet cum nu ai sim\it niciodat[ pân[ atunci. Vino la Domnul
Isus ast[zi =i vei sc[pa de mânia lui Dumnezeu, pentru c[
vei trece din rândul acelora care sunt fii ai mâniei în rândul
acelora care sunt copii preaiubi\i de Domnul, care vor fi cu El pe
veci de veci.
Amin
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CRIZA DIN CORINT
<C[ci, fra\ilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, c[
]ntre voi sunt certuri.” 1 Corinteni 1:11

}

n timpul primei ere cre=tine, Corintul a fost unul dintre cele
mai bogate ora=e ale }mperiului roman, cu peste 400.000
de locuitori, al doilea dup[ Roma. În acest ora= grecesc,
aflat la 80 km de Atena, apostolul Pavel a plantat o biseric[
cre=tin[ =i cu toate c[ a ostenit acolo mai bine de un an ]nv[\ându-I calea Domnului, la un timp dup[ plecarea lui dintre ei, a
primit ve=ti c[ biserica se afl[ ]ntr-o stare de criz[. Criza din
Corint consta ]n <zavistii, certuri =i dezbin[ri> care au dus la
dezordine =i erezii spirituale. Celora care f[ceau parte din biserica
din Corint, fiind greci, le pl[ceau specula\iile intelectuale =i a=a
au ajuns la interpret[ri filozofice ale cre=tinismului, iar cei
lume=ti, care ]ntotdeaua au vrut =i vor lucrurile lumii, au profitat
de aceast[ cl[tinare a acelora care conduceau biserica, c[utând s[
treac[ peste ]nv[\[tura dat[ de apostolul Pavel =i s[ se conduc[
dup[ un standard lumesc.
În Corint se afla ]n acea vreme, pe vârful unui munte, templul
Afroditei. Când oameni obi=nui\i s[ frecventeze astfel de locuri
perverse au intrat ]n biseric[, far[ s[ aib[ via\a schimbat[, au adus
cu ei p[catul =i de aceea ]l g[sim pe apostolul Pavel c[ le scrie cu
privire la imoralitate, despre hrana ]nchinat[ la idoli, abuzuri cu
privire la Cina Domnului =i despre ]nv[\[tori mincino=i. El ]=i
adreseaz[ epistola c[tre Biserica lui Dumnezeu din Corint, c[tre
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aceia care au fost <chema\i s[ fie sfin\i”, dar care, a=a cum reiese
din epistol[, ]n loc de a fi duhovnice=ti erau fire=ti =i lume=ti. Ca
=i credincio=i iubim Sfânta Scriptur[, nu numai pentru c[ este o
carte ce s-a dovedit a fi divin[, fiind singura carte care descrie
evenimentele istoriei ]nainte ca acestea s[ aib[ loc, dar o iubim =i
pentru faptul c[ nu ascunde adev[rul oricât de dureros ar fi, chiar
dac[ este vorba de sl[biciunile acelora care se numeau sau se
numesc credincio=i. Imediat dup[ ce li se adreseaz[, apostolul
Pavel trece la punctul problem[ =i le spune c[ a auzit despre certurile care au loc ]n mijlocul lor.
Vr[jma=ul nostru se bucur[ mai mult de o ceart[ ]ntre copiii
Domnului decât de camioane ]ntregi de alcool pe care le cump[r[
vechii lui clien\i, pentru c[ =tie c[ ne]n\elegerile ]ntre fra\i produc
durere inimii lui Dumnezeu. Cearta ]ntre fra\i nu este ceva caracteristic bisericii din Corint, pentru c[ =i ucenicii Domnului au
schimbat astfel de vorbe ]ntre ei, =i astfel de exemple de
ne]n\elegeri ]ntre aceia care spun c[ se iubesc este un fenomen
care a continuat pân[ ]n zilele de ast[zi. Certurile, care de multe
ori sunt o dovad[ a lipsei de dragoste, ]i ]mparte uneori pe aceia
care formeaz[ Biserica, ca apoi s[ apar[ duhul de partid[, asemenea celor din Corint unde unii au zis c[ sunt cu Apolo, al\ii cu
Pavel, al\ii cu Chifa =i al\ii cu Domnul Isus.
Trecând peste ]nv[\[tura dat[ de apostolul Pavel, cei din Corint
au ajuns nu numai la lucruri neadev[rate, ci =i la neadev[ruri care
se contrazic ]ntre ele, pentru c[, a=a cum spune o vorb[ veche,
experien\a conduce o =coal[ scump[, dar cei lipsi\i de ]n\elepciune de cele mai multe ori vor s[ ]nve\e la alt[ =coal[. De câ\i ani
este cineva credincios reflect[ de fapt de câ\i ani este pe acest
drum, dar nu spune unde este pe acest drum numit Calea
Domnului. Acest tip de ne]n\elegeri apar atunci când doi sau mai
mul\i membri ai bisericii spun fiecare c[ sunt mai inspira\i =i c[
au o lumin[ mai puternic[ de sus cu privire la cum ar trebui s[ se
procedeze ]n anumite situa\ii, dar de fapt cauza crizei este lipsa de
maturitate ]n credin\[. Cine are dreptate? Care dintre ei este cu

adev[rat inspirat de sus? Fiecare partid[ este ferm convins[ c[ =tie
ce are de spus Scriptura cu privire la lucrul ]n cauz[, iar cealalt[
parte este ferm convins[ c[ prima partid[ este gre=it[. Acesta este
momentul ]n care au nevoie s[ caute ]n\elepciunea care vine de
sus prin intermediul rug[ciunii, dar de cele mai multe ori astfel de
oameni recurg la rug[ciune ultima dat[, cu toate c[ ea este singura care i-ar putea ajuta, fiindc[ sufletul lor este ca un izvor tulbure din care nu poate s[ bea nimeni. Ce valoare are ]n astfel de
momente sfatul Domnului?
Cu câteva luni ]n urm[, Waren Buff[n, care ocup[ locul doi
]ntre cei mai boga\i oameni din lume, a scos la licita\ie oferta ca
cineva s[ m[nânce ]mpreun[ cu el =i s[ poat[ s[-i pun[ ]ntreb[ri.
Acest american este renumit pentru cuno=tin\ele pe care le are
despre felul cum se pot face investi\ii financiare profitabile, iar
oferta sa, ca cineva s[ aib[ oportunitatea de a primi sfatul lui, s-a
vândut pentru suma de 351.000 de dolari. Cu cât mai de valoare
este sfatul Domnului dec`t sfatul unui astfel de om, =i totu=i, cu
toate c[ nu cost[ bani, sfatul Domnului nu este c[utat prea mult ]n
momentele de criz[.
Când cerem ]n\elepciunea de sus, necesar[ ]ntr-un moment de
criz[, ea ne este dat[ prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin
descoperirea Duhului Sfânt sau prin glasul experin\ei acelora care
se dovedesc maturi prin faptul c[ ei caut[ binele turmei lui
Hristos =i nu neap[rat interesul lor. Acela care este matur nu trebuie s[-\i spun[ acest lucru, deoarece v[zându-i tr[irea recuno=ti
c[ este matur ]n credin\[, pe când cel imatur ]\i spune mereu
despre maturitate lui. Cel ce se laud[ se pune pe sine ]ntr-o pozi\ie
superioar[ fa\[ de altul =i sursa acestei st[ri este mândria, pe când
dragostea nu se laud[, ci alege s[ fac[ ceea ce nu vrea s[ fac[
nimeni. Semnele credinciosului matur se v[d ]n forma de road[ a
Duhului, care rode=te ceva ce este dorit de Dumnezeu =i de toat[
biserica (Galateni 5:22-26).
Cum te va g[si pe tine momentul de criz[? Ca un vas care are
pu\in[ ap[ =i fierbe repede sau te va g[si plin de Cuvântul lui
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Dumnezeu? Este necesar s[ fii preg[tit pentru c[, de=i uneori prin
astfel de crize se alege ce este bun, de cele mai multe ori apar =i
pierderi. Dup[ cum un om ]nv[\at este un om care odat[ nu a =tiut
aproape nimic, dar faptul c[ a studiat =i a re\inut ceea ce a studiat
a f[cut din el un om deosebit, tot a=a un om matur duhovnice=te
este un om care odat[ a fost firesc =i nu a =tiut aproape nimic
despre lucrurile =i voia lui Dumnezeu, dar care prin intrare ]n
ascultare de Cuvântul Domnului =i prin st[ruin\a ]n ce este bine,
ob\inut[ prin experien\ele vie\ii de cre=tin, a devenit un vas de
care Dumnezeu se poate folosi.
Lucr[torii bisericii, pentru c[ sunt selecta\i ca \inte speciale ale
vr[jma=ului, vor ajunge ]n fa\a unei crize ca =i aceea din Corint.
Dac[ e=ti un lucr[tor nu uita c[ e=ti chemat s[ fii glasul Celui ce
cheam[ la mântuire =i, =tiind c[ timpul cât po\i lucra este scurt,
gânde=te-te cum ai vrea s[ arate lucrarea ta atunci când ]mpreun[
cu Domnul o vei privi la sfâr=itul alerg[rii tale. S[ fii ocupat =i
chiar s[ ostene=ti ]n lucrarea Domnului, ]n biseric[, ]nseamn[ s[
fii ocupat cu lucrurile care-L intereseaz[ foarte mult pe
Dumnezeu. A te interesa de s[n[tatea spiritual[ a Bisericii, a purta
de grij[ orfanului =i v[duvei ]nseamn[ a avea o cauz[ comun[ cu
Dumnezeu. |inta ac\iunii noastre trebuie s[ fie voia Lui =i nu a
noastr[. Lupta ce o purt[m trebuie s[ fie lupta Lui =i nu a noastr[
sau a altor interese omene=ti.
Cred c[ este adev[rat[ vorba care spune c[ <cel ce iube=te
viseaz[> =i dac[ noi ca lucr[tori avem un vis, =i anume s[ facem
lucr[ri m[re\e pentru Dumnezeu, trebuie s[ fim siguri c[ ceea ce
vis[m nu este o sugestie din partea ]ntunericului de a ne provoca
la dorin\e dup[ o slav[ personal[. Cine este a=a de tare s[ nu poat[
fi ademenit? Cine poate rezista la succes? Acela care se lipe=te
tare de bine =i a ]n\eles c[ este doar o conduct[ prin care vin
binecuvânt[rile lui Dumnezeu peste aceia care sunt ]n jurul lui,
sau ]n cazul lucr[torului asupra acelora peste care Domnul i-a dat
autoritate =i r[spundere de a-i cârmui. Ca lucr[tori, trebuie s[ fim
bucuro=i =i mul\umitori c[ am fost ale=i pentru a fi folosi\i, dar s[

nu uit[m c[ putem fi ]nlocui\i de St[pân dac[ nu slujim bine.
Lucr[tor ]nseamn[ slujitor =i oameni mari ai credin\ei, care s-au
numit robi, =i cu bucurie au devenit robi din dragoste ai lui Isus
Hristos pentru c[ au ]n\eles c[ robul nu face ce vrea el, ci ceea ce
vrea Stapânul.
O m[sur[ preventiv[ pentru a nu ajunge la ceart[, ca ni=te
oameni care nu au de lucru, este s[ consider[m lucrarea de misiune =i evanghelizare a celor nemântui\i ca o prioritate pentru
activitatea bisericii. Prea mul\i se gândesc la ce nu pot face ]n loc
s[ se gândeasc[ la ce pot face, =i prea mul\i se gândesc la ce nu
au ]n loc s[ se uite la ce au =i s[ pun[ acel mult sau pu\in ]n slujba Domnului. O biseric[ care nu face misiune este o biseric[ care
tr[ie=te doar pentru ea =i se autocondamn[ singur[, pentru c[
ignor[ porunca St[pânului. Dac[ cei din Corint ar fi avut aceast[
prioritate nu s-ar fi certat, dar pentru unii din ei a fost necesar
s[ vin[ prigoana ca s[ se poat[ trezi =i alege ]ntre ce este =i ce nu
este important.
Nu suntem chema\i la a fi o denomina\ie organizat[, ]n care s[
ne petrecem timpul pun`nd mereu acelea=i lucruri la punct, ci
odat[ mântui\i suntem trimi=i la cei de afar[. Tr[im ]ntr-o societate de consumatori, ]n care chiar =i cei ce merg la biseric[ vor s[
fie sluji\i ori pleac[ din biseric[, ]n loc s[ vad[ ]n lipsuri oportunit[\i de a face ceva pentru lucrarea Domnului. Nu uita c[ dac[
vrei s[ culegi trebuie s[ semeni =i ai s[ culegi ceea ce ai sem[nat.
Nu uita c[ ai s[ culegi numai dup[ un timp ce ai sem[nat =i de
asemenea ai s[ culegi mai mult grâu decât ai sem[nat, dar cine
seam[n[ b[l[rii nu are cum treiera grâu.
Când e=ti provocat s[ participi la certuri, nu uita c[ tot ce ]ncepe
cu mânie se termin[ cu ru=ine, de aceea cere discern[mânt de la
Dumnezeu care are abilitatea de a vedea ]n obscuritate dac[ ceva
este bun sau r[u, ]n conformitate cu Evanghelia. Când vine
momentul de criz[ vei fi parte din solu\ie sau parte din problem[,
dup[ cum te va g[si de preg[tit. Nu metodele, tradi\ia =i obiceiurile
dup[ care alegem s[ \inem serviciile ]n adunare sunt importante,
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cu toate c[ mul\i s-au ]ndr[gostit de ele, ci Adev[rul Scripturii care
ne ]nva\[ s[ c[ut[m pacea =i sfin\irea are cea mai mare importan\[
=i trebuie s[ r[mân[ o lucrare necompromis[ ]n via\a noastr[.
Aceste obiceiuri omene=ti, de a face lucrurile ]ntr-un anumit fel ]n
casele de rug[ciune, uneori primesc o mai mare importan\[ dec`t
Adev[rul Scripturii =i sunt de multe ori un m[r al discordiei ]ntre
fra\i, lucru care uneori duce pân[ la ruperi de biserici. <... dac[ ]n
vreo privin\[ sunte\i de alt[ p[rere, Dumnezeu v[ va lumina =i ]n
aceast[ privin\[. Dar ]n lucrurile ]n care am ajuns de aceea=i
p[rere, s[ umbl[m la fel” (Filipeni 3:15, 16).
Solu\ia pentru evitarea crizei ]n biseric[ =i a pierderilor pe care
le aduce cu ea o primim prin lumina de sus care se dob`nde=te
prin rug[ciune =i Cuvânt, =i astfel din imaturi =i fire=ti, cum sunt
cei care stârnesc certuri, s[ devin[ ]n timp maturi =i duhovnice=ti.
Criza din Corint s-a datorat practic[rii unor erezii care au dat
prilej la certuri =i acesta este motivul pentru care majoritatea
bisericilor au un statut sau o constitu\ie ]n care sunt enumerate
principiile de credin\[. Modul prin care ne putem ]mpotrivi unei
erezii mincinoase este acela de a-i expune minciunile, =i atunci
puterea nimicitoare a ]nv[\[turii mincinoase moare a=a cum
moare un foc c[ruia ]i tai oxigenul.
De exemplu: Iosif Smith, fondatorul cultului mormon a spus
c[ cea dintâi porunc[ pentru fiecare mormon este aceea de a se
]ngriji de starea celor mor\i, f[c`nd pe baza studiului genealogiei
neamurilor botezul =i celelalte ceremonii pentru cei mor\i.
Expunem minciuna din aceast[ ]nv[\[tur[ privind ]n Cuvântul
Scripturii care ne spune cu totul altceva, =i anume c[ cea mai
mare porunc[ este s[ iube=ti pe Domnul Dumnezeul t[u
(Deuteronom 6:5, Matei 22:37). Acest adev[r rostit de Domnul
Isus dovede=te c[ Iosif Smith a fost un proroc mincinos, dar prin
faptul c[ mormonii aleg mai bine s[ cread[ un om decât s[-L
cread[ pe Domnul Isus, aleg de fapt s[-=i risipeasc[ via\a.
Din cauza unei astfel de erezii ]ntâlnesc ]n regiunea unde
locuiesc mormoni care se laud[ c[ s-au botezat de sute de ori

pentru diferite persoane moarte, ca astfel, dup[ promisiunea prorocului lor, s[ devin[ =i ei un fel de mântuitori ]n Sion. Acela care
este plin de Cuvântul Domnului recunoa=te imediat care este o
]nv[\[tur[ p[gubitoare =i fals[ =i =tie s[ se fereasc[ de la\ul
vân[torului de suflete, ]ns[ trebuie s[ \in[ cont de faptul c[ dac[
se va ]ng`mfa s-ar putea s[ aib[ probleme, de aceea ar fi bine ca
o asemenea persoan[ s[ r[m`n[ smerit[.
Apostolul Pavel a avut, spunea el, <un slol al Satanei”, adic[ o
ap[sare ]n trup pe care Domnul nu i-a luat-o pentru c[ a vrut s[
r[mân[ smerit =i astfel s[-l poat[ folosi. Când apar certuri este
bine ca aceia care accept[ oferta de a participa la ele s[ nu uite c[
certurile sunt pe lista roadelor firii p[mânte=ti despre care
Cuvântul spune c[ cei ce le practic[ <nu vor mo=teni }mp[r[\ia lui
Dumnezeu” (Galateni 5:20, 21). C`nd apar ne]n\elegeri ]ntre dou[
persoane, sfatul Domnului Isus este ca cel care se consider[
nedrept[\it s[ mearg[ la persoana ce crede c[ i-a gre=it =i s[ vorbeasc[ cu ea, iar dac[ nu-l ascult[ s[ mai ia cu ea unul sau doi fra\i
]n Domnul =i dac[ nici atunci nu-l ascult[ s[-L spun[ bisericii
(Matei 18:15-17).
Lipsa de maturitate duhovniceasc[ ]ntre cei care ajung la
ceart[ se datoreaz[ faptului c[ ]n ei nu locuie=te Cuvântul lui
Dumnezeu cu autoritatea de a conduce. Asemenea celor din
vechime, c[rora Domnul le-a cerut s[ nu dep[rteze Cartea
Domnului de ei, fiindc[ din ea =tiau care este voia Lui, nici noi nu
trebuie s[ o dep[rt[m de la noi. Nu avem voie s[ alegem doar o
parte preferat[ din Sf`nta Scriptur[ =i s[ evit[m partea ce nu ne
convine, pentru c[ acesta este unul din motivele pe care le folosesc cei ce ajung la ceart[ ca s[ g[seasc[ o cale de justificare pentru deranjul spiritual pe care l-au provocat.
Scopul studiului Scripturii nu este doar s[ fim oameni educa\i
]n ale Scripturii =i s[ lu[m o osând[ mai mare, ci este acela de a
tr[i o asemenea via\[ ]nc`t la sfâr=it de drum s[ primim o cunun[.
Studiul =i tr[irea Cuvântului Scripturii poate face din noi suflete
care au gândul lui Hristos. Atunci când prin Cuvânt =i cârmuirea
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Duhului ai gândul lui Hristos g[se=ti r[spuns la orice ar putea
prezenta o problem[ sau ar putea produce o criz[ ca =i aceea din
Corint. De ce nu ar vrea cineva s[ cugete la Cuvânt cu dorin\a de
a asculta necondi\ionat de Domnul? Pentru c[ unora le este fric[
c[ li se va cere ceva greu, ceva ce nu =tiu s[ fac[ sau ceva ce ei nu
vor s[ fac[, ca de exemplu t[ierea drepturilor firii vechi. Dac[
alegem s[ ascult[m de Cuvânt, chiar dac[ uneori vom trece prin
cuptorul de topire ca s[ fim separa\i de zgur[ apoi, ca un aur lichid,
s[ fim turna\i ]n forma chipului lui Hristos, ascultarea noastr[ }l va
bucura pe Domnul care ne va chez[=ui pacea ]n vreme de criz[.
Noi nu lucr[m unii pentru al\ii, ci lucr[m pentru acela=i scop,
=i anume pentru a câ=tiga suflete pentru }mp[r[\ia lui Dumnezeu.
Este un jug comun la care fiecare alege s[ trag[ cum vrea. Unii
trag ]n aceea=i direc\ie, al\ii ]n direc\ie opus[, iar al\ii aleg s[ nu
trag[ deloc, l[sând pe al\ii greul, fiindc[ ei ]n=i=i au nevoie s[ fie
tra=i de al\ii ]nainte. Nu to\i cei ce lucreaz[ bine pe ogorul
Domnului se bucur[ de aprecierea oamenilor sau de renume, ]ns[
]n ochii Domnului sunt privi\i ca =i campioni =i de fapt El are singura p[rere care conteaz[. Nu to\i avem acela=i num[r de talan\i
=i nici nu avem acela=i fel de talan\i, dar =tiind c[ eu pot face ceva
ce tu nu po\i =i tu po\i face ceva ce eu nu pot face, când ]ntre noi,
]n loc de o lupt[ dup[ semnifica\ie, exist[ unitate, lucrând ]mpreun[ putem face o lucrare bun[ pentru Dumnezeul nostru.
|inta noastr[ comun[ este mai important[ dec`t rolul pe care
eu sau altul ]l are ]n aceast[ lucrare =i suntem cei mai valoro=i
acolo unde-I aducem cel mai mult câ=tig, dar succesul ]n lucrarea
Domnului vine cu un pre\ de dedicare, sacrificiu =i ajungi la el
dac[ ai creat condi\iile ca ceea ce Domnul a pus bun ]n tine s[
creasc[. Criza produs[ de ne]n\elegeri nu poate fi rezolvat[ de
câte ori r[bufne=te, mai ales dac[ cei ]n cauz[ nu vor s[ discute ]n
pace =i dac[ uneori, contrar sfatului Scripturii, unii p[r[sesc
adunarea pentru c[ lipse=te maturitatea duhovniceasc[. Uneori
astfel de oameni, la fel ca cei din Corint, pot aplica adev[rul legal,
cel grecesc sau evreiesc, dar pot aplica =i adev[rul duhovnicesc.

<+i vorbim despre ele nu cu vorbiri ]nv[\ate de la ]n\elepciunea
omeneasc[, ci cu vorbiri ]nv[\ate de la Duhul Sfânt, ]ntrebuin\ând
o vorbire duhovniceasc[ pentru lucrurile duhovnice=ti. Dar
omul firesc nu prime=te lucrurile Duhului lui Dumnezeu…”
(1 Corinteni 2:13, 14). Cum te va g[si pe tine momentul de criz[?
Momentul de criz[ va m[sura =i dovedi valoarea credin\ei tale,
va ar[ta statura ta de maturitate ]n Hristos Isus. Dorin\a
Domnului Isus pentru to\i ucenicii Lui a fost =i este ca ei s[ fie
una, pentru c[ numai la nivelul unit[\ii ]n adunare vine binecuvântarea =i rev[rsarea de putere a Duhului Sfânt. Vulturul de pe
emblema Americii \ine ]n cioc o panglic[ pe care scrie: <E
pluribus unum”, adic[ <Din mul\i unul>. }n\elesul acestor cuvinte
este c[ \ara e o unitate compus[ din mai multe state, care sunt una,
ca astfel s[ formeze o singur[ na\iune. Trupul lui Hristos are
multe m[dulare ]ntre care nu este dezbinare (Efeseni 4:4). Când
doi sau mai mul\i copii ai Domnului se ceart[ este la fel cum
mâna ta dreapt[ ar lua un ciocan =i ar da cu el peste degetele mânii
tale stângi, pentru c[ to\i alc[tuim un singur trup, =i când unul
sufer[ practic sufer[ to\i.
Biserica Domnului nu este o organiza\ie politic[, dar tr[ie=te
acum ]ntr-o lume politic[, =i felul lumii, cu stilul ei de politic[,
caut[ s[ p[trund[ ]n biseric[, câutând prilejul potrivit când str[jile
nu vegheaz[ =i omul duhovnicesc nu este destul de tare ca s[
urmeze sfatul Scripturii care spune: <}ng[dui\i-va unii pe al\ii, =i,
dac[ unul are pricin[ s[ se plâng[ de altul, ierta\i-v[ unul pe altul.
Cum v-a iertat Hristos, a=a ierta\i-v[ =i voi> (Coloseni 3:13).
Când politica cu metodele ei p[trund ]n rândul slujitorilor bisericii apare uneori la unii o obsesie dup[ putere =i dup[ a avea
ultimul cuvânt. Când cearta devine mijlocul prin care se ]ncearc[
rezolvarea unei probleme, prin aceea c[ eul unuia atac[ eul altuia
=i invers, dup[ filozofia lumii care spune eu primul, mie mai mult,
apare momentul de criz[, ca =i acela din biserica din Corint. }n
acest fel uneori firea câ=tig[ victorii care cost[ prea mult,
deoarece calea Domnului este vorbit[ de r[u.
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Un proverb african spune c[ este nevoie de un sat ]ntreg ca
s[ cre=ti un copil, dar noi =tim c[ este nevoie de o biseric[ ]ntreag[
=i s[n[toas[ pentru a putea cre=te copii =i tineri ]n harul lui
Dumnezeu, urmând pilda celor mai mari. Trebuie ca ei s[ cinsteasc[ perii albi nu numai pentru c[ li se cere ]n Scriptur[, dar ]n\elegând r[spunderea pe care o avem fa\[ de ei trebuie s[ le d[m =i noi
motiv ]ntemeiat s[ doreasc[ s[ urmeze exemplul nostru. Aproape
orice om poate ]ncepe un astfel de r[zboi al certei, dar numai
]nving[torii spun când este gata. Din cauza unor astfel de crize se
ajunge la faptul c[ rostirea unor anumite nume evoc[ amintiri
nepl[cute, =i vr[jma=ul are câ=tig de cauz[. Nu de filozofii este
nevoie, ci de dragostea celor ce au experien\[ pe calea Domnului
=i o maturitate s[n[toas[ ]n Hristos, pentru c[ talantul sau talentul
nu-i deajuns, ci trebuie s[ tr[ie=ti Cuvântul care spui c[ }l crezi.
Când apare criza, care se manifest[ prin certuri de partide,
apare =i oportunitatea pentru f[c[torii de pace s[-=i foloseasc[
talantul ca s[ nu se ajung[ la pagube ]n trupul lui Hristos. }ntr-o
lume când se pare c[ cel care are bani suficien\i poate cump[ra
orice cu excep\ia p[cii, f[c[torii de pace, pu=i de Domnul Isus ]n
rangul acelora despre care spune c[ va fi <ferice>, au o slujb[
important[ de f[cut. Ace=ti oameni <f[c[tori de pace> sunt
oameni care au ]n\eles c[ pacea =i neprih[nirea sunt legate ]mpreun[, pentru c[ nu este pace f[r[ ascultarea de Prin\ul P[cii. Când
ai pace =i vine momentul de criz[ cel r[u te amenin\[ r[cnind ca
un leu c[ ]\i ia tot ce ai, dar plin de pace po\i s[ spui unei astfel de
situa\ii c[ de fapt tu nu ai nimic, pentru c[ tot ce ai este a lui
Hristos. Când vei birui vr[jma=ul ]n acest fel, va veni s[-\i vorbeasc[ ca un ]nger de lumin[, cu voce mieroas[, s[-\i spun[ c[
prin prietenia cu lumea ]\i d[ cutare sau cutare lucru, dar o s[-l
po\i birui, dac[ vei spune c[ ]n Hristos Isus ai tot ce ai nevoie =i
ca urmare nu ai nevoie de marfa lui.
Când refuzi s[ i te ]nchini, neaccept`nd ofertele lui =i participarea la cearta de partid[, a=teapt[-te s[ fii prigonit, pentru c[
aceia care vor tr[i cu evlavie vor fi prigoni\i, dar nu uita c[

atunci când nu cârte=ti acest fel de prigoan[ este urmat[ de o
r[spl[tire ]n ceruri (2 Timotei 3:12, Matei 5:11, 12). Când apare
criza cauzat[ de o ceart[ se poate vedea mai bine ca alt[dat[ dac[
cineva are virtutatea de a fi blând =i aceast[ virtute din nou ]l pune
]n rândul oamenilor despre care Domnul a spus c[ va fi <ferice>.
Blânde\ea despre care Scriptura spune c[ trebuie s[ fie v[zut[ ]n
noi de c[tre to\i oamenii nu ]nseamn[ s[ fii un om moale sau la=,
ci este putere controlat[ =i \inut[ ]n st[pânire de Duhul Sfânt care
este ]n noi. Cei cu adev[rat blânzi sunt cei cu adev[rat tari, pentru c[ nu te po\i certa cu ei.
Cu blânde\e =i cu un zâmbet sincer de dragoste pe fa\[, care de
multe ori dezarmeaz[, }l vei reprezenta bine pe St[pânul t[u =i vei
lua o not[ bun[ când treci prin acest fel de ]ncercare. Lumea
prive=te blânde\ea ca pe o sl[biciune, dar Domnul Isus, care este
blând =i smerit cu inima, o vede ca pe o tr[s[tur[ ce ne face s[-I
sem[n[m. Blânde\ea poate fi ]n\eleas[ mai bine atunci când vezi
un mustang s[lbatic care cu timpul ajunge ]mblânzit =i este strunit
cu un frâu =i o z[bal[, ca apoi acel cal s[ poat[ face ceva folositor. Ai fost tu ]mblânzit de Duhul Sfânt? Are duhul t[u frâu asupra
firii tale sau este ne]nfrânat? Cum ac\ionezi când apare momentul
de criz[ =i e=ti provocat la ceart[ =i prin vorbiri de r[u la adresa
unora e=ti chemat s[ formezi o partid[?
Dac[ nu suntem blânzi, sau ]mblânzi\i, suntem s[lbatici, asemenea celor ce au provocat criza din Corint prin certuri =i erezii care
le-au deschis u=i spre p[cat. Numai cel ]mblânzit poate trage la
jugul lui Hristos, pentru c[ numai lui i se potrive=te. Cel credincios
este blând prin a se supune unei puteri mai mari, adic[ Cuvântului
lui Dumnezeu, prin care, ca =i cu o z[bal[, Duhul Sfânt ne fere=te
de pr[p[stii spirituale =i ne poate folosi s[ facem ceea ce este bun
]n ochii Domnului. Suntem oameni ferici\i când alegem s[ tr[im ]n
pace cu to\i, f[r[ s[ compromitem adev[rul, ascult`nd =i
]ncrez`ndu-ne ]n Dumnezeul nostru, tr[ind ]n a=teptarea Aceluia
care ne-a spus c[ vine curând =i c[ r[splata este cu El ca s[ dea
fic[ruia dup[ cum a lucrat. <Atunci to\i cei ce se ]ncred ]n Tine, se
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vor bucura, se vor veseli totdeauna, c[ci Tu ]i vei ocroti. Tu vei fi
bucuria celor ce iubesc Numele T[u> (Psalmul 5:11).
Amin

21
INTRAREA ÎMPÃRATULUI ÎN IERUSALIM
<Cei mai mul\i din norod î=i a=terneau hainele pe
drum; al\ii t[iau ramuri din copaci, =i le pres[rau pe
drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus =i
cele ce veneau în urm[, strigau: «Osana Fiul lui
David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele
Domnului! Osana în cerurile prea înalte!»>
Matei 21:8, 9

Î

nainte de s[rb[torirea praznicului, pe când erau în
Betfaghe, ucenicii Lui s-au dus =i I-au adus un m[g[ru= pe
care l-au g[sit întocmai unde li se spusese s[-l caute, =i
dup[ ce l-au adus =i-au pus hainele pe el, pentru ca Domnul s[
intre pe el în Ierusalim, întocmai cum a prorocit prorocul Zaharia
(Zaharia 9:9). Era ziua a zecea a lunii, când israeli\ii alegeau
mielul care avea s[ fie jertfit pentru s[rb[torirea Pa=telui, c`nd
comemorau izb[virea lor din Egipt, unde, sub protec\ia sângelui
mielului Pascal, întâii n[scu\i ai israeli\ilor au fost feri\i de
moarte. Poporul, entuziasmat de ideea c[ ar putea avea un împ[rat
care s[ le rezolve orice fel de problem[, a pres[rat în calea
Domnului haine =i ramuri de pom, strigând: <Osana Fiul lui
David!> Întreaga cetate s-a pus în mi=care, =i dac[ întreba cineva
care este motivul zarvei i se spunea c[ vine prorocul din Nazaret,
care l-a înviat pe Laz[r din Betania, a deschis ochii orbilor, a vindecat lepro=i =i a înmul\it pâinile în pustie.
Domnul Isus, care a cunoscut cât de gre=it în\elegeau ei
228

intrarea Lui în Ierusalim, a plâns pentru cetate =i a spus: <Dac[ ai
fi cunoscut =i tu, m[car în aceast[ zi, lucrurile care puteau s[-\i
dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii t[i> (Luca 19:42).
Intrarea Împ[ratului Isus în Ierusalim a fost o manifestare pa=nic[
=i plin[ de bucurie, de aceea g[rzile romane nu au v[zut un pericol în ace=ti oameni înarma\i cu flori =i strig[te de bucurie, dar
preo\ii, care recuno=teau în strig[tele mul\imii cuvintele care
apar\ineau doar lui Mesia, plini de indignare =i orbi\i de invidie,
\inu\i în frâu doar de frica poporului, s-au hot[r`t s[-L confrunte
pe prorocul din Nazaret =i la prima ocazie s[ fac[ un complot prin
care s[-L termine.
Domnul Isus S-a dus la templu, unde a izgonit afar[ pe
schimb[torii de bani, care schimbau bani romani în bani ai Sfântului Loca=, =i le-a adus aminte lor, =i nou[, c[ un astfel de edificiu ridicat în cinstea lui Dumnezeu este o cas[ de rug[ciune, nu un
loc pentru tâlh[rii. Domnul Isus i-a vindecat pe =chiopii =i orbii
care au venit la el, dar preo\ii cei mai de seam[ =i c[rturarii s-au
umplut =i mai tare de mânie când i-au auzit chiar =i pe copii
strigând în templu: <Osana Fiul lui David!> <...«Auzi ce zic ace=tia?» «Da,» le-a r[spuns Isus. «Oare n-a\i citit niciodat[ cuvintele
acestea: ’Tu ai scos laude din gura pruncilor =i din gura celor ce
sug?’»> (Matei 21:16). Osana înseamn[ =i <L[udat s[ fie
Domnul!> Tot poporul, pân[ =i copiii, f[r[ s[ =tie cât de mult bine
avea s[ reverse peste omenire jertfa Mielului lui Dumnezeu, l[udau pe Domnul. <Doamne, ajut[! Doamne d[ izbând[! Binecuvântat s[ fie cel ce vine în Numele Domnului! (Psalmul 118:25, 26).
Domnul Isus a intrat în Ierusalim cu un plan bine stabilit =i nu
a l[sat ca nimeni =i nimic s[-L devieze de la ceea ce Tat[l a trasat
s[ aib[ loc în acea s[pt[mân[. Nici bucuria =i laudele oamenilor
doritori de bine, dar nici ura aprins[ a marilor preo\i, nu a putut
stinge dragostea Lui pentru omul p[c[tos, care avea nevoie ca El
s[ devin[ Mielul de jertf[ f[r[ de cusur al lui Dumnezeu =i prin
jertfa-I înlocuitoare avea s[ împace pe mul\i cu Dumnezeu Tat[l.
Poporul a intrat în Ierusalim cu Domnul Isus =i nu =tia c[ are în
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mijlocul lui un Împ[rat cum n-a mai existat vreodat[. Nu =tiau
c[ Emanuel, Dumnezeu era chiar între ei. Ei L-au v[zut pe
Dumnezeu v[rsând lacrimi. L-au v[zut cum avea mil[ de cei
ap[sa\i de boli =i îi vindeca. L-au v[zut cum ]i înfrunta pe aceia
care puneau poveri grele pe umerii poporului, f[r[ ca ei s[ fac[
vreun efort ca s[ le duc[. Nu =tiau c[ umbl[ cu Fiul lui Dumnezeu
care a venit s[ sufere o moarte de blestem ca s[ ne poat[ fi la to\i
Salvator. Ei nu =tiau c[ în fa\a lor începea s[ se desf[=oare cea mai
mare dovad[ de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Ei nu =tiau
c[ suferin\ele pe care Domnul Isus avea s[ le ]ndure câteva zile
mai târziu erau parte din planul divin al lui Dumnezeu.
Nu oamenii puterii din acea vreme au hot[rât felul ]n care avea
s[ se desf[=oare cea mai scump[ jertf[, ci chiar Dumnezeu Tat[l,
cu durerea pe care o simte un tat[ pentru fiul s[u, a rânduit totul
mai dinainte. <În adev[r, împotriva Robului T[u cel sfânt, Isus, pe
care L-ai uns Tu, s-au înso\it în cetatea aceasta Irod =i Pilat din
Pont cu neamurile =i cu noroadele lui Israel, ca s[ fac[ tot ce
hot[râse mai dinainte mâna Ta =i sfatul T[u> (Fapte 4: 27, 28).
Poporul, care s[rb[torea intrarea Domnului în Ierusalim, nu =tia
c[ Domnul Isus nu cu mult înainte vorbise pe Tabor cu Moise =i
Ilie despre felul cum avea s[ p[timeasc[ în acea s[pt[mân[. Credeau c[ este prorocul care face minuni, care le va face via\a mai
u=oar[, dar El de fapt în acea zi, într-un mod cu totul deosebit,
începuse desf[=urarea planului divin prin care avea s[ ne fac[ nu
doar via\a aceasta fericit[, ci =i ve=nicia.
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a fost un eveniment
deosebit, de aceea fiecare din cei patru evangheli=ti au men\ionat
acest eveniment înc[rcat cu o tensiune profetic[ =i plin de mireasma dragostei lui Dumnezeu pentru sufletele oamenilor. Pân[ ]n
acea zi Domnul nu a primit aclama\iile mul\imii care vroia uneori
chiar s[-L fac[ împ[rat, el chiar acelora pe care i-a vindecat le-a
spus uneori s[ nu fac[ acel lucru de cunoscut (Marcu 5:43, 9:9;
Ioan 6:15), dar de data aceasta s-a bucurat de ei =i ei s-au bucurat
de El. Trecuser[ aproape 1500 de ani de când israeli\ii au început

s[ s[rb[toreasc[ Pa=tele care, chiar dac[ ei nu în\elegeau, simboliza venirea Mielului ce avea s[ fie jertfit pentru r[scump[rarea
tuturor odat[ pentru totdeauna; jertf[ care avea s[ pun[ în siguran\[ sufletele celor p[c[to=i care aleg s[ intre sub protec\ia sângelui nevinovat. A fost ziua împlinirii s[pt[mânilor prev[zute de
prorocul Daniel (Daniel 9:24-27), vestite mai dinainte, care avea
s[ marcheze cu precizie în ceea ce noi numim timp, venirea
Unsului care avea s[ zdrobeasc[ capul =arpelui.
Intrarea Domnului în Ierusalim a fost parte din împlinirea
cuvintelor pe care Le-a spus Tat[lui când a acceptat s[ vin[ s[ se
smereasc[, luând trup de om pentru a ne fi Mântuitor. <Iat[-M[,
vin s[ fac voia Ta, Dumnezeule!> (Evrei 10:9). Poporul în
s[rb[toare nu =tia c[ sub ochii lui se împlinea una din cele mai
vechi prorocii cu privire la Domnul Isus, rostit[ prin gura lui
Iacov. <Toiagul de domnie nu se va dep[rta din Iuda, nici toiagul
de cârmuire dintre picioarele lui. Pân[ va veni +ilo, =i de El vor
asculta popoarele. El î=i leag[ m[garul de vi\[, =i de cel mai bun
butuc de vi\[ mânzul m[g[ri\ei lui; î=i spal[ haina în vin, =i mantaua în sângele strugurilor> (Genesa 49:10, 11). +ilo, adic[ Mesia,
venise =i ei nu L-au cunoscut, iar cei cu cartea Legii în mân[ I-au
preg[tit moartea, de aceea Domnul Isus a spus: <Ierusalime,
Ierusalime, care omori pe proroci =i ucizi cu pietre pe cei trimi=i
la tine; de câte ori am vrut s[ strâng pe fiii t[i, cum î=i strânge
g[ina puii sub aripi, =i n-a\i vrut!> (Luca 13:34).
Domnul Isus a plâns pentru cetate, deoarece =tia ce avea s[ se
întâmple când armatele romane coduse de Titus aveau s[ o
asedieze =i cuno=tea faptul c[ locuitorii ei aveau s[ fie omorâ\i,
aveau s[ fie vându\i ca sclavi =i o alt[ parte avea s[ fie împr[=tiat[
prin lumea întreag[. Folosirea ramurilor rupte din pomi era un
obicei vechi în Israel, fiind un semn al bucuriei. <În ziua întâi s[
lua\i poame din pomii cei frumo=i, =i ramuri de finici, ramuri de
copaci stufo=i =i de s[lcii de râu, =i s[ v[ bucura\i înaintea
Domnului Dumnezeului vostru, =apte zile> (Leviticul 23:40).
Aceast[ lucrare era parte din s[rb[toarea corturilor, serbat[ ime-
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diat dup[ s[rb[toarea zilei isp[=irii, când israeli\ii, dup[ porunca
dat[ prin Moise, aveau o s[rb[toare în cinstea Domnului care le
aducea aminte c[ El i-a scos din Egipt =i c[ au locuit pentru mult
timp în corturi, în pustie. Acest mod de a s[rb[tori va continua =i
în ceruri, unde cartea Apocalipsei ne spune c[ cei mântui\i vor
avea în mâini ramuri de finic cu care vor s[rb[tori înaintea
Domnului. <Dup[ aceea m-am uitat =i iat[ c[ era o mare gloat[,
pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice
semin\ie, din orice norod =i de orice limb[, care st[tea în picioare
înaintea scaunului de domnie =i înaintea Mielului, îmbr[ca\i în
haine albe, cu ramuri de finic în mâini> (Apocalipsa 7:9).
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim c[lare pe mânzul unei
m[g[ri\e este înc[ un exemplu al smereniei Lui, pentru c[
împ[ra\ii intrau în cetate pe cai albi, care reprezentau puterea =i
autoritatea. Avem de înv[\at de aici c[ pentru a ne asem[na cu
St[pânul trebuie s[ ne smerim =i noi, pentru c[ acela care nu
înva\[ s[ se smereasc[ va trebui s[ înve\e ce înseamn[ s[ fie
smerit. Smerenie nu înseamn[ întotdeauna a te gândi c[ e=ti mai
pu\in decât e=ti de fapt. Atitudinea celui ce crede c[ noi oamenii
avem vreun merit pentru a fi mântui\i sau pentru lucrarea pe care
o facem ca al\ii s[ vin[ la mântuire s-ar putea asem[na cu a
m[g[ru=ului care-L ducea pe Domnul Isus, dac[ acel m[g[ru= ar
fi crezut c[ întreaga s[rb[toare este pentru el. Domnul Isus a intrat
în Ierusalim c[lare pe un mânz (Ioan 12:15) pe care nu mai
înc[lecase nimeni (Luca 19:30), fiindc[ dup[ legea levitic[ numai
animalele care nu au dus povar[ erau folosite pentru jertfe =i pentru lucr[rile sfinte (Numeri 19:2, Deuteronom 21:3).
Domnul Isus S-a n[scut dintr-o fecioar[ curat[, ca apoi la
moarte s[ ajung[ s[-I fie pus trupul într-un mormânt în care nu a
mai fost pus nimeni vreodat[ (Ioan 19:41). Faptul c[ Domnul Isus
a intrat în cetate c[lare pe un mânz =i nu pe un cal a fost înc[ o
dovad[ c[, a=a cum i-a spus lui Pilat, El este un Împ[rat,
Împ[r[\ia Lui nu era din lumea aceasta, dar va veni o zi în care
Domnul Isus va sta pe un cal alb, a=a cum i se cuvine unui

împ[rat. <Apoi am v[zut cerul deschis, =i iat[ c[ s-a ar[tat un cal
alb! Cel ce sta pe el, se cheam[ «Cel credincios» =i «Cel
adev[rat», =i El judec[ =i se lupt[ cu dreptate. Ochii Lui erau ca
para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împ[r[te=ti,
=i purta un nume scris, pe care nimeni nu-l =tie, decât numai El
singur> (Apocalipsa 19:11, 12). Domnul Isus a intrat în Ierusalim
în cea mai adânc[ smerenie, dar El =tia ca va veni ceasul când
Tat[l }l va primi din nou în slav[. El =tia c[ va veni ziua când orice
genunchi se va pleca înaintea Lui =i orice gur[ va m[rturisi spre
slava lui Dumnezeu, c[ El este Domnul (Filipeni 2:9-11). Când
Domnul Isus a intrat în Ierusalim ]mpreun[ cu ucenicii Lui =i cu
convoiul voios care-L înso\ea ar[tau ca ni=te oameni lipsi\i de
mare putere p[mânteasc[, de bog[\ie =i de orice oamenii care se
numeau a fi mari în acea vreme ar fi numit slav[ omeneasc[, dar
când El va domni va fi încoronat cu slav[ =i putere, pentru c[ El
este Împ[ratul Împ[ra\ilor =i Domnul Domnilor.
<O=tirile din cer }l urmau c[lare pe cai albi, îmbr[cate cu in
sub\ire, alb =i curat. Pe hain[ =i pe coaps[ avea scris numele acesta: «Împ[ratul împ[ra\ilor =i Domnul domnilor»> (Apocalipsa
19:14, 16). A=a cum avea s[ le spun[, cam o s[pt[mân[ mai
târziu, celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, a fost scris =i
hot[rât de Dumnezeu ca înainte de a intra în slava Sa de unde a
coborât, de la Tat[l, Domnul Isus Cristos avea s[ sufere o mare
împotrivire din partea p[c[to=ilor: <Nu trebuia s[ sufere
Hristosul, aceste lucruri, =i s[ intre în slava Sa?> (Luca 24:26).
Prorocii din vechime au f[cut cercet[ri =i au primit revela\ii de la
Dumnezeu asupra faptului c[ Mesia avea s[ sufere înainte de a
intra în slava Sa. <Ei cercetau s[ vad[ ce vreme =i ce împrejur[ri
avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai
dinainte patimile lui Hristos =i slava de care aveau s[ fie urmate>
(1 Petru 1:11).
Noi nu suntem mai mari dec`t Înv[\[torul nostru, de aceea a
fost rânduit ca =i noi s[ trecem prin necazuri înainte de a intra în
slava pe care El a preg[tit-o în ceruri pentru aceia care-L iubesc
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pe El. <Dumnezeul oric[rui har, care v-a chemat în Cristos Isus
la slava Sa ve=nic[, dup[ ce ve\i suferi pu\in[ vreme, v[ va
des[vâr=i, v[ va înt[ri, v[ va da putere =i v[ va face neclinti\i>
(1 Petru 5:10). O parad[ lumeasc[ are scopul de a onora o persoan[ sau mai multe, sau de a s[rb[tori un eveniment, ca apoi
totul s[ fie acoperit de timp =i uitare, dar s[rb[toarea care a avut
loc când Domnul Isus a intrat în Ierusalim nu a fost uitat[ niciodat[ de omenire, pentru c[ nu a existat vreodat[ un Erou mai
mare dec`t El, care f[r[ vin[ personal[ =i de bun[ voie s[ se ofere
s[ pl[teasc[ vina unora care-I erau vr[jma=i. Era s[pt[mâna în
care israeli\ii, de aproape =i de departe, veneau s[ se închine lui
Dumnezeu în Templul de la Ierusalim, a=a c[ cetatea era plin[ de
oameni care au auzit, au v[zut, =i, a=a cum spune Cuvântul, <cei
mai mul\i> au participat la aceast[ s[rb[toare a intr[rii Domnului
Isus în Ierusalim.
M[g[ru=ul pe care era Domnul Isus c[lca pe mozaicul multicolor format din hainele oamenilor întinse pe jos. Poporul scotea
strig[te mari de bucurie; preo\ii scrâ=neau din din\i plini de mânie;
duhurile întunericului goneau speriate, ne=tiind dac[ este mai bine
s[-i provoace pe oamenii puterii ca s[-L omoare pe Domnul sau
dac[ ar fi mai bine s[-L scape; dar Domnul Isus, chiar dac[ a
v[rsat lacrimi pentru cetate, era în pace deplin[ pentru c[ era în
voia Tat[lui care veghea ca toate s[ decurg[ dup[ planul divin
f[cut în ceruri. Mul\imile venite la praznic din \[ri îndep[rtate au
fost prinse în istorie cum ele nu s-ar fi a=teptat vreodat[, ca abia
mai târziu s[-=i dea seama la ce eveniment m[re\ au participat.
Un om a descris experin\a pe care a avut-o în Florida, într-o zi
c`nd a fost blocat pentru mult timp cu ma=ina în trafic. Dup[ o
vreme îndelungat[ a v[zut cum nava spa\ial[ care c[l[tore=te
afar[ din atmosfera p[m`ntului, de la rampa de lansare Kennedy,
s-a ridicat spre cer, de undeva din fa\[ sa. Atunci a în\eles de ce
este traficul a=a de aglomerat =i nu i-a mai p[rut r[u c[ a r[mas
blocat pentru mult timp, deoarece a avut ocazia s[ vad[ un lucru
deosebit. Oamenii care erau în Ierusalim poate c[ pân[ în acea zi

nu auziser[ niciodat[ de Domnul Isus =i cred c[ nu au regretat
vreodat[ faptul c[ acel convoi de oameni voio=i a blocat cum am
spune noi circula\ia sau mi=carea sutelor de mii de oameni din
cetate venite la praznic, pentru c[ au avut oportunitatea s[
fie parte =i s[ vad[ un lucru m[re\. L-au v[zut pe Mielul lui
Dumnezeu care a fost prezentat lumii, Miel care în urm[toarele
zile avea s[ fie jertfit ca isp[=ire pentru vina omenirii.
Ucenicii se bucurau de popularitatea St[pânului lor =i poate
chiar aveau gânduri c[ în sfâr=it a venit timpul s[ ajung[ =i ei mari
în aceast[ Împ[r[\ie a lui Dumnezeu, pentru c[ înc[ nu în\elegeau
pe deplin planul S[u. Domnul Isus le-a spus foarte clar, mai
dinainte, c[ avea s[ fie omorât, dar c[ va învia a treia zi, dar se
pare c[ niciunul din acele cuvinte nu trecea prin gândirea lor în
acea zi. <Iat[ c[ ne suim la Ierusalim =i tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului, se va împlini. C[ci va fi dat în mâna
Neamurilor; }l vor batjocori, }l vor oc[r], }l vor scuipa; =i; dup[
ce-L vor bate cu nuiele, }l vor omorî, dar a treia zi va învia>
(Luca 18:31-33). Aceast[ c[l[torie a Domnului Isus la Ierusalim
a fost planificat[ =i anun\at[ în detaliu, dar ucenicii totu=i nu au
auzit decât ce au vrut ei s[ aud[.
Se pare c[ ucenicii au uitat c[ nu cu mult timp înainte o femeie
a turnat mir scump dintr-un vas de alabastru pe capul Domnului,
în valoare de 300 de denarius (aproximativ 10 000 de dolari), =i
Domnul Isus a spus c[ ea a f[cut acel lucru frumos în vederea
preg[tirii pentru îngroparea Lui (Matei 26:12). Se pare c[ ucenicii
în acea zi de s[rb[toare au scos din mintea lor cuvinte ca =i
<îngroparea Mea> =i <}l vor omorî>; cuvinte care p[reau c[ nu se
mai potrivesc pentru viitorul St[pânului lor, dar St[pânul =tia c[
nu va trece mult =i unii din cei care strigau: <Osana!>, adic[ mântuie=te-ne, vor striga: <R[stigne=te-L!>. Domnul Isus a v[zut
aceast[ schimbare care avea s[ se produc[ în acei oameni =i
totu=i, dup[ ce S-a retras la Betania, a venit din nou în cetate ca
s[ împlineasc[ ce era scris în sulul c[r\ii despre El, pentru c[ El
vedea dincolo de mul\imea bucuroas[; vedea dincolo de mul\imea
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furioas[; vedea dincolo de suferin\[ =i moarte. Domnul Isus a
v[zut în viitor o s[mân\[ de urma=i ca rod al suferin\elor Lui.
El te vedea pe tine =i pe mine c[ vom fi aceia care prin meritul
creat de jertfa Lui vom fi pu=i într-o stare dup[ voia lui Dumnezeu
(Isaia 53:11). Domnul Isus a intrat în Ierusalim pe una din cele opt
por\i ale cet[\ii, parte din zidul de r[s[rit, care are în fa\a ei
muntele M[slinilor cu gr[dina Ghetsimani. Când va veni din nou
unii spun c[ El va intra pe poarta de aur, numit[ Sha'ar
Harachamim, adic[ poarta milei, care a fost închis[ cu zid de
Sultanul Suleiman I, acum cinci sute de ani, ca s[ previn[, spunea
el, venirea lui Mesia. <Por\i, ridica\i-v[ capetele; ridica\i-v[ por\i
ve=nice, ca s[ intre Împ[ratul slavei! «Cine este acest Împ[rat al
slavei? -Domnul o=tirilor: El este Împ[ratul slavei!»> (Psalmul
24:7, 10). Ierusalimul, care înseamn[ ora=ul p[cii, a avut o zi de
pace când Împ[ratul Isus a intrat în cetate. }n mod identic, omul
de ast[zi nu poate avea adev[rata pace pân[ când Domnul Isus nu
intr[ =i r[mâne Împ[rat al inimii lui. În zilele noastre, cetatea
Ierusalimului este plin[ de zgomot de arme, dar în cetatea Noului
Ierusalim, al c[rei me=ter Ziditor este Dumnezeu, va fi pace pentru veci, =i acolo, împreun[ cu Împ[ratul, vor locui to\i aceia care
au l[sat ca Prin\ul p[cii s[ fie St[pân al inimii lor.
Oamenii =i chiar institu\iile mari au obiceiul de a-=i face câte
un plan pe care îl numesc plan principal sau planul A, iar când
acesta nu reu=e=te au uneori un plan B. Acest fel de a lucra nu este
ceva nou, pentru c[ =i Dumnezeu a avut un plan A, prin care a
vrut s[ fac[ omul fericit în Eden, dar pentru c[ i-a l[sat voin\[
liber[ acesta, fiind în=elat de =arpe, a p[c[tuit, stricându-=i în
acest mod rela\ia de prietenie cu Dumnezeu. Imediat ce omul a
fost în=elat de =arpe, Dumnezeu a anun\at planul B, atunci când în
Eden a spus: <Vr[jm[=ie voi pune între tine =i femeie, între
s[mân\a ta =i s[mân\a ei. Aceasta î\i va zdrobi capul, =i tu îi
vei zdrobi c[lcâiul> (Genesa 3:15). Intrarea Domnului Isus în
Ierusalim a fost prezentarea oficial[ a planului B, prin care
Dumnezeu a reu=it s[ aduc[ omul din nou la starea de pace cu El,

ca astfel s[ poat[ fi fericit aici pe p[mânt =i pentru veci ]mpreun[
cu El în Împ[r[\ia Lui.
Omul este o fiin\[ care caut[ fericirea, =i tu dac[ ai c[utat-o oriunde altundeva decât la Domnul Isus trebuie s[ recuno=ti c[ acest
plan A nu reu=e=te s[ te fac[ fericit pentru mult timp, de aceea e=ti
invitat s[ participi la planul B, prin care Domnul Isus pl[te=te vina
p[catului t[u, a=a cum a pl[tit =i vina p[catului meu =i a unei mari
mul\imi de oameni, ca astfel, pre\uind ziua cercet[rii tale, s[-L
prime=ti pe Domnul Isus ca Împ[rat al inimii tale =i s[ nu te mai
despar\i de El niciodat[. De=i au trecut dou[ mii de ani de la
intrarea triumfal[ a Domnului Isus în Ierusalim, este posibil ca =i
ast[zi oamenii s[ nu recunoasc[ cine este Domnul Isus. Nu to\i v[d
în El singura modalitate de a sc[pa de pedeapsa meritat[ a iadului.
Shalom Aleichme, pacea s[ fie cu tine, este salutul pe care mul\i îl
mai folosesc =i ast[zi în Israel, dar pân[ când cineva nu are pe Fiul
nu are via\a =i nu are nici adev[rata pace.
Când Domnul Isus a intrat în Ierusalim a fost cunoscut de
popor ca fiind Acela care are putere s[ dea via\[ mor\ilor, =i cei
care L-au înso\it din Betania ar fi putut dovedi aceasta, dar
Domnul Isus face =i ast[zi aceast[ lucrare de a da via\[ duhului
mort în p[cate =i gre=eli (Efeseni 2:1), dar trebuie ca atunci când
Duhul Sfânt te cerceteaz[ s[ nu I te împotrive=ti, ci s[-I spui un
<Da> clar Domnului Isus. Mozart a spus despre Beethoven, când
acesta a ajuns un pianist renumit la vârsta de numai 13 ani, c[ este
persoana care are de oferit omenirii ceva ce merit[ s[ fie ascultat.
Mul\i oameni faimo=i care au avut de spus lucruri frumoase ce
merita s[ le ascul\i s-au perindat pe p[mânt, dar nimeni nu a avut
un mesaj care s[ merite s[ fie ascultat mai mult dec`t mesajul
Domnului Isus care a oferit omenirii via\a ve=nic[. <Cine crede în
Mine, chiar dac[ va muri, va tr[i> (Ioan 11:25).
Împ[ratul Împ[ra\ilor =i Domnul Domnilor vrea s[ fii =i tu în
cercul acelora care vor ajunge la s[rb[toarea din cer, unde cu
ramuri de finic în mâini =i îmbr[ca\i în haine albe }l vor s[rb[tori
pe Acela care a f[cut posibil ca ei s[ fie mântui\i. Domnului îi
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place o familie mare =i te invit[ =i pe tine s[ faci pasul poc[in\ei,
prin care, odat[ ce L-ai primit pe Domnul Isus, prime=ti dreptul s[
te nume=ti copil al lui Dumnezeu. El a murit ca s[ m[ scape =i s[
te scape de pedeaps[, prin a ne face sufletul curat în meritul sângelui S[u. Când Domnul Isus a intrat în Ierusalim a cur[\at templul, dar El va cur[\a =i templul t[u ca s[ pun[ în tine din Duhul
S[u cel Sfânt, care s[ te preg[teasc[ pentru ziua întâlnirii cu El.
Când vei gusta c[ bun este Domnul, sufletul t[u }l va l[uda pe
Domnul Isus cu cuvintele <Osana!>, =i aceasta va fi expresia unui
suflet care simte iertarea =i dragostea lui Dumnezeu.
Amin

22
CÂNTAREA
<Acum, scrie\i-v[ cântarea, aceasta; Înva\[ pe copiii
lui Israel s-o cânte, pune-le-o în gur[, =i cântarea
aceasta s[-Mi fie martor[ împotriva copiilor lui
Israel.> Deuteronom 31:19

C

hiar dac[ cunoa=tem multe din calita\ile care formeaz[
caracterul des[vâr=it a lui Dumnezeu, privind la acest
verset în care Dumnezeu îi d[ porunc[ lui Moise s[ fie
scris[ prima carte de cânt[ri, nu este gre=it s[ spunem c[
Domnul nostru este =i un Domn al cânt[rilor. Între pu\inele lucruri
pe care le cunoa=tem despre activitatea =i atmosfera cerului,
cunoa=tem faptul c[ în ceruri au fost =i vor fi cântate cânt[ri.
Datorit[ faptului c[ în ceruri nu au loc decât aceia ce-I sunt
pl[cu\i lui Dumnezeu, putem deduce =i spune c[ lui Dumnezeu îi
plac cânt[rile. <Dup[ ce au cântat cânt[rile de laud[, au ie=it în
muntele M[slinilor> (Marcu 14:26). Din acest verset deducem c[
=i Dumnezeu Fiul când a fost pe p[mânt a cântat cânt[ri de laud[
lui Dumnezeu Tat[l =i este foarte potrivit ca =i noi s[ ne în[l\[m
gândurile =i vocea c[tre El, nu numai prin rug[ciune, ci =i prin
cântare. Dac[ urm[m sfatul Apostolului Pavel, care =i el a cântat
Domnului chiar =i atunci când a fost în închisoare
(Fapte 16:25), }i vom cânta Domnului cu mintea, dar =i cu duhul
(1 Corinteni 14:15), =i atunci cântarea devine ca o rug[ciune în
duh =i în adev[r. Cântarea, la fel ca rug[ciunea, poate face din noi
închin[tori pl[cu\i lui Dumnezeu.
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Renumitul compozitor Sebastian Bach a spus c[ toat[ muzica
trebuie s[ aib[ ca scop glorificarea lui Dumnezeu =i
reîmprosp[tarea sufletelor noastre. Cine nu \ine seama de aceasta
când cânt[ nu face decât o g[l[gie diavoleasc[. Fiecare compozi\ie =i-o semna cu <Soli deli gratia>, care înseamn[ <A lui
Dumnezeu s[ fie toat[ slava>, pentru c[ el în vremea lui =i noi
ast[zi recunoa=tem c[ muzica are dou[ izvoare de inspira\ie =i
dou[ altare pe care este dedicat[ la doi st[pâni total diferi\i. Toate
cânt[rile =i melodiile pot fi asem[nate cu ni=te pâraie mici sau
mari, ce se vars[ în unul din dou[ mari râuri. Râul laudelor
adresate lui Dumnezeu =i râul slujirii prin muzic[ a lui Satana.
Muzica care-l laud[ pe vr[jma=ul nostru atac[ ideea de sfin\ire
=i o batjocore=te. Î=i expim[ disperarea =i în acela=i timp glorific[
p[catul. Ea încurajeaza r[zvr[tirea, desfrâul =i face prin cuvintele
=i temele selectate, prin notele folosite, prin ritmul folosit =i chiar
prin cei ce o cânt[, un apel firii vechi spre a se adânci =i mai mult
în p[cat. A=a cum din israeli\ii care au fost robi în Egipt
Dumnezeu a f[cut oameni liberi, care nu-i mai slujeau lui Faraon,
ci au dorit s[-I cânte lui Dumnezeu. Tot a=a din robi ai p[catului,
cei slobozi\i de Fiul nu mai slujesc vechiului st[pân, ci vor s[
cânte noului St[pân Isus Hristos. Parte din înnoirea f[cut[ de
Duhul Sfânt în sufletul celui mântuit este faptul c[ inima =i limba
lui încep s[ cânte laudele Domnului, iar mintea devine un altar
sfânt spre care Duhul Sfânt trimite mereu dorin\e de a în[l\a
imnuri spre slava lui Dumnezeu.
Cânt[rile cântate în urma unei biruin\e, cânt[rile de izb[vire,
aduc laud[ lui Dumnezeu =i în acela=i timp încurajeaz[ sfin\irea
în via\a noastr[, ne înva\[ adev[ruri din Scriptur[ =i dau oportunitate dragostei noastre pentru Dumnezeu s[ se exprime prin
bucuria cânt[rii. Cântarea de multe ori pote fi înv[\at[ =i chiar
memorat[ mai u=or dec`t un text. Noi cânt[m ca un r[spuns la
harul lui Dumnezeu =i aceast[ dorin\[ vine din[untrul unui suflet
care a gustat ce bun este Domnul. Cânt[m despre bun[tatea =i
planul de salvare al lui Dumnezeu =i cânt[m chiar =i despre lipsa

noastr[ de merit înaintea lui Dumnezeu. Cânt[m pentru c[ a cânta
face parte din rev[rsarea râurilor de ap[ vie care curg din inima
celui mântuit, care vrea s[-=i arate recuno=tin\a fa\[ de
Dumnezeu. Cântarea atrage prezen\a lui Dumnezeu, care se
coboar[ în mijlocul laudelor, =i tot ea alung[ de multe ori puterea
celui r[u, ca de exemplu în cazul lui David =i Saul, pentru c[
fiecare cântare care-L prosl[ve=te pe Dumnezeu îi aduce aminte
vr[jma=ului nostru de slujba pe care a avut-o înainte de a c[dea
examenul pe care i l-a dat Dumnezeu.
Cânt[rile despre jertfa Domnului Isus ne smeresc pe noi =i }l
înal\[ pe Acela care are tot meritul pentru salvarea sufletelor
noastre. <Totu=i Tu e=ti Cel Sfânt, =i Tu locuie=ti în mijlocul
laudelor lui Israel> (Psalmul 22:3). Cântarea de multe ori ne
îndeamn[ s[ ne încredem în Dumnezeu, s[ lucr[m în via Lui =i ne
vorbe=te despre locul pe care El l-a preg[tit pentru aceia care-L
iubesc pe El. Uneori cântarea vorbe=te despre atributele =i caracterul des[vâr=it al lui Dumnezeu, iar uneori ne aduce aminte de
datoria noastr[ de a câ=tiga talan\i =i de a fi gata pentru ziua întâlnirii cu El. Cântarea uneori are cuvinte care ne cheam[ la cercetare =i pe cei nemântui\i îi cheam[ la împ[care cu Dumnezeu.
Am putea citi în unison acelea=i rânduri, dar nu o facem pentru c[
sim\im nevoia de a cânta. Sim\im c[ este adev[rat faptul c[ a-L
lauda pe Domnul prin cântare face parte din lucrurile
duhovnice=ti care aduc sim\ul de fericire în[untrul nostru.
Am înv[\at anumite cânt[ri când eram copii, =i acestea au
r[mas pentru totdeauna în mintea noastr[. Anumite cânt[ri pe care
le-am cântat sau le-am auzit cântate la evenimente speciale din
via\a noastr[ ne ajut[ s[ revizit[m acele amintiri în gândirea noastr[, ca un album de poze. Unii dintre noi =tim cânt[rile favorite ale
p[rin\ilor no=tri sau cânt[rile care s-au cântat în casa noastr[ sau
în casa de rug[ciune unde am crescut. <Ce este de f[cut atunci,
fra\ilor? Când v[ aduna\i laolalt[, dac[ unul din voi are o cântare,
altul o înv[\[tur[, altul o descoperire, altul o vorb[ în alt[
limb[, altul o t[lm[cire, toate s[ se fac[ spre zidirea sufleteasc[>
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(1 Corinteni 14:26). Apostolul Pavel în acest verset descrie felul
în care trebuie s[ se desf[=oare activitatea credincio=ilor când se
adun[ împreun[. Acest fel de zidire sufleteasc[ a r[mas ca un
model pentru bisericile care s-au format mai târziu. <Cânta\i
Domnului o cântare nou[, c[ci El a f[cut minuni. Dreapta =i
bra\ul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor> (Psalmul 98:1).
Este potrivit s[ avem cânt[ri noi pentru biruin\ele pe care
Dumnezeu ni le d[ =i pe aceia care au acest fel de sete Duhul
Sfânt este gata s[-i inspire cu o cântare nou[. <Dumnezeule, Î\i
voi cânta o cântarea nou[, Te voi l[uda cu al[uta cu zece coarde>
(Psalmul 144:9). Cânt[rile noi apar nu doar pe p[mânt, ci =i
în ceruri unde muzica î=i are originea. <+i cântau o cântare nou[,
=i ziceau: «Vrednic e=ti tu s[ iei cartea =i s[-i rupi pece\ile...»>
(Apocalipsa 5:9). Cântarea de laud[ când este cântat[ din
inim[ de cei mântui\i este ca o jertf[ de bun miros înaintea
Domnului, iar melodia cânt[rii ]i încurajeaz[ pe aceia care o aud.
<Atunci voi l[uda Numele lui Dumnezeu prin cânt[ri, =i prin
laude }l voi pream[ri. Lucrul acesta este mai pl[cut Domnului,
decât un vi\el cu coarne =i copite!> (Psalmul 69:30, 31). Prin
cântare, sfin\enia =i credicio=ia lui Dumnezeu care ne-a oferit
darul mânturii sunt glorificate.
Reformatorul Martin Luther a fost nu doar teolog, ci =i un
cânt[re\ care a compus multe imnuri pe care împreun[ cu alte traduceri de cânt[ri le-a pus în c[r\i de cânt[ri. Pentru c[ a recunoscut importan\a cânt[rilor a introdus din nou cântarea în comun în
via\a credincio=ilor, în limba lor natal[, nu doar în latin[,
deschizând astfel, la fel ca în Biserica primar[, oportunitatea
fiec[rui credincios s[ participe într-un mod activ la închinare. Tot
el a spus c[: <diavolul o ia la goan[ la glasul muzicii tot a=a cum
o ia la goan[ la cuvintele teologiei, acesta fiind motivul de ce prorocii au îmbinat teologia =i muzica, înv[\[tura adev[rului =i
cântarea psalmilor =i a imnurilor.> Cântarea a fost, a=a cum
descriu cuvintele din cartea lui Iov, ceva prezent la lucrarea de
creare a Universului nostru de c[tre Dumnezeu, dar va fi ceva

prezent =i la sfâr=itul lucr[rii pe care El o are în plan cu p[mântul.
<Atunci când stelele dimine\iii izbucneau ]n cânt[ri de bucurie, =i
când to\i fiii lui Dumnezeu scoteau strig[te de veselie?>
(Iov 38:7). Iov nu avea de unde s[ =tie c[ în zilele noastre va fi
descoperit faptul c[ soarele eman[ sunete de diferite frecven\e =i
acest lucru ne dovede=te nou[, oamenilor, adev[rul cu privire la
corpurile cere=ti care izbucnesc în cânt[ri de bucurie.
Cântarea va fi ceva mereu prezent =i parte din închinarea pe
care cei mântui\i o vor aduce lui Dumnezeu. <Ei cântau cântarea
lui Moise, robul lui Dumnezeu, =i cântarea Mielului. +i ziceau:
«Mari =i minunate sunt lucr[rile tale, Doamne Dumnezeule,
Atotputernic! Drepte =i adev[rate sunt c[ile Tale, Împ[rate al
Neamurilor!»> (Apocalipsa 15:3). Cântarea lui Moise este o
descriere a credincio=iei lui Dumnezeu =i poveste=te modul în
care Dumnezeu i-a izb[vit de egipteni pe israeli\i. <Atunci Moise
=i copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:
«Voi cânta Domnului, c[ci +i-a ar[tat slava...»> (Exodul 15:1, 2).
Dumnezeu i-a spus lui Moise s[ înve\e poporul s[ cânte, ]ns[
într-un mod organizat, prin a avea cântarea scris[, a=a cum scrie
în textul citat la început, dovedind înc[ o dat[ c[ El este un
Dumnezeu al orânduielii. <Maria, proroci\a, sora lui Aaron, a luat
în mân[ o timpan[, =i toate femeile au venit dup[ ea, cu timpane
=i jucând. Maria r[spundea copiilor lui Israel: «Cânta\i Domnului,
c[ci +i-a ar[tat slava...»> (Exodul 15:20, 21).
În timpul Judec[torilor, g[sim c[ proroci\a judec[tor, cu
numele de Debora, L-a l[udat pe Dumnezeu prin cântare pentru
biruin\a pe care Domnul le-a dat-o împotriva canani\ilor.
<Treze=te-te, treze=te-te, Debora! Treze=te-te, treze=te-te =i zi o
cântare!...> (Judec[tori 5:12). Poporul Israel a v[zut izb[virea
Domnului =i, dup[ obiceiul lor, pentru un timp din nou au ascultat de Domnul. <În ziua aceea, Debora a cântat aceast[ cântare,
cu Barac, fiul lui Abinoam> (Judec[tori 5:1). Ana, nevasta lui
Elcana, I-a cerut Domnului un fiu =i când Dumnezeu I-a ascultat
rug[ciunea a în[l\at o cântare de laud[. <Ana s-a rugat =i a zis:
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«Mi se bucur[ inima în Domnul, Putera mea a fost în[l\at[ de
Domnul; Mi s-a deschis larg gura împotriva vr[jma=ilor mei, C[ci
m[ bucur de ajutorul T[u. Nimeni nu este Sfânt ca Domnul; Nu
este alt Dumnezeu decât Tine. Nu este stânc[ a=a ca Dumnezeul
nostru»> (1 Samuel 2:1, 2).
David a cântat Domnului o cântare când a fost izb[vit de
vr[jma=ii lui. <David a îndreptat c[tre Domnul cuvintele acestei
cânt[ri, dup[ ce Domnul l-a izb[vit din mâna tuturor vr[jma=ilor
lui =i din mâna lui Saul. El a zis: «Domnul este stânca mea,
cet[\uia mea, Izb[vitorul meu»> (2 Samuel 22:1, 2). Când
Abener a murit, David a compus o cântare de jale. <Împ[ratul a
f[cut urm[toarea cântare de jale pentru Abner, =i a zis: «S[ moar[
Abner cum moare un mi=el?»> (2 Samuel 3:33). Când s-a jelit de
cuvintele lui Cu= a compus o alt[ cântare. <Doamne,
Dumnezeule, în Tine îmi caut sc[parea! Scap[-m[ de to\i prigonitorii mei =i izb[ve=te-m[> (Psalmul 7:1). Tot David, când a
sfin\it casa Domnului, a f[cut o alt[ cântare. <Te înal\, Doamne,
c[ci m-ai ridicat, =i n-ai l[sat pe vr[jma=ii mei s[ se bucure de
mine> (Psalmul 30:1).
Nu era ceva neobi=nuit ca prorocii s[ cânte =i prin cântare s[
lase Duhul Domnului ca s[ vorbeasc[ prin ei. <Voi cânta Preaiubitului Meu, cântarea Preaiubitului meu despre via Lui.
Preaiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte m[noas[>
(Isaia 5:1). Este o cântare care vorbe=te de durerea pe care a
sim\it-o Dumnezeu, care a f[cut tot ce era nevoie ca poporul S[u
s[ dea roade dulci, dar fiindc[ au iubit mai mult idolatria =i desfrâul, care de obicei era asociat cu ace=ti idoli, au dat doar roade
amare. Zaharia, tat[l lui Ioan Botez[torul, a cântat lui Dumnezeu
o cântare de laud[ când i-a dezlegat din nou limba. <Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru c[ a cercetat =i a
r[scump[rat pe poporul S[u> (Luca 1:68). Zaharia I-a cântat lui
Dumnezeu c`nd în via\a lor a f[cut imposibilul posibil. Maria,
mama Domnului Isus, L-a l[udat pe Cel Atotputernic care a privit la ea =i a f[cut lucruri mari pentru ea. <+i Maria a zis: «Sufle-

tul meu m[re=te pe Domnul, =i mi se bucur[ duhul în Dumnezeu,
Mântuitorul meu, pentru c[ a privit spre starea smerit[ a roabei
Sale…»> (Luca 1:46-48). Simeon, care L-a v[zut pe pruncul Isus
adus la templu, a cântat Domnului pentru c[ +i-a \inut promisiunea fa\[ de el =i a apucat s[-L vad[ pe Acela care avea s[ aduc[
mântuire tuturor popoarelor. <Acum sloboze=te, în pace pe robul
T[u, St[pâne, dup[ cuvântul T[u. C[ci au v[zut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai preg[tit-o s[ fie, înaintea tuturor popoarelor,
lumina care s[ lumineze neamurile, =i slava poporului t[u Israel>
(Luca 2:29-32).
Cânt[rile care aduc laud[ lui Dumnezeu sunt cânt[ri de
izb[vire a celor mântui\i, care g[sesc pl[cere =i simt nevoia ca la
îndemnul Duhului Sfânt, care este în[untrul lor, s[-L laude pe
Domnul pentru bun[tatea Lui. <Vorbi\i între voi cu psalmi, cu
cânt[ri de laud[ =i cu cânt[ri duhovnice=ti, =i cânta\i =i aduce\i din
toat[ inima laud[ Domnului> (Efeseni 5:19). Cântarea în casa de
rug[ciune nu este ca o cortin[ ce desparte actul unu de actul doi,
sau un serviciu de rug[ciune de un serviciu de evanghelizare, ci
face parte din închinarea pe care Dumnezeu o merit[ din partea
noastr[, fiind o slujb[ de închinare pe care cei mântui\i o fac cu
bucurie. Întotdeauna oamenii care au fost convin=i în inima lor de
bun[tatea Domnului au avut dorin\a s[-=i exprime bucuria înaintea Domnului prin cântare, =i printre cei mai renumi\i a fost
David, care a fost numit =i Cânt[re\ul pl[cut al lui Israel.
Când David a fost împ[rat a rânduit 288 de oameni s[ aib[
slujba de a l[uda Numele Domnului cu chimvale, al[ute =i harfe
(1 Cronici 25:1-7). Nu degeaba spunea el c[ se bucura când i se
spunea c[ este timpul s[ mearg[ la casa Domnului, care prin
cântare devenea o cas[ a bucuriei. Aceast[ rânduial[ a lui David
a fost transmis[ mai departe la cei care au urmat dup[ el.
<Iehoiada a încredin\at slujbele Casei Domnului în mâinile preo\ilor, levi\ilor… cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor =i cânt[rilor, dup[ rânduiala lui David> (2 Cronici 23:18).
Uneori dintr-o ran[, dintr-un necaz mare, iese o cântare, la fel ca
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t[mâia care-=i d[ mireasma numai când este zdrobit[. O astfel de
cântare este ca mirosul bun al unei jertfe care se înal\[ =i ajunge
pân[ la Dumnezeu, pentru c[ nimeni nu cânt[ mai frumos înaintea Lui ca acela care laud[ Numele Lui din mijlocul furtunii. Astfel de cânt[ri din noaptea încerc[rilor nu pot fi cântate numai de
aceia care v[d bine dincolo de aceast[ lume =i v[d în aceste
necazuri, despre care Scriptura spune c[ nu sunt vrednice s[ fie
puse al[turi de slava viitoare, oportunit[\i de a-=i ar[ta fidelitatea
fa\[ de St[pân; v[d un Dumnezeu care-I p[ze=te de necazuri mai
mari, pe care ei nu le v[d. <…Unde este Dumnezeu, F[c[torul
meu, care ne insufl[ cânt[ri de veselie noaptea?> (Iov 35:10).
Când =tii ce cân\i, cui cân\i =i de ce cân\i, duhul, sufletul =i
trupul, particip[ cu o pasiune sfânt[ în a-=i manifesta bucuria,
dependen\a =i încrederea în Dumnezeu prin cântare. Cine
cunoa=te =i iube=te pe Domnul, se roag[ =i cânt[ uneori cu lacrimi
de bucurie, iar uneori cu lacrimi care cer ajutorul Domnului. De
multe ori sim\im o u=urare în suflet prin cântare, chiar dac[ trecem prin necazuri, pentru c[ prin bun[tatea lui Dumnezeu =tim c[
avem cea mai mare problem[ a noastr[ rezolvat[, =i aceasta este
mântuirea. <Eu am încredere în bun[tatea Ta, sunt cu inima
vesel[, din pricina mântuirii tale; cânt Domnului c[ci mi-a f[cut
bine!> (Psalmul 13:5, 6). A=a dup[ cum sufletul simte disconfort
=i nelini=te când }l întristeaz[ pe Duhul Sfânt, tot a=a simte
bucurie =i pace când Îi cânt[ lui Dumnezeu din toat[ inima, cu un
cuget liber =i curat înaintea Domnului.
Pe vremea lui Ilie închin[torii lui Dumnezeu =i lui Baal erau în
propor\ie de 1 la 850. Privind la jertfele oamenilor din ziua de
ast[zi, începând de la cântare la tot ce le folose=te ca surs[, se pare
c[ într-un procentaj asem[n[tor sunt aceia care aduc jertfe pl[cute
lui Dumnezeu, pentru c[ sunt pu\ini aceia care aleg calea îngust[.
Jertfele de adorare adresate lui Dumnezeu, care se înal\[ de pe
altarul închinat Domnului, prime=te =i ast[zi r[spuns prin focul
Duhului Sfânt, care ne face s[ ne bucur[m de Dumnezeu, de via\[
=i de ve=nicie. Îngerii sunt duhuri slujitoare, str[lucitoare =i

puternice, care v[d m[re\ia slavei lui Dumnezeu =i ei }i laud[ pentru bun[tatea Lui. <+i deodat[, împreun[ cu îngerul s-a unit o
mul\ime de oaste cereasc[, l[udând pe Dumnezeu =i zicând:
«Slav[ lui Dumnezeu în locurile prea înalte, =i pace pe p[mânt
între oamenii pl[cu\i Lui!»> (Luca 2:13, 14).
Dac[ îngerii laud[ Numele lui Dumnezeu cu cât mai mult
avem noi datoria s[ l[ud[m Numele Lui, pentru c[ Domnul Isus
nu a murit pentru îngeri, ci pentru noi oamenii, de aceea celor
r[scump[ra\i de El, care sunt socoti\i neprih[ni\i prin jertfa Lui, li
se potrive=te cântarea de laud[. <Neprih[ni\ilor, bucura\i-v[ în
Domnul! Oamenilor f[r[ prihan[ le =ade bine cântarea de laud[>
(Psalmul 33:1). Credin\a noastr[ trebuie s[ o m[rturisim în
cuvinte =i s[ o cânt[m în cântare, pentru c[ Dumnezeu ne-a dat
glas s[ cânt[m, =i nu pu\ini sunt cei care au fost atra=i la mântuire
prin cânt[rile cântate Domnului, care le-a atins inima într-un mod
deosebit. Cântarea este una din c[ile care duc spre a vedea fa\a
Domnului, pentru c[ în p[rt[=ia Duhului Sfânt cânt[rile ne pot
duce în prezen\a Lui. <Alerga\i la Domnul =i la sprijinul Lui,
c[uta\i, necurmat fa\a Lui> (Psalmul 105:4).
Când împreun[ cu duhul nostru se une=te Duhul Sfânt în
cântare, închinarea trece de cuvinte =i ajunge pân[ la altarul lui
Dumnezeu, care ne r[spunde imediat cu pace =i bucurie în suflet.
Dumnezeu este personificarea Binelui, dar înaintea Lui aceia care
au fost f[cu\i buni de El prin meritul jertfei de la Golgota pot face
=i ei binele care const[ în ascultare =i slujire cu d[ruire, aceasta
incluzând laudele pe care cel mântuit le aduce înaintea Domnului.
Cântarea este parte din expresia unei st[ri de mul\umire a inimii
credinciosului fa\[ de Dumnezeu, pentru c[ atunci când cineva Îi
aduce mul\umiri lui Dumnezeu prin rug[ciune =i apoi se roag[, de
fapt se roag[ de dou[ ori. Cânt[ri solo, în grup, cu toat[ adunarea,
cu instrumente cu coarde, cu fanfar[ =i cântate în cor, toate trebuie
s[ laude Numele Domnului =i toate fac parte din jertfele care-I
plac lui Dumnezeu când sunt cântate din inim[.
Cântarea este de multe ori în unitate, înfl[c[r`nd poporul adunat
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în Numele Domnului în casele de rug[ciune =i aprinz`nd jarul
dragostei pe altarul inimii noastre pentru Acela care este Iubit al
inimii noastre. <Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inim[, =i
zic: «Lucrarea mea de laud[ este pentru Împ[ratul!» Ca pana unui
scriitor iscusit s[-mi fie limba!»> (Psalmul 45:1). Când Domnul
Isus S-a n[scut, în Betleem a fost bucurie =i cântare pe p[mânt =i
în cer, iar când este primit s[ se nasc[ în inima unui om în ceruri
este s[rb[toare, iar în inima omului apare dorin\a de a-I cânta
Domnului. <Striga\i c[tre Domnul cu strig[te de bucurie, to\i locuitorii p[mântului! Chiui\i, striga\i =i cânta\i laude! Cânta\i
Domnului cu arfa, cu arfa =i cu cântece din gur[!> (Psalmul 98:4,
5). Când te =tii iubit de Dumnezeu e=ti mul\umit chiar cu foarte
pu\in =i dore=ti s[-I cân\i Aceluia care te iube=te =i pe care-L
iube=ti, pentru c[ =tii c[ a suferit în locul t[u.
În[l\ându-L pe El în tr[ire =i cântare te înal\i c[tre El, Îi vezi
fa\a tot mai bine =i Îi deslu=e=ti vocea tot mai clar. Versul unei
cânt[ri spune: <Din ceruri pornit[-i cântarea,/ +i-n ceruri se
va-ntoarce iar,/ Cântând s[ urm[m deci c[rarea,/ Ce duce spre
marele har.> Cântarea care ne umple de puteri sfinte ne duce cu ea
spre cer, de unde va veni =i ziua marelui har când vom vedea fa\a
Domnului. Vei fi =i tu acolo unde ale=ii Domnului vor cânta
cântarea cea nou[ a celor r[scump[ra\i? Dac[ înc[ nu faci parte
dintre aceia care cânt[ cânt[rile Domnului, po\i s[-L chemi pe
Domnul Isus în inima ta, =i punându-\i încrederea în ceea ce a
f[cut El pentru tine ca s[ po\i fi mântuit, El va veni cu iertarea Lui
=i va pune în gura ta o cântare de laud[, a=a cum a pus =i în gura
lui David. <Îmi pusesem n[dejdea în Domnul =i El S-a plecat spre
mine, mi-a ascultat strig[tele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stânc[, =i mi-a înt[rit pa=ii.
Mi-a pus în gur[ o cântare nou[, o laud[ pentru Dumnezeul nostru> (Psalmul 40:1-3). Atunci vei cânta din toat[ inima Domnului
pentru ce a f[cut pentru tine, pentru oportunit[\ile pe care \i le d[
în prezent de a fi împreun[ lucr[tor cu El. Vei cânta Domnului
plin de bucurie când vei privi prin credin\[ la ziua când vei sta
înaintea Lui =i în meritul jertfei Sale te va chema s[ intri în casa
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Lui, pentru c[ =i tu L-ai chemat în a ta când I-ai dat inima ta.
Suflete! Cânt[ =i laud[ pe Domnul! Amin.

23
UCENICII
<Duce\i-v[ =i face\i ucenici din toate neamurile,
botezându-I în Numele Tat[lui =i al Fiului =i al Sfântului Duh. +i înv[\a\i-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am
poruncit.> Matei 28:19, 20

M

ajoritatea meseriilor =i chiar a ideilor filozofice s-au
transmis de-a lungul anilor prin metoda uceniciei.
Este metoda prin care cuno=tin\a cu privire la o
înv[\[tur[, o idee filozofic[ sau secretele unei meserii au fost
transmise de la acela care cunoa=te la acela care vrea s[ cunoasc[.
Când cineva mergea ca ucenic încheia un contract care uneori era
doar o în\elegere verbal[ ce definea termeni cum ar fi: durata
uceniciei =i obliga\iile la care se angajau cele dou[ p[r\i. Marii
gânditori greci au avut ucenici c[rora le-a transmis cuno=tin\ele =i
ideile lor filozofice. Platon a fost un ucenic al lui Socrate pentru
opt ani de zile, ca apoi s[ devin[ înv[\[tor al lui Aristotel.
Aristotel a avut ca ucenic pe fiul împ[ratului Filip al doilea, cu
numele de Alexandru, care a devenit cunoscut în istorie cu
numele de Alexandru cel Mare, regele Macedoniei.
Ioan Botez[torul a avut ucenici (Matei 9:14), fariseii au avut
ucenici (Matei 22:16); Saul din Tars a fost ucenic al lui Gamaliel,
care a fost nepot =i ucenic al lui Hilel, unul dintre cei mai renumi\i înv[\[tori evrei. P[rin\ii sunt înv[\[tori ai copiilor lor =i ei de
cele mai multe ori înva\[ sau copiaz[ ceea ce v[d la p[rin\ii lor,
a=a cum o copie de xerox este multiplicat[ prin procesul de
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copiere. Rela\ia dintre un maestru sau înv[\[tor =i ucenicul s[u
este o rela\ie care poate dezvolta leg[turi trainice, uneori mai tari
dec`t moartea, =i este o rela\ie cu o deosebit[ importan\[ în cazul
cre=tinului n[scut din nou, care vrea s[-L urmeze pe Domnul Isus
dup[ Scripturi =i are ca scop, ca sub c[l[uzirea Duhului Sfânt, s[
devin[ cineva, în care s[ fie recunoscut Domnul Isus. <Pe voi
în=iv[ încerca\i-v[ dac[ sunte\i în credin\[. Pe voi în=iv[ cerceta\i-v[. Nu recunoa=te\i voi c[ Isus Hristos este în voi? Afar[ numai
dac[ sunte\i lep[da\i> (2 Corinteni 13:5). Rela\ia dintre ucenic =i
Înv[\[tor, dintre Domnul Isus =i aceia care-I sunt ucenici, este o
rela\ie care a devenit mai bine cunoscut[ în ultima vreme printr-o
întrebare care a fost =i înc[ mai este folosit[ de mul\i credincio=i:
<Ce ar face Domnul Isus dac[ ar fi în locul meu?>
Domnul Isus este Înv[\[torul, =i se a=teapt[ ca ucenicii Lui,
care spun c[ cred =i urmeaz[ înv[\[tura Lui, s[ fac[ ce ar face El,
în diferitele situa\ii ale vie\ii pe care le întâlnim pe drumul numit
via\[. Domnul Isus +i-a ales doisprezece ucenici (Marcu 3:13-19)
cu care timp de trei ani =i jum[tate a umblat prin popor, trecând
prin diferite cet[\i, iar ei, ca ucenici ai Lui, care s-au pus la dispozi\ia Domnului, L-au ascultat, propov[duind Evanghelia
Împ[r[\iei lui Dumnezeu =i L-au v[zut f[când minunile care au
dovedit c[ El este Fiul lui Dumnezeu. Când Domnul Isus +i-a
încheiat lucrarea pe pamânt, la desp[r\irea de ucenici le-a dat
mandatul de a duce Vestea Bun[ a Evangheliei în toat[ lumea, =i
de a face ucenici din toate neamurile, botezându-i =i înv[\ându-i
s[ p[zeasc[ tot ce i-a înv[\[t El. <Duce\i-v[ =i face\i ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tat[lui =i al Fiului =i al
Sfântului Duh. +i înv[\a\i-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit>
(Matei 28:19, 20).
Acest mandat, cunoscut de unii ca <Marea trimitere>, este o
lucrare care a ajuns pân[ la noi. Mul\i dintre noi am crezut
propov[duirea crucii, adic[ Evanghelia care este puterea lui
Dumnezeu, am devenit ucenici ai Domnului Isus =i acum =tim c[
avem datoria s[ vestim mai departe aceast[ Evanghelie =i s[

lucr[m spre a face posibil ca =i al\ii s[ devin[ ucenici ai Lui.
<Fiindc[ propov[duirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe
calea pierz[rii: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este
puterea lui Dumnezeu> (1 Corinteni 1:18). Prin cre=tere =i
maturizare spiritual[ ucenicii Domnului Isus pot ajunge s[
împlineasc[ dorin\a Lui de a face al\i ucenici, care la rândul lor s[
creasc[ de la a fi prunci în Hristos, la starea de oameni mari în
credin\[, nu numai c[ în\eleg mai mult, dar =i lucreaz[ mai mult.
+coala uceniciei Domnului Isus, având ca Instructor =i
Cârmuitor pe Dumnezeu Duhul Sfânt, are ca rezultat faptul c[,
dup[ planul lui Dumnezeu, în ucenic apare chipul Fiului lui
Dumnezeu. <C[ci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a
=i hot[rât mai dinainte s[ fie asemenea chipului Fiului S[u…>
(Romani 8:29). E=ti tu un ucenic sau o ucenic[ a Domnului Isus?
To\i ucenicii Domnului Isus sunt credincio=i, dar nu to\i care
spun c[ sunt credincio=i sunt ucenici ai Lui, pentru c[ aceasta
include o schimbare radical[ a vie\ii motivat[ din dragoste pentru El, dup[ cum include =i o schimbare a destina\iei ve=nice.
<Vino dup[ Mine!>, a fost chemarea rostit[ de Domnul Isus de
multe ori când a fost pe p[mânt, =i prin mesajul Evangheliei
a continuat s[ fie rostit de milioane =i milioane de ori
(Matei 8:22, 9:9, Ioan 1:43, 21:19).
Numele de cre=tini apare în Noul Testament doar de trei ori,
dar cuvântul de ucenic este folosit de peste dou[ sute de ori. Mul\i
au r[spuns chem[rii Lui =i =i-au tr[it via\a cu rost, fiind condu=i
de Lumina pe care o are acela ce-L urmeaz[ pe Domnul Isus ca
ucenic al Lui; ca apoi ei în=i=i s[ devin[ lumin[ din Lumin[ pentru cei din jur. <Eu am venit ca s[ fiu o Lumin[ în lume, pentru ca
oricine crede în Mine, s[ nu r[mân[ în întuneric> (Ioan 12:46).
Domnul Isus nu a ascuns =i nu ascunde pre\ul uceniciei de cei care
caut[ ceva ieftin, la fel ca =i pentru cei care nu vor s[ pl[teasc[
pre\ul ascult[rii pân[ la cap[t. Mântuirea este darul lui
Dumnezeu, dar ucenicia în =coala Duhului Sfânt te cost[ tot ce ai.
<+i oricine nu-=i poart[ crucea =i nu vine dup[ Mine, nu poate fi
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ucenicul Meu. C[ci, cine dintre voi, dac[ vrea s[ zideasc[ un turn,
nu st[ mai întâi s[-=i fac[ socoteala cheltuielilor, ca s[ vad[ dac[
are cu ce s[-l sfâr=easc[> (Luca 14:27, 28). Oferta Domnului de a
fi ucenici ai Lui nu este una care s[ ne fac[ populari, ci
dimpotriv[, =tiind c[ ucenicul nu este mai mare ca Înv[\[torul
(Matei 10;24), uneori faptul c[ suntem ucenici ai Lui ne va pune
în împrejur[ri în care vom fi urâ\i a=a cum El a fost urât, pentru
c[ lumea iube=te mai mult întunericul decât lumina.
Privind la r[splata cea mare care-l a=teapt[ pe cel ce sluje=te
bine, trebuie s[ =tii c[ hot[r`rea de a deveni ucenic al Lui trebuie
s[ fie ultima hot[r`re din via\a ta pe care o iei în mod independent. A=a dup[ cum nu to\i care încep o =coal[ de grad superior
ajung s[ o termine cu bine, din lips[ de seriozitate =i dedicare, tot
a=a nu to\i care încep aceast[ ucenicie aleg s[ r[mân[ în =coal[
pân[ la graduare, de aceea este bine s[-\i faci socotelile de la
început, ca s[ nu pari, a=a cum reiese din cuvintele Domnului, un
om nechibzuit, lipsit de o gândire s[n[toas[. Ca s[ fii ucenic al
Domnului, în primul rând este nevoie s[ existe o crucificare a firii
vechi, c[reia i se iau drepturile, pentru c[ un ucenic al Domnului
tr[ie=te dup[ îndemnurile Duhului.
În al doilea rând, la fel cum un om începe s[ zideasc[ un turn,
dup[ ce =i-a f[cut socotelile ca s[ vad[ dac[ îl poate termina, trebuie s[ fim hot[râ\i s[ pl[tim pre\ul uceniciei pân[ la cap[t. În al
treilea rând, acela care vrea s[ fie un ucenic al Domnului trebuie
s[ =tie c[ se angajeaz[ ]ntr-o lupt[ spiritual[ în care lupt[ cu
armele luminii. Un ucenic este un ambasador al Împ[r[\iei de sus
care are în el o m[rturisire a ceea ce a f[cut Domnul pentru el. El
are un mandat de a sluji, sus\in`nd =i promovând legile \[rii pe
care o reprezint[, pentru c[ aceast[ Împ[r[\ie a lui Dumnezeu
înc[ mai vrea s[ cheme =i mai prime=te suflete. <Cine crede
în Fiul lui Dumnezeu, are m[rturisirea aceasta în el…>
(1 Iona 5:10). Ucenicia este o via\[ plin[ de provoc[ri, dar este
condus[ de un scop divin care include binele ve=nic, atât al nostru cât =i al sufletelor care sunt în jurul nostru, în folosul c[rora ne

dedic[m. Acest efort care poate fi observat prin ce spunem, prin
ce facem =i chiar prin felul nostru de a fi, este recunoscut ca
road[, care ne identific[ ca fiind ucenici ai Domnului Isus. <Dac[
aduce\i mult[ road[, prin aceasta Tat[l Meu va fi prosl[vit; =i voi
ve\i fi astfel ucenicii Mei> (Ioan 15:8).
Cerul î=i recunoa=te ambasadorii împuternici\i de pe p[mânt
dup[ na=terea de sus care-i face s[ apar[ pe harta cerului ca
suflete ce au duhul viu, =i care au în ei Duhul Domnului care-i
face s[ rodeasc[ roada Duhului. Aceast[ lucrare care porne=te
din[untru înspre afar[ îi deosebe=te dintre oameni =i îi fac
cunoscu\i ca oameni care-L cunosc pe Domnul Isus, }l au în inim[
=i tr[iesc pentru El. <Cine are pe Fiul, are via\a; cine n-are pe Fiul
lui Dumnezeu, n-are via\a> (1 Ioan 5:12). Mul\i }l urmau pe
Domnul Isus, când era pe p[mânt, din motive gre=ite. Unii vroiau
doar atingerea mâinii Lui vindec[toare, unii erau curio=i s[ vad[
minuni, unora le pl[cea doar s[-L asculte, al\ii vroiau pâine =i
pe=te, al\ii c[utau un eliberator de sub romani, dar Domnul Isus a
venit s[ fac[ posibil ca prin moartea Lui omul iertat de vin[ s[
mo=teneasc[ Împ[r[\ia Lui =i s[ devin[ un ucenic al Lui care s[
cheme pe cât mai mul\i la aceast[ Împ[r[\ie ce nu va trece.
Decizia de a fi un ucenic al Lui este o hot[râre pe care omul
poate alege s[ o ia numai în dreptul lui, odat[ ce Duhul Sfânt i-a
deschis ochii inimii. Recunoa=tem c[ nu to\i fac acest lucru, pentru c[ despre unii, care nu urmeaz[ înv[\[tura Lui, Domnul Isus
spune c[ nu pot s[ fie ucenicii Lui. Un ucenic care înva\[ de la
Înv[\[tor este un suflet care-L iube=te pe Domnul mai mult dec`t
pe oricine =i orice. Un credincios care este ucenic al Domnului
este un so\ mai bun, o so\ie, p[rinte sau frate în Domnul, dar când
apare un conflict de interes ascultarea de Domnul Isus ia prioritate. Uneori vom avea de trecut acest test de loialitate când cineva devine pentru noi idol =i este posibil s[ avem de pl[tit un pre\
ca s[ putem men\ine armonia cu Înv[\[torul =i înv[\[tura Lui.
Anumite examene de acest fel au rolul de a ne face s[ ie=im din
rândul credincio=ilor de zile bune. Trecerea acestor examene
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dovede=te c[ facem parte dintre cei care sunt cu adev[rat ucenici
ai Lui. Oamenii care-L iubesc cu adev[rat pe Dumnezeu =i
sufletele oamenilor, sunt ucenicii Domnului Isus care au f[cut =i
continu[ s[ fac[ ceva cu pasiune =i sacrificiu pentru slava lui
Dumnezeu.
Un ucenic al Domnului este pl[cut de al\ii pentru h[rnicia =i
felul lui respectuos, pentru c[ nu strive=te cu arogan\[ sau dispre\
pe cel pu\in cunosc[tor =i nici nu d[râm[ credin\a celui care a
c[zut în gre=eal[, ci cu duhul blânde\ii îl ridic[ =i îi arat[ cu mult[
r[bdare care este voia lui Dumnezeu pentru el. Ucenicul
Domnului Isus vorbe=te o limb[ aparte, din care reiese c[ este un
supus al Marelui St[pân, care =tie c[ nu i se datoreaz[ lui nimic,
de aceea r[mâne smerit, =tiind c[ nu de mult a fost =i el unul dintre cei care mergeau spre iad. Domnul Isus a spus despre unii c[
nu pot fi ucenicii Lui pentru c[ nu vor s[ renun\e la voia lor, la
planurile lor =i s[ ia ca prioritate voia Domnului, care, ca ucenic,
înseamn[ a muri fa\[ de dorin\ele lor.
Omul se na=te cu virusul egocentrismului, fiind obsedat de a
face ce vrea el, de aceea, chiar dac[ ar vrea cineva s[ fie un ucenic
dedicat Domnului, nu poate cu puterea lui proprie s[ nu
foloseasc[ sistemul corupt de valori al lumii, pentru c[ se cere s[
fii o faptur[ nou[ în Hristos Isus, ceea ce înseamn[ a trece din rândul oamenilor de rând în rândul acelora care poart[ în templul lor
Duhul Sfânt, care-i schimb[, din oameni care fac ce este natural
sau firesc în oameni duhovnice=ti, care pot face ceea ce este
supranatural. Sistemul corup de valori al lumii spune: eu =tiu, eu
pot, eu am, pe când un ucenic al Domnului =tie c[ are ce are =i
este ce este prin Domnul Isus Hristos, iar desp[r\it de El nu poate
face nimic bun. <Eu sunt Vi\a, voi sunte\i ml[di\ele. Cine r[mâne
în Mine, =i în cine r[mân Eu, aduce mult[ road[; c[ci, desp[r\i\i
de Mine, nu pute\i face nimic> (Ioan 15:5).
Ucenicia în =coala Domnului Isus ne va face s[ pierdem prietenia cu lumea, dup[ a c[rui chip nu mai trebuie s[ ne potrivim
sau s[ umbl[m, pentru c[ prietenia cu ce are ea de oferit înseamn[

tr[dare =i chiar vr[jm[=ie cu Dumnezeu. <S[ nu v[ potrivi\i chipului veacului acestuia, ci s[ v[ preface\i, prin înnoirea min\ii
voastre, ca s[ pute\i deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun[,
pl[cut[ =i des[vâr=it[> (Romani 12:2). Ucenicii Domnului se \in
de înv[\[tura Domnului, f[r[ s[ scoat[ sau s[ adauge la ce este
scris =i Apostolul Pavel aminte=te aceast[ condi\ie important[ =i
absolut necesar[ aceluia care vrea s[ lucreze pentru Dumnezeu.
<S[ se \in[ de Cuvântul adev[rat, care este potrivit cu înv[\[tura,
pentru ca s[ fie în stare s[ sf[tuiasc[ în înv[\[tura s[n[toas[, =i s[
înfrunte pe potrivnici> (Tit 1:9).
Un ucenic al Domnului ascult[ =i nu trece peste ce este scris,
oricât l-ar costa, pentru c[ nimic nu întrece sim\ul unui cuget slobod de vin[, care r[mâne ascult[tor Domnului. <…Dac[ r[mâne\i
în Cuvântul Meu, sunte\i în adev[r ucenicii Mei; ve\i cunoa=te
adev[rul, =i adev[rul v[ va face slobozi> (Ioan 8:31, 32). Un
ucenic al Domnului =tie c[ nu este mai presus de Înv[\[torul lui,
de aceea nu d[ libert[\i =i nu face restric\ii care nu sunt parte din
înv[\[tura Scripturii. <Ucenicul nu este mai pe sus de înv[\[torul
lui; dar orice ucenic des[vâr=it va fi ca înv[\[torul lui>
(Luca 6:40). Un ucenic care înva\[ pe altul calea Domnului =tie c[
sunt anumite lucruri care nu-i sunt îng[duite s[ le fac[ ]n calitate
de lucr[tor ]mpreun[ cu Dumnezeu; noi nu avem dreptul de a
smulge neghina, dar avem dreptul =i chiar datoria de a sem[na
grâul, prin a arunca s[mân\a Cuvântului în inimile oamenilor.
Dup[ ce s[mân\a a p[r[sit mâna ucenicului =i a ajuns în
p[mânt, ucenicul nu poate face ca aceast[ s[mân\[ s[ încol\easc[,
ci numai Dumnezeu face aceast[ lucrare, de aceea trebuie s[ =tim
c[ noi nu putem poc[i pe nimeni, niciodat[. Ca unul care sem[n[
te po\i a=tepta la road[, de=i nu =tii cât va da fiecare spic sau dac[
va r[mâne pân[ la coacere, dar =tim c[ trebuie s[ sem[n[m cât
este zi, cât se poate lucra, pentru c[ vine un timp când acest fel de
lucrare pentru Dumnezeu va înceta. Ca ucenic al Lui, care semeni
grâul St[pânului, te po\i a=tepta la o bucurie a recoltei =i la o
r[splat[ din partea St[pânului. Un ucenic al Domnului =tie c[ nu
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p[rerea lui conteaz[, ci a Domnului, a=a cum o g[se=te scris[ în
Cuvântul Scripturii. Când intr[m în ucenicia Domnului trecem
printr-o perioad[ de instruire, la sfâr=itul c[reia se prea poate ca
ceea ce am v[zut ca valoare mai înainte s[ ajungem s[ o socotim
a fi f[r[ de importan\[, a=a cum g[sim c[ s-a întâmplat =i în cazul
Apostolului Pavel. <Ba înc[, =i acum privesc la toate aceste
lucruri ca o pierdere, fa\[ de pre\ul nespus de mare al cunoa=terii
lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate =i le
socotesc ca un gunoi, ca s[ câ=tig pe Hristos> (Filipeni 3:8).
Ca ucenic al Domnului Isus, priorit[\ile acestui Apostol s-au
schimbat nu ]n a vesti în primul rând Evanghelia, ci ]n a-L
cunoa=te pe Domnul =i de a fi în El, lucru care l-a f[cut s[ lucreze
mult pentru Domnul =i s[ vesteasc[ neamurilor Evanghelia. <+i
s[-L cunosc pe El =i puterea învierii Lui =i p[rt[=ia suferin\elor
Lui, =i s[ m[ fac asemenea cu moartea Lui> (Filipeni 3:10). Prioritatea noastr[ ca ucenici ai Domnului trebuie s[ fie aceea de a-L
cunoa=te pe Domnul, de a fi în El =i El în noi, ca apoi s[ putem
deveni un vas curat de care El s[ vrea s[ se foloseasc[. Omul lui
Dumnezeu Moise a fost un om înv[\at în toat[ în\elepciunea
Egiptului (Fapte 7:22) =i se credea capabil s[ scoat[ poporul din
robie, dar a ajuns la o dezam[gire ru=inoas[ când a încercat s[
aplice metoda lui de a face dreptate în popor. De aceea a trebuit s[
intre într-o alt[ =coal[ a lui Dumnezeu, în pustia Madianului, ca
apoi s[ fie folosit de Dumnezeu pentru a elibera poporul.
David a fost uns ca împ[rat, dar a trecut printr-o =coal[ grea
pân[ a fost recunoscut ca împ[rat. Iosif a avut un vis care i-a spus
c[ va ajunge mare, dar a trecut printr-o =coal[ de nedreptate =i
suferin\[ pâna când a ajuns s[ fie folosit de Dumnezeu, în vremea
foametei, ca un salvator al lumii din vremea de atunci. +i noi vom
trece printr-o =coal[ spre a putea fi folosi\i de Dumnezeu. Cu cât
ne l[s[m mai prelucra\i, ca un lut moale =i bun în mâna Olarului,
cu atât vom deveni mai repede vasul de care El se va putea folosi.
A fi un ucenic al Domnului Isus înseamn[ a da curs voii Lui în
via\a ta, =i la un moment dat aceast[ voie a Lui va ajunge s[ ne

poarte =i s[ ne dea un sim\ de împlinire, de fericire, prin care s[
ne fac[ s[ fim o binecuv`ntare pentru cei din jur, =tiind c[ nu
avem nici un merit personal, =i acest fel de lucrare ne îmbog[\e=te
fa\[ de Dumnezeu.
Un adev[rat ucenic al Domnului recunoa=te c[ nu dispune de
via\a lui, pe care odat[, poate impulsiv =i f[r[ s[ socoteasc[ pre\ul,
a predat-o Domnului, dar a-\i pierde, adic[ a-\i cheltui, via\a pentru El înseamn[ a o câ=tiga, pe când a încerca s[ o p[strezi
înseamn[ a o pierde. <Pentru c[ oricine va vrea s[-=i scape via\[,
o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a pentru Mine, o va
câ=tiga> (Matei 16:25). Un ucenic al Domnului Isus este un suflet
care seam[n[ cu St[pânul, care l-a iubit îndeajuns ca s[-=i dea
via\a ca r[scump[rare pentru el, când înc[ era p[c[tos, de aceea =i
noi, care avem Duhul Domnului, iubim pe fra\i =i împlinim porunca ce le-a dat-o ucenicilor de a ne iubi unii pe al\ii. <V[ dau o
porunc[ nou[: S[ v[ iubi\i unii pe al\ii; cum v-am iubit Eu, a=a s[
v[ iubi\i =i voi unii pe al\ii. Prin aceasta vor cunoa=te to\i c[ sunte\i
ucenicii Mei, dac[ ve\i avea dragoste unii pentru al\ii> (Ioan 13:34,
35). +tim c[ dragostea este un sim\ care nu poate fi comandat, uneori nici controlat, de aceea aceast[ porunc[ ne spune s[ ne iubim
cu o iubire care const[ nu doar într-un sim\, sau în cuvinte, ci în
dovada faptelor. E=ti tu un ucenic al Domnului Isus? Nu este
chemare mai înalt[! Dac[ nu e=ti, vrei s[ fii?
Milioane de suflete atrase de oferta unei r[spl[tiri ve=nice,
nestric[cioase, au spus DA chem[rii: <Vino dup[ Mine!> Ucenicia începe cu poc[in\[, care este p[r[sirea felului vechi de a face
lucrurile =i acceptarea voii noului Stâpân =i Înv[\[tor, Isus
Hristos. Înseamn[ a regreta timpul irosit în p[cat =i a renun\a =i
p[r[si definitiv orice nume=te Înv[\[torul p[cat. Înseamn[ a fi
p[zit de puterea lui Dumnezeu prin credin\[ =i a te pune sub protec\ia sângelui sfânt care te poate ocroti în tot timpul pribegiei pe
p[mânt. Acceptarea de a fi un ucenic al Domnului Isus înseamn[
acceptarea faptului c[ devii proprietatea Lui; El fiind Acela care
a pl[tit plata pentru p[catul t[u, pentru care ar fi trebuit s[ pl[te=ti
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în ziua judec[\ii (1 Corinteni 6:20). Ca ucenici ai Lui, trecem de
la dreptul de proprietar, care de fapt nu l-am avut, la acela de
ucenic =i ispravnic care înseamn[ acceptarea Suveranit[\ii
Aceluia care alege drumul pe care-l vom urma aici pe p[mânt. Nu
oricine se nume=te pe sine cre=tin este un ucenic al Domnului
Isus, pentru c[ unii vor doar s[ asculte =i când e vorba de
împlinire aleg numai ce le convine. <Fi\i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult[tori, în=elându-v[ singuri> (Iacov 1:22).
Alegerea pe care o facem de a fi ucenici ai Lui presupune o
ascultare necondi\ionat[ care este v[zut[ în fapte. <Nu oricine-Mi
zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împ[r[\ia cerurilor, ci cel ce
face voia Tat[lui Meu care este în ceruri> (Matei 7:21). Odat[ ce
am ajuns la cuno=tin\a mântuirii prin jertfa Domnului Isus =i am
luat decizia de a p[r[si p[catul =i de a ne preda via\a Lui, primul
semn al ascult[rii este botezul în ap[, a=a cum a fost poruncit de
Domnul Isus. Oricât de mare ni s-ar p[rea pre\ul pl[tit de noi în
ucenicia Domnului, el este un pre\ mic în compara\ie cu pre\ul
pl[tit de Dumnezeu pentru ca noi s[ putem deveni ucenici ai Lui.
Oricât de grea ar p[rea uneori aceast[ cale pe care mergem ca
ucenici ai Domnului, se merit[ s[ mergem pe ea, pentru c[ aceste
necazuri, a=a cum spunea Apostolul Pavel, nu sunt vrednice s[ fie
puse al[turi sau comparate cu r[splata. <Eu socotesc c[ suferin\ele
din vremea de acum nu sunt vrednice s[ fie puse al[turi de slava
viitoare, care are s[ fie descoperit[ fa\[ de voi> (Romani 8:18).
Mul\i din cei care socotesc c[ pre\ul uceniciei ar fi prea mare,
fac acest lucru pentru c[ nu iau în considerare pre\ul refuzului de
a fi un ucenic al Domnului Isus. E=ti tu un ucenic al Domnului?
Nu exist[ slujb[ care s[ fie pl[tit[ mai bine! <Dac[ Îmi sluje=te
cineva, s[ M[ urmeze; =i unde sunt Eu, acolo va fi =i slujitorul
Meu. Dac[ Îmi sluje=te cineva, Tat[l îl va cinsti> (Ioan 12:26).
Dorin\a Domnului Isus a fost chiar de la început ca cei care sunt
ucenicii Lui s[ ajung[ s[ mo=teneasc[ împreun[ cu El. De aceea,
dac[ nu ai luat aceast[ decizie, te îndemn s[ o faci cu toat[ inima,
ca s[ ai un viitor ve=nic fericit. <Tat[, vreau ca acolo unde sunt
Eu, s[ fie împreun[ cu Mine =i aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca s[
258

vad[ slava Mea, slav[, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindc[ Tu M-ai
iubit înainte de întemeierea lumii> (Ioan 17:24). Amin.

24
CÃRÃRILE VECHI
<A=a vorbe=te Domnul: «Sta\i în drumuri, uita\i-v[, =i
întreba\i care sunt c[r[rile cele vechi, care este calea
cea bun[: umbla\i pe ea, =i ve\i g[si odihn[ pentru
sufletele voastre!»...> Ieremia 6:16

A

cum 2500 de ani, un proroc lipsit de popularitate, care
locuia în cetatea Ierusalimului, cu numele de Ieremia a
stat în mijlocul poporului =i a spus: <A=a vorbe=te
Domnul: «Sta\i în drumuri, uita\i-v[, =i întreba\i care sunt c[r[rile
cele vechi, care este calea cea bun[: umbla\i pe ea, =i ve\i g[si
odihn[ pentru sufletele voastre!»>. Ieremia, numit =i prorocul care
plânge, a vestit Cuvântul Domnului prin care Dumnezeu a vrut s[
le trezeasc[ mintea s[n[toas[, pentru ca ei, care au p[r[sit c[rarea
ascult[rii de Dumnezeu, s[ fie scuti\i de pedeapsa care vine
asupra celui ce refuz[ s[ se îndrepte atunci când uit[ de Domnul.
Israelul avea în acea vreme, înainte de robia babilonian[,
noi dumnezei, noi priorit[\i =i uitaser[ de exemplul credin\ei
lui Avraam; uitaser[ de devotamentul lui Moise =i de zelul plin
de pasiune al lui Ilie. R[spunsul poporului chemat s[ caute
c[r[rile vechi ale p[rin\ilor lor a fost: <...Nu vrem s[ umbl[m pe
ele!> (Ieremia 6:16).
Un num[r tot mai mare dintre conduc[torii religio=i de ast[zi
caut[ mereu ceva nou cu care s[ încânte poporul =i s[-l \in[ interesat de lucrurile privitoare la suflet, numai s[ vin[ =i duminica
urm[toare la biseric[. Unii îngrijora\i c[ pierd tineri atac[ proble259
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ma în mod gre=it =i îi las[ s[ introduc[ muzica lumeasc[ în biseric[. Ca s[ nu mearg[ pe la cluburi înlocuiesc serile de st[ruin\[
în rug[ciune cu mese festive =i cu toate c[ =i acestea pot fi de
folos uneori, pentru c[ e bine s[ ai p[rt[=ie cu fra\ii în Domnul,
ele nu trebuie s[ înlocuiasc[ ceea ce este important. Se introduce
în lume un nou stil de a predica Evanghelia, strecur`nd bancuri,
=i tot mai mult se ia t[i=ul Cuvântului, ca nu cumva cineva
s[ fie ofensat. Cu triste\e =i cu un oarecare dezgust am v[zut cum
unele biserici din America au introdus dansul sub form[ de
balet, prin mi=c[ri coordonate =i înv[\ate dinainte, ca parte din
programul de prosl[vire.
Stilul de îmbr[c[minte în multe biserici a ajuns s[ concureze
serios cu a celor ce merg la spectacole. }n multe biserici tinerele
merg ]mbr[cate cu haine care las[ s[ provoace poftele oamenilor
slabi, sub pretextul c[ acum avem liberatate. Tot mai mult se
veste=te o Evanghelie a prosperit[\ii, în care se spune c[ normal
înseamn[ a tr[i f[r[ necazuri, boal[ sau lipsuri de vreun fel. Ce
s-a întâmplat cu c[r[rile cele vechi? De ce nu mai umbl[ oamenii
pe ele? R[spunsul lor este acela=i ca =i acum 2500 de ani: <Nu
vrem ca s[ umbl[m pe ele!> Dumnezeu are =i ast[zi suflete care
au luat-o pe c[r[ri r[zle\e, atra=i de indicatoarele lumii p[c[toase
ce promit fericiri artificiale trec[toare, dar Cuvântul Domnului
vrea s[ le aduc[ aminte pân[ nu este prea târziu c[: iadul este tot
un loc de chin îngrozitor, c[ p[catul este tot p[cat =i cerul este tot
un loc real de fericire ve=nic[.
Pentru unii fanatic înseamn[ nu cineva care a ales o extrem[ de
stânga sau de dreapta, ci acela care dovede=te c[-L iube=te pe
Domnul mai mult dec`t pe el, de aceea asum`ndu-ne acest risc
vom privi la pericolul de a p[r[si calea bun[. Am fost chema\i nu
la a inova sau modifica calea Domnului, ci la a o urma, fiindc[ ea
nu s-a schimbat; nu este nici mai lat[ =i nici mai îngust[ ca =i
atunci când prin jertfa Domnului Isus ne-a fost deschis[. Ca ucenici ai Domnului Isus, care urm[m înv[\[tura St[pânului, avem
chemarea de a asculta chiar =i atunci când nu în\elegem sau nu ne

convine pe deplin planul Domnului, spun`nd: <La Cuvântul T[u,
Doamne, voi face a=a cum îmi ceri!> Se vorbe=te mult despre ce
au f[cut sfin\ii în trecut, dar multe din lucr[rile pe care ei au reu=it
s[ le fac[, fiind înso\i\i de Domnul, nu mai sunt observate ast[zi
din cauza c[ oamenii nu vor s[ le urmeze pilda de tr[ire care
cheam[ la o purtare aspr[ cu trupul =i dorin\ele lui.
Cei ce aleg s[ se verifice spre a vedea pe ce drum se g[sesc,
odat[ ce g[sesc c[ se afl[ pe calea cea bun[ devin ca un izvor de
ap[ bun[, care nu numai c[ satisface setea lor, dar =i a celor din
jurul lor. <Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap[
vie, cum zice Scriptura> (Ioan 7:38). Cu ei se împline=te cuvântul
rostit prin prorocul Isaia care spune: <Ve\i scoate ap[ cu bucurie
din izvoarele mântuirii> (Isaia 12:3). De-a lungul anilor
Dumnezeu a ridicat oameni c[rora le-a deschis ochii ca s[ vad[ c[
ei =i aceia pe care-i conduc nu sunt pe un drum bun. Martin Luther
a fost unul din oamenii care a recunoscut c[ el =i poporul care se
pretindea c[-L urmeaz[ pe Domnul au p[r[sit calea cea bun[ =i
=i-au pus inima s[ caute c[r[rile cele vechi, adic[ credin\a dat[
odat[ pentru totdeauna apostolilor, pe care =i ei, la rândul lor, au
primit-o de la Domnul Isus.
<Prea iubi\ilor, pe când c[utam cu tot dinadinsul s[ v[ scriu
despre mântuirea noastr[ de ob=te, m-am v[zut silit s[ v[ scriu ca
s[ v[ îndemn s[ lupta\i pentru credin\a, care a fost dat[ sfin\ilor
odat[ pentru totdeauna> (Iuda 1:3). Cei ce sunt pe calea cea bun[,
care duce la destina\ia dorit[ numit[ cer, î=i pot urma c[rarea
<Fiind zidi\i pe temelia apostolilor =i prorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos> (Efeseni 2:20). Oameni ca =i Luther
=i-au dat seama c[ nu este nevoie s[ apere ei Cuvântul, ci doar
s[-L lase liber, a=a dup[ cum nu ai nevoie s[ aperi un leu, ci doar
s[-l la=i liber, pentru c[ se ap[r[ el singur. C[r[rile cele noi, care
deviaz[ de la direc\ia cea bun[, au de-a face de multe ori cu
înv[\[tura fals[ care este amestecat[ cu adev[rul într-o propor\ie
bine calculat[ de sfetnicii întunericului ca s[ nu provoace suspiciuni =i s[ nu fie detectat[ de aceia care au ochii spirituali pe
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jum[tate închi=i. Este foarte periculos s[ te treze=ti c[ de\ii bani
fal=i, care cu ajutorul tehnologiei moderne, tot mai sofisticat de
ast[zi, devin tot mai u=or de fabricat. Banii fal=i sunt un fel de
minciun[ care te am[ge=te pentru un timp mai scurt sau mai lung,
dar =i mai periculos ca banii fal=i este s[ ai o credin\[ fals[ prin a
da crez unei înv[\[turi mincinoase. Mai r[u dec`t a crede o minciun[ este s[-i înve\i pe al\ii o minciun[ =i s[ cauzezi pierderea
sufletului lor.
C[r[rile r[t[citoare ale religiilor au ap[rut înc[ din Eden, unde
=arpele cel =iret a c[utat s[ strâmbe calea dreapt[ a Domnului, =i
urm[rile s-au v[zut foarte repede, atunci când Cain a adus o jertf[
care reprezenta efortul =i meritele lui. Apostolul Pavel ne-a avertizat c[ vor ap[rea înv[\[tori mincino=i între credincio=i =i i-a
asem[nat cu ni=te lupi care intr[ în turm[. +i Apostolul Petru a
v[zut acest pericol al oamenilor lacomi dup[ slav[ de=art[, care ]i
f[cea pe mul\i s[-i urmeze departe de c[rarea cea bun[ a
adev[rului. <În norod s-au ridicat =i proroci mincino=i, cum =i
între voi vor fi înv[\[tori mincino=i, care vor strecura pe furi=
erezii nimicitoare, se vor lep[da de St[pânul, care i-a r[scump[rat, =i vor face s[ cad[ asupra lor o pierzare n[praznic[. Mul\i
îi vor urma în destr[b[l[rile lor. +i, din pricina lor, calea
adev[rului va fi vorbit[ de r[u> (2 Petru 2:1, 2).
A=a cum israeli\ii care au refuzat s[ caute c[r[rile vechi au fost
pedepsi\i, tot a=a =i aceia care nu vin <de pe c[r[ri str[ine>, cum
spune o cântare veche, î=i adun[ o comoar[ de mânie din partea
lui Dumnezeu pentru ziua judec[\ii. <C[ci dac[ n-a cru\at
Dumnezeu pe îngerii care au p[c[tuit, ci i-a aruncat în Adânc,
unde stau înconjura\i de întuneric, lega\i în lan\uri =i p[stra\i pentru judecat[; dac[ n-a cru\at El lumea veche, ci a sc[pat pe Noe,
acest propov[duitor al neprih[nirii, împreun[ cu al\i =apte in=i,
când a trimis potopul peste o lume de nelegiui\i> (2 Petru 2:4, 5).
Când Domnul Isus a luat p[catul omenirii asupra Lui nici El nu a
fost cru\at de Tat[l, cu toate c[ judecând ca oameni ne-am gândi
c[ dac[ vreodat[ Dumnezeu ar fi fost înclinat s[ cru\e pe cineva

=i-ar fi cru\at Fiul, dar El, care este Dreptate =i Neprih[nire, a
pedepsit grozav în trupul Fiului p[catul noastru, al tuturor. <El,
care n-a cru\at nici chiar pe Fiul S[u, ci L-a dat pentru noi to\i,
cum nu ne va da f[r[ plat[, împreun[ cu El, toate lucrurile?>
(Romani 8:32).
Scriptura ne spune c[ Dumnezeu nu a cru\at p[catul în trecut
=i nu-l va cru\a nici pe al acelora, care ast[zi nu se întorc la
Domnul, singura sc[pare fiind ad[postul jertfei Domnului Isus
prin care omul intr[ sub protec\ia sângelui Mielului lui
Dumnezeu. C[rarea veche pe care au mers apostolii este singura
cale ce duce la via\[, =i El spune c[ ar fi fost mai bine ca unii s[
nu fi cunoscut aceast[ c[rare niciodat[, decât s[ o fi cunoscut =i
apoi s[ o p[r[seasc[, pentru c[ ar fi luat o osând[ mai mic[. <Ar
fi fost mai bine pentru ei s[ nu fi cunoscut calea neprih[nirii,
decât, dup[ ce au cunoscut-o, s[ se întoarc[ de la porunca sfânt[,
care le fusese dat[> (2 Petru 2:21). Acest verset =i multe ca =i
acesta ]l avertizeaz[ pe om despre existen\a unei c[r[ri gre=ite,
dar foarte popular[ în vremea de pe urm[, =i aceast[ c[rare este
înv[\[tura care spune c[ odat[ ce ai crezut în Domnul Isus nu ai
cum s[-\i pierzi mântuirea, orice ai face.
Tr[im vremuri când de multe ori singurul lucru pe care-l po\i
crede dintr-un ziar este data zilei curente. Tr[im vremuri când
iadul, ca o ultim[ m[sur[ de disperare, a rev[rsat între oameni un
potir plin cu un amalgam de înv[\[turi care ofer[ o cale mai
u=oar[, care s[ dea înlesniri =i s[ înl[ture purtarea unei cruci, ca
apoi acela care nu vegheaz[ s[ se afle departe de c[rarea cea bun[.
Dac[ înainte te-ai fi a=teptat s[-l g[se=ti pe Satana în baruri =i
locuri de destr[b[lare, în zilele de ast[zi po\i uneori s[-l g[se=ti pe
la anumite altare, pentru c[ acolo poate produce paguba cea mai
mare, d`nd oamenilor n[dejdi false folosind ceremonii lipsite de
via\[, încurajând slujirea =i închinarea la chipuri cioplite, turnate
sau pictate (Psalmul 97:7; Isaia 10:11), care este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, sau prin a promova înv[\[turi potrivite celor ce
merg pe calea larg[. <Dar Duhul spune l[murit c[ în vremile din
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urm[, unii se vor lep[da de credin\[, ca s[ se alipeasc[ de duhuri
în=el[toare =i de înv[\[turile dracilor> (1 Timotei 4:1).
Nu conduc[torii religio=i care vor s[ se îmbog[\easc[ =i nu
sfin\ii care au trecut în ve=nicie au dreptul de a fi mijlocitori înaintea Tat[lui, ci numai Fiul care poart[ m[rturia dragostei Lui în
urmele r[nilor ce le-a primit la Golgota. <C[ci este un singur
Dumnezeu, =i este un singur mijlocitor între Dumnezeu =i oameni:
Omul Isus Hristos> (1 Timotei 2:5). Faptul c[ mul\i merg pe
acela=i drum, în aceea=i direc\ie, nu însemn[ c[ acel drum duce la
via\[ ve=nic[ =i nici chiar faptul c[ sunt sinceri nu este îndeajuns,
ci doar adev[rul Scripturii, a c[rei temelie nu poate fi schimbat[
dup[ împrejur[ri =i timpuri, este acela care-\i poate spune dac[ e=ti
sau nu pe o c[rare bun[. Acela care vrea s[ caute c[rarea cea bun[
este bine s[-=i pun[ câteva întreb[ri: Este sursa înv[\[turii pe care
ai accept-o cuvântul Scripturii, sau are acea înv[\[tur[ revela\ii
ulterioare care nu-=i au baza în Noul Testament?
Este Domnul Isus, în care crezi, Fiul fecioarei Maria care a
venit din cer =i care este Coetern cu Dumnezeu Tat[l =i cu
Dumnezeu Duhul Sfânt? Îi aduci Domnului Isus închinarea care I
Se cuvine ca Dumnezeu sau doar ai respect pentru El =i
înv[\[turile Lui? Accep\i Cuvântul Scripturii în întregime ca fiind
Cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu? Te îndeamn[
înv[\[tura pe care o prime=ti la o via\[ de sfin\ire, care s[ încurajeze roada Duhului Sfânt în tine? C[r[rile cele vechi sunt acelea
care au fost trasate de Apostolii Domnului Isus dup[ înv[\[tura pe
care au primit-o de la Domnul Isus. <+i ce-ai auzit de la mine, în
fa\a multor martori, încredin\eaz[ la oameni de încredere, care s[
fie în stare s[ înve\e =i pe al\ii> (2 Timotei 2:2).
Mântuirea este numai în Numele Domnului Isus Hristos =i a
r[mâne pe c[rarea cea bun[ înseamn[ a r[mâne în adev[r, dar nu
mul\i mai sunt ast[zi multumi\i cu acest adev[r, ci caut[ s[-=i fac[
adev[rul lor =i ajung ca un om care poart[ un pa=aport fals cu care
nu au nici un necaz pân[ când ajunge s[ fie descoperit la trecerea
frontierei. <C[ci va veni vremea când oamenii nu vor putea s[

sufere înv[\[tura s[n[toas[; ci îi vor gâdila urechile s[ aud[
lucruri pl[cute, =i î=i vor da înv[\[tori dup[ poftele lor. Î=i vor
întoarce urechea de la adev[r, =i se vor îndrepta spre istorisiri
închipuite> (2 Timotei 4:3, 4). Vechiul Testament este plin de
exemple pentru cre=tinii nou testamentari despre urm[rile suferite
de aceia care au p[r[sit c[r[rile vechi; care L-au p[r[sit pe
Dumnezeu, Izvorul apelor vii =i au c[utat s[-=i stâmpere setea
s[pând noi fântâni, care nu \in ap[ (Ieremia 2:13). <+i tot ce a fost
scris mai înainte, a fost scris pentru înv[\[tura noastr[, pentru ca,
prin r[bdarea =i prin mângâierea pe care o dau Scripturile, s[
avem n[dejde> (Romani 15:4).
Avem un exemplu a ce înseamn[ s[ p[r[se=ti c[rarea bun[ în
israeli\ii aten\iona\i de prorocul Ieremia, care le-a spus: <C[uta\i
c[r[rile cele vechi!>, dar ei nu au vrut. Era în acea vreme o
na\iune lipsit[ de pace =i plin[ de zbucium, a c[rui vlag[ era mâncat[ de idoli, =i Dumnezeu i-a chemat pe calea cea bun[ a
ascult[rii de El, pe care ar fi putut g[si odihn[ pentru sufletele lor.
<Aceste lucruri li s-au întâmplat ca s[ ne slujeasc[ drept pilde, =i
au fost scrise pentru înv[\[tur[ noastr[, peste care au venit
sfâr=iturile veacurilor> (1 Corinteni 10:11). Cuvântul rostit de
Ieremia spune: <Sta\i în drumuri>, pentru c[ drumurile sunt multe
=i omul trebuie s[ aleag[ drumul nu dup[ ce i se pare c[ vede în
acel moment sau în func\ie de cine =i c`\i aleg acel drum, ci dup[
destina\ia la care duce acel drum. Israeli\ii erau chema\i s[ asculte
poruncile Legii date prin Moise, prin care glasul Domnului îi
înv[\a cum ar fi putut tr[i ferici\i în acea vreme.
<... «Asculta\i glasul Meu, =i Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar
voi ve\i fi poporul Meu; umbla\i pe toate c[ile pe care vi le-am
poruncit, ca s[ fi\i ferici\i. Dar ei n-au ascultat, =i n-au luat
aminte, ci au urmat sfaturile =i pornirile inimii lor rele, au dat
înapoi =i n-au mers înainte»> (Ieremia 7:23, 24). Pentru israeli\i
c[r[rile acelea p[reau vechi, la fel cum pentru cre=tinii de ast[zi
înv[\[tura Domnului Isus pare a fi o cale veche. Cu toat[ avertizarea =i bun[voin\a Domnului de a-i aten\iona, spre dezam[girea
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Domnului =i întristarea prorocului Ieremia care =i-a f[cut slujba
v[rsând multe lacrimi, poporul Ierusalimului din acea vreme a
r[mas într-o stare de r[zvr[tire. <Totu=i poporul Meu M-a uitat =i
aduce t[mâie idolilor; s-a ab[tut din c[ile lui, a p[r[sit vechile
c[r[ri, =i a apucat pe c[r[ri =i drumuri neb[tute> (Ieremia 18:15).
Poporul Israel din acea vreme L-a uitat pe Domnul =i poporul de
ast[zi în bun[ parte le urmeaz[ exemplul, ignorând ce nu le place
din Scriptur[, preferând înv[\[turile omene=ti care nu au nici o
valoare înaintea Domnului. <Degeaba M[ cinstesc ei, înv[\ând ca
înv[\[turi ni=te porunci omene=ti> (Matei 15:9).
De multe ori înv[\[turi ]mpachetate ce con\in etichete pe care
scrie <nou> sau <îmbun[t[\it> sunt prezentate ca filozofii
am[gitoare, care caut[ s[ =tirbeasc[ meritul sângelui Domnului
Isus =i îndrept[\esc omul s[ întind[ mâna la fructul oprit al p[catului. <Lua\i seama ca nimeni s[ nu v[ fure cu filozofia =i cu o
am[gire de=art[, dup[ datina oamenilor, dup[ înv[\[turile
încep[toare ale lumii, =i nu dup[ Hristos> (Coloseni 2:8).
Dumnezeu a l[sat ca Ieremia s[ trâmbi\eze o avertizare =i o cale
de sc[pare, pe care dac[ ar fi urmat-o i-ar fi sc[pat de mult[
durere. Dumnezeu face la fel =i ast[zi, c[utând =i chemând prin
diferite metode pe aceia care au p[r[sit calea cea bun[. <Ridic[
semne pe drum, pune stâlpi, ia seama la calea ta, la drumul pe care
l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cet[\ile
acestea care sunt ale tale!> (Ieremia 31:21). Pentru ei semnele =i
stâlpii au fost Legile date prin Moise pe care nu aveau voie s[ le
modifice în vreun fel (Deutronom 4:1, 2), iar pentru noi, care
tr[im ast[zi, semnele =i stâlpii sunt înv[\[turile apostolilor prin
care Dumnezeu ne-a ar[tat care este calea bun[ =i cum putem
merge pe ea (Fapte 2:42 ; 1 Tesaloniceni 2:13).
Este sufletul t[u pe o c[rare bun[? David a întrebat acest lucru
=i nu s-a bazat pe vederea lui, ci l-a chemat pe Domnul s[ vad[
dac[ într-adev[r este pe o cale bun[. <Cerceteaz[-m[,
Dumnezeule, =i cunoa=te-mi inima! Încearc[-m[ =i cunoa=te-mi
gândurile! Vezi dac[ sunt pe o cale rea, =i du-m[ pe calea

ve=niciei!> (Psalmul 139:23, 24). Cum este c[rarea pe care mergi?
Când este vorba de c[rarea care duce la locul unde se prime=te
cununa este sigur c[ nu po\i fi decât pe unul din dou[ drumuri, pe
drumul bun sau pe drumul gre=it. Sunt mul\i care merg pe c[r[ri
alese de inima lor =i <pr[p[dul =i pustiirea sunt pe drumul lor>
(Romani 3:16). Drumul care duce la via\[ este un drum mai pu\in
c[utat =i umblat, pentru c[ nu întotdeauna ofer[ priveli=ti
încânt[toare pentru fire, dar <pe c[rarea neprih[nirii este via\a, =i
pe drumul însemnat de ea nu este moarte> (Proverbe 12:28).
Este foarte important s[ afli pe ce drum e=ti, pentru c[ <multe
c[i pot p[rea bune omului, dar la urm[ se v[d c[ duc la moarte>
(Proverbe 14:12). Dac[ te apropii de Domnul cu gândul s[ ascul\i
=i nu doar s[ fii informat, po\i s[-L rogi =i El î\i va ar[ta drumul
pe care trebuie s[ mergi. <Binevoiasc[ Domnul, Dumnezeul t[u,
s[ ne arate drumul pe care trebuie s[ mergem =i s[ ne spun[ ce
avem de f[cut!> (Ieremia 42:3). Dac[ vrei s[ vezi pe ce drum e=ti
ai nevoie de lumin[ =i cuvântul Domnului poate face lumin[
înaintea pa=ilor t[i. <Cuvântul T[u este o candel[ pentru
picioarele mele, =i o lumin[ pe c[rarea mea> (Psalmul 119:105).
Prin Cuvânt, =i chiar prin oameni, Dumnezeu cheam[ oamenii pe
c[rarea cea bun[ =i le d[ oportunitatea s[ aud[ ce au nevoie s[
cunoasc[. <Urechile tale vor auzi dup[ tine glasul care va zice:
«Iat[ drumul, merge\i pe el!» când ve\i voi s[ v[ mai abate\i la
dreapta sau la stânga> (Isaia 30:21).
Calea Domnului este un drum pe care numai cei ce vor =i caut[
s[ tr[iasc[ în neprih[nire pot umbla pe el. <Acolo se va croi o
cale, un drum, care se va numi Calea cea sfânt[; nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfin\i; cei ce vor
merge pe ea, chiar =i cei f[r[ minte, nu vor putea s[ se r[t[ceasc[>
(Isaia 35:8). Domnul Isus este drumul pe care merg cei
r[scump[ra\i, fiindc[ prin moarta Lui ne-a deschis din nou drumul spre casa Tat[lui. <Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adev[rul =i
via\a. Nimeni nu vine la Tat[l decât prin Mine»> (Ioan 14:6).
Domnul Isus a spus c[ aceast[ cale nu este lat[, ci dimpotriv[ este
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îngust[. <Intra\i pe poarta cea strâmt[. C[ci larg[ este poarta, lat[
este calea care duce la pierzare, =i mul\i sunt cei ce intr[ pe ea.
Dar strâmt[ este poarta, îngust[ este calea care duce la via\[, =i
pu\ini sunt cei ce o afl[> (Matei 7:13, 14). Poarta este strâmt[,
pentru c[ mântuirea este numai în Numele Lui (Fapte 4:12). Nu
prin fapte sau alte merite personale, ci prin har se poate intra pe
calea îngust[. Calea fiind ]ngust[ ]nseamn[ c[ nu po\i umbla pe
ea ducând bagajele p[catelor =i a grijurilor pe care \i le d[ lumea,
pentru c[ aceast[ cale este pentru cei care vor s[ tr[iasc[ separându-se de ce este r[u, adic[ s[ tr[iasc[ o via\[ sfânt[.
Cei care au g[sit drumul bun, adic[ pe Domnul Isus, au un sim\
de datornic, care-i face s[ spun[ =i altora despre acest drum pe
care sufeltul poate g[si pace =i împ[care cu Dumnezeu. Dac[ ai
g[sit drumul bun, ai spus =i la al\ii? Un credincios care era pe
patul de moarte a spus c[ nu-i este fric[ s[ moar[, pentru c[ =tia
c[ vina lui a fost =tears[ de sângele Domnului Isus, dar gândindu-se la cât de pu\in a lucrat pentru Domnul a spus c[ îi este
ru=ine s[ moar[, pentru c[ merge înaintea Lui cu mâinile aproape
goale. <Cel neprih[nit arat[ prietenului s[u calea cea bun[, dar
calea celor r[i ]i duce în r[t[cire> (Proverbe 12:26). Oricare drum
l-ai alege aici pe p[mânt, într-o zi vei ajunge la destina\ie =i o dat[
ajuns, acolo vei r[mâne pentru totdeauna.
Un om b[trân, care a trecut prin numeroase r[zboaie, a fost
întrebat la câte înmormânt[ri crede c[ a participat în via\a lui.
Omul, care v[zuse mult pr[p[d în via\a lui, dup[ ce s-a gândit
pu\in, a spus c[ probabil c[ a fost prezent la înmormântarea a sute
de persoane. Apoi a spus c[ pe to\i ace=tia, a=a zisul om al lui
Dumnezeu, ia trimis în Rai, la locuri cu verdea\[. Oare este posibil? Oare nu este =i iad? Scriptura, cartea care nu ne minte niciodat[, ne înva\[ c[ sunt dou[ destina\ii =i numai acela care at`ta
timp cât este în via\[ intra la ad[psotul jertfei Domnului Isus, prin
a lua decizia de a-=i preda via\a Domnului, poate primi darul
mânturii spre a putea fi primit acolo unde este =i Dumnezeu.
Unii cheltuiesc mul\i bani ca s[ aib[ o piatr[ de mormânt

scump[, sau s[ poat[ avea o înmormântare la care serviciul funerar s[ fie oficiat de multe persoane, de parc[ ace=tia i-ar putea
afecta locul unde a ajuns imediat ce sufletul i-a p[r[sit trupul. Prin
cuvântul Scripturii, prin c[r\i, prin cânt[ri, prin predici, prin
oameni care-\i spun despre mântuire, Dumnezeu te cheam[ la El
cât timp mai este vremea împ[c[rii, pentru c[ dup[ aceast[
perioad[ de har urmeaz[ vremea judec[\ii. El te cheam[ s[
p[r[se=ti drumul ce duce la chinul cel ve=nic =i vrea s[ vii pe drumul ce duce la via\[ ve=nic[, de aceea caut[-L între cei care sunt
vii; caut[-L cât se zice <ast[zi>; caut[-L cu toat[ inima cât[ vreme
El mai poate fi g[sit, iar El se va l[sa g[sit de tine.
Amin
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25
PUÞIN DESPRE DUMNEZEU
<Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, =i i-a zis: «Eu
sunt Domnul. Eu M-am ar[tat lui Avraam, lui Isaac =i
lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am
fost cunoscut de el sub Numele Meu ca ’Domnul’.»>
Exod 6:2, 3

C

uvântul Scripturii este Acela care în lumina dat[ de
Duhul Sfânt ne înva\[ despre Dumnezeu =i atunci când
ne apropiem de ea ca s[ fim înv[\a\i primim r[spunsuri
clare, în m[sura în care Dumnezeu vede c[ avem nevoie s[
cunoa=tem anumite lucruri, ]nc`t s[ nu r[mânem doar la anumite
p[reri sau opinii. Ca s[ beneficiezi de înv[\[tura Scripturii trebuie
s[ te apropii de ea =tiind c[ e=ti gol, ca apoi s[ m[nânci pân[ când
sufletul \i-e s[tul, ]nc`t s[ po\i cugeta la bun[tatea =i m[re\ia lui
Dumnezeu =i s[ te luminezi de bucurie. Este important, chiar dac[
aceasta necesit[ efort =i silin\[ din partea noastr[, s[ c[ut[m s[
avem cuno=tin\e despre Numele lui Dumnezeu a=a cum le g[sim
în Scriptur[, pentru c[ acest lucru ne va ajuta s[ putem
în\elege pu\in mai mult despre Dumnezeu. <De aceea da\i-v[ =i
voi toate silin\ele ca s[ uni\i cu credin\a voastr[ fapta; cu fapta
cuno=tin\a> (2 Petru 1:5).
Dumnezeu este o fiin\[ Sfânt[, Atotputernic[, Nem[rginit[,
spre deosebire de om care este foarte m[rginit =i cu o privire
înce\o=at[ de p[cat, care-l împiedic[ s[ poat[ în\elege prea multe
despre des[vâr=irea =i maiestatea lui Dumnezeu, dar în m[sura în
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care El ne îng[duie este de folos s[ umbl[m, a=a cum spune Apostolul Petru, dup[ <cuno=tin\a> despre Dumnezeu. Numele Lui ne
înva\[ despre puterea, autoritatea =i sfin\enia Lui, =i cea de-a doua
porunc[ din Decalog ]l previne pe om s[ nu ia Numele Domnului
în de=ert. Când c[rturarii evrei, care se ocupau cu transcrierea
Scripturilor, ajungeau la Numele lui Dumnezeu de Yahweh, cu
toate c[ Dumnezeu nu a cerut acest lucru, nu numai c[ se sp[lau
=i luau o pan[ nou[, dar pentru c[ socoteau Numele lui Dumnezeu
prea sacru de a fi scris pe copiile ce le produceau ei, foloseau în
loc de Numele lui Dumnezeu (prescurtat YHWH) numele de
Adonai, care-L reprezint[ pe Dumnezeu Domn sau St[pân.
Dintr-un respect sacru, ei foloseau nume care erau sinonime cu
numele Yahweh, =i aceste nume sunt: Elohim, Iehova =i Adonai,
fiecare la rândul lui se ramific[ în alte nume care descriu caracterul lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu de Iahweh era un
nume a=a de sacru pentru israeli\i încât era pronun\at numai de
c[tre marele Preot, o singur[ dat[ pe an, când intra în locul Prea
Sfânt ca s[ fac[ slujba înaintea Domnului în ziua dedicat[
s[rb[torii r[scump[r[rii (Leviticul 16). Scriptura ne înva\[ despre
tainele Trinit[\ii lui Dumnezeu în persoana Tat[lui, a Fiului =i a
Duhului Sfânt. Trinitatea este metoda favorit[ a lui Dumnezeu de
a lucra chiar în Univers =i poate fi observat[ în lucr[rile care ne
înconjoar[, pe care Dumnezeu le-a f[cut.
Tot ce noi cunoa=tem este cuprins ]n timp, spa\iu =i materie.
Timpul are trinitatea lui de trecut, prezent =i viitor. Spa\iul în\eles
de noi oamenii are lungime, l[\ime =i adâncime. Materia, care
poate fi solid[, lichid[ sau gazoas[, este =i ea cuprins[ de metoda
de lucru a trinit[\ii prin energie, mi=care =i schimbare de circumstan\[ sau fenomen. Acela=i Dumnezeu care a creat =i a pus doar
în galaxia noastr[, numit[ galaxia Laptelui, vreo 2,5 trilioane de
stele a creat omul o faptur[ vie, în care a suflat duh de via\[. Omul
are via\a prin sânge, =i are vreo 250 de trilioane de molecule de
sânge la scara cea mai detailat[. Acest Dumnezeu Atotputernic,
care este de nep[truns pe deplin în tainele priceperii Lui,
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cople=e=te =i dep[=e=te imediat puterea noastr[ de gândire, asemenea unui aparat mic care ar fi conectat la o surs[ de putere mare,
asemenea unui program de computer gigantic pe care cineva ar
încerca în zadar s[-l pun[ într-o memorie artificial[ mic[, =i totu=i
acest Dumnezeu Atotputernic, Creator a toate, vrea s[ fie cunoscut de fiecare din noi ca un Dumnezeu Bun =i Iubitor. El vrea s[
ne fac[ p[rta=i la slava Lui ve=nic[ dup[ aceast[ via\[ pe care o
tr[im în acest trup de carne.
Termenul de Trinitate nu este men\ionat în Scriptur[, dar el
reiese din înv[\[tura Scripturii despre cine este Dumnezeu. Prin
Trinitate în\elegem un singur Dumnezeu în trei persoane distincte, care sunt Dumnezeu Tat[l, Dumnezeu Fiul =i Dumnezeu
Duhul Sfânt. Elohim este al treilea cuvânt folosit în Scriptur[ în
cartea Genesei =i este numele evreiesc pentru Dumnezeu, care
reprezint[ Divinitatea la plural. <Apoi Dumnezeu a zis: «S[
facem om dup[ chipul Nostru, dup[ asem[narea Noastr[…»?
(Genesa 1:26). Numele de Elohim practic reprezint[ pluritatea
maiest[\ii unui singur Dumnezeu, care într-o unitate deplin[ a
trei persoane distincte este un singur Dumnezeu. Cuvintele pe
care le-a auzit prorocul Isaia dovedesc din nou c[ Dumnezeu este
Unul singur, dar în trei Persoane distincte. <Am auzit glasul
Domnului, întrebând: …«cine va merge pentru Noi?...»>
(Isaia 6:8). Acest cuvânt <Noi> reprezint[ pe Dumnezeu Tat[l, pe
Dumnezeu Fiul =i pe Dumnezeu Duhul Sfânt.
Dumnezeu, care este Duh, are atribute care-I descriu caracterul
în Sfânta Scriptur[ =i El este Etern, adic[ Ve=nic, Atotputernic,
Atotcunosc[tor, Atotprezent, iar ca atribute morale El este Sfânt,
Milostiv, Drept, Credincios. El este Dragoste. Dumnezeu Tat[l
este nev[zut de ochii omene=ti. El este izvorul a tot ce este bun =i
care se las[ cunoscut mai îndeaproape de om prin Dumnezeu Fiul
=i Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiul este manifestarea slavei Tat[lui ca
lumina soarelui, =i Duhul Sfânt este Persoana nev[zut[ a lui
Dumnezeu, dar sim\it[ ca =i c[ldura razei soarelui. Dumnezeu
Tat[l este Dumnezeu Yahweh, prima Persoan[ din Trinitate =i El

este Dumnezeul lui Israel, Tat[l Domnului Isus =i Tat[l fiec[rui
credincios care face parte din Biserica lui Dumnezeu. El este
Acela despre care prorocul Isaia a spus c[ Dumnezeu ne-a dat un
Fiu, adic[ ni L-a dat pe Fiul S[u s[ vin[ pe p[mânt ca s[ ne fie
R[scump[r[tor (Isaia 9:6).
Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoan[ din
Trinitate, care în toate timpurile <ESTE> a=a cum i s-a adresat lui
Moise din rug, ucenicilor =i Iudeilor. <«Tat[l vostru Avraam a
s[ltat de bucurie c[ are s[ vad[ ziua Mea: a v[zut-o =i s-a bucurat.» «N-ai nici cincizeci de ani», I-au zis Iudeii, «=i ai v[zut pe
Avraam!» Isus le-a zis: «Adev[rat, adev[rat, v[ spun c[, mai
înainte ca s[ se nasc[ Avraam, sunt Eu»> (Ioan 8:56-58). El
<Este> înainte de Avraam, pentru c[ toate lucrurile au fost create
prin El chiar de la început (Efeseni 3:9-11). Este important s[
observ[m c[ Domnul Isus, care este Dumnezeu, se adreseaz[ lui
Dumnezeu Tat[l în repetate rânduri =i acest lucru ne ajut[ s[
în\elegem pu\in despre taina Sfintei Treimi, adic[ faptul c[ exist[
un Singur Dumnezeu în trei persoane diferite. <Eu nu mai sunt în
lume, dar ei sunt în lume, =i Eu vin la Tine. Sfinte Tat[, p[ze=te ]n
Numele T[u, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei s[ fie una,
cum suntem =i noi> (Ioan 17:11).
Iehova, care în evreie=te înseamn[ etern, sau <Cel Ve=nic la
zile>, este Domnul, este În\elepciune, este Acela care a fost
prezent în momentul când Dumnezeu Tat[l a întocmit cerurile,
lucrând împreun[ cu Dumnezeu Tat[l. <Eu eram me=terul Lui, la
lucru lâng[ El, =i în toate zilele eram desf[tarea Lui…>
(Proverbe 8:30). El este <Domnul> prin care =i pentru care
Dumnezeu Tat[l a creat Universul. <El este chipul Dumnezeului
celui nev[zut, cel întâi n[scut din toat[ zidirea. Pentru c[ prin El
au fost f[cute toate lucrurile care sunt în ceruri =i pe p[mânt, cele
v[zute =i cele nev[zute: fie scaune de domnii, fie dreg[torii, fie
domnii, fie st[pâniri. Toate au fost f[cute prin El =i pentru El. El
este mai înainte de toate lucrurile, =i toate se \in prin El>
(Coloseni 1:15-17, Apocalipsa 4:11). El, <Domnul> (Ioan 1:14),
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este descris în Scriptur[ mai târziu ca fiind Domnul Isus Hristos,
Cuvântul care era cu Dumnezeu Tat[l =i care era Dumnezeu. El
s-a f[cut trup =i a locuit între noi, oamenii. <La început era Cuvântul, =i Cuvântul era cu Dumnezeu, =i Cuvântul era Dumnezeu. El
era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost f[cute prin El;
=i nimic din ce a fost f[cut n-a fost f[cut f[r[ El> (Ioan 1:1-3).
Aceste cuvinte sunt atât de adânci =i miezoase c[ te pot duce în
timp, în Eternitate, a=a de departe încât textul Genesei \i se pare a
fi la doar zece minute în urma prezentului în care tr[im.
Acela=i Dumnezeu care se prezint[ lui Moise cu numele de
<Dumnezeul Cel Atotputernic> ( El Shaddai) este Dumnezeu care
a luat trup de om ca s[ ne poat[ fi Mântuitor. <Cuvântul S-a f[cut
trup =i a locuit printre noi, plin de har =i de adev[r. +i noi am privit slava Lui, o slav[ întocmai ca slava singurului n[scut din
Tat[l> (Ioan 1:14). G[sim în cartea Apocalipsei c[ printre alte
nume bine meritate Domnul Isus are =i numele de <Cuvântul lui
Dumnezeu> (Apocalipsa 19:13). El este Cuvântul care s-a întrupat ca s[ devin[ Mântuitorul lumii. El, <Domnul>, nu +i-a f[cut
apari\ia între oameni pentru prima dat[ în Betleemul din Iudea,
unde S-a n[scut din fecioara Maria, ci este men\ionat de peste 50
de ori pe paginile Vechiulul Testament ca fiind îngerul Domnului,
(Teofanie) care, spre deosebire de al\i îngeri men\iona\i în Scriptur[, g[sim c[ prime=te închinarea ce I se cuvine doar lui
Dumnezeu, pentru c[ El este Cel ce Este, adic[ Dumnezeu.
<Dumnezeu a zis lui Moise: «Eu sunt cel ce sunt.» +i a
ad[ugat: «Vei r[spunde copiilor lui Israel astfel: ’Cel ce se
nume=te ’Eu sunt’, m-a trimis la voi’»> (Exodul 3:14). G[sim c[
}ngerul Domnului, adic[ Acela pe care noi }l cunoa=tem ca
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a
binecuvântat s[mân\a lui Avraam (Genesa 22:18), a anun\at pe
Manoah (Judec[tori 13) =i pe Hagar (Genesa 16) c[ vor avea
fiecare câte un fiu. G[sim în Scriptur[ c[ Îngerul Domnului i-a
p[zit pe israeli\i de carele lui Faraon, i-a dus de mâncare lui Ilie,
a fost martor la p[catul lui David =i la neascultarea lui Balaam. El

este îngerul care a blestemat pe Meroza, care nu a vrut s[ lupte
luptele Domnului =i a f[cut din Ghedeon un viteaz care a izb[vit
poporul Israel de madiani\i. El este C[petenia o=tirii Domnului în
fa\a c[ruia Iosua s-a aruncat cu fa\a la p[mânt (Iosua 5:13-15). El
este Acela recunoscut ca având o fa\[ cu chip de om, înaintea
c[ruia Ezechiel, când I-a v[zut slava, a c[zut cu fa\a la p[mânt
(Ezechiel 1:26-28). Când Domnul Isus a fost pe p[mânt a confirmat în repetate rânduri c[ El este Fiul lui Dumnezeu =i prin aceasta a spus c[ El este Dumnezeu, a=a cum i S-a adresat =i Toma:
<Domnul meu =i Dumnezeul meu!> (Ioan 20:28).
El a validat revela\ia primit[ de Petru c[ este Hristosul. Femeii
samaritence i-a spus c[ El este Mesia cel a=teptat. Pe orbul din
na=tere, pe care l-a vindecat, l-a întrebat dac[ crede în Fiul lui
Dumnezeu, iar acesta a crezut în El =i I S-a închinat. Celor doi
ucenici în drum spre Emaus le-a aspus c[ a=a avea s[ sufere
Hristosul =i chiar tribunalul religios care L-a condamnat la moarte
le-a spus c[ El este Fiul. Domnul Isus a primit închinarea ucenicilor dup[ ce a potolit furtuna (Matei 14:33) =i le-a spus c[ El este
una cu Tat[l. El, fiind oglindirea Slavei Tat[lui, a spus c[ cine
L-a v[zut pe El, L-a v[zut pe Tat[l. <…Cine M-a v[zut pe Mine
a v[zut pe Tat[l…> (Ioan 14:9). Iehova este Domnul care nu se
schimb[. <C[ci Eu sunt Domnul, Eu nu m[ schimb…>
(Maleahi 3:6). Chiar dac[ }l cunoa=tem cu diferite nume, în
diferite timpuri =i }l vedem folosind diferite metode de a lucra, El
este neschimbat în natur[ =i în caracterul lui sfânt =i drept. <Isus
Hristos este acela=i ieri, azi =i în veci!> (Evrei 13:8).
Dumnezeu Duhul Sfânt este a treia Persoan[ din Trinitate, care
împreun[ cu Dumnezeu Tat[l =i Dumnezeu Fiul este un singur
Dumnezeu. <C[ci Domnul este Duhul; =i unde este Duhul
Domnului, acolo este slobozenia> (2 Corinteni 3:17). Când
Anania =i Safira au min\it pe Apostoli, Petru le-a spus c[ nu au
min\it un om, ci pe Dumnezeu Duhul Sfânt. <…pentru ce \i-a
umplut Satana inima ca s[ min\i pe Duhul Sfânt, =i s[ ascunzi o
parte din pre\ul mo=ioarei? …N-ai min\it pe oameni, ci pe
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Dumnezeu> (Fapte 5:3, 4). Duhul Sfânt care cerceteaz[ tainele
adânci ale lui Dumnezeu este Atotputernic, Atot=tiitor, Atotprezent =i Ve=nic. Având o personalitate cu con=tiin\[ de Sine =i
fiind ve=nic, El este Dumnezeu pentru c[ numai Dumnezeu este
ve=nic. La fel ca Dumnezeu Tat[l, =i Dumnezeu Fiul are atributele
personalit[\ii de Dumnezeu ca intelect, voin\[ =i emo\ie.
G[sim în Scriptur[ c[ Dumnezeu Duhul Sfânt înva\[ =i
vorbe=te la persoana întâi singular, a=a cum i-a vorbit lui Petru
când era în Iope. <+i pe când se gândea Petru la vedenia aceea,
Duhul i-a zis: «Iat[ c[ te caut[ trei oameni; scoal[-te, pogoar[-te,
=i du-te cu ei, f[r[ =ov[ire, c[ci Eu i-am trimis»> (Fapte 10:19, 20).
Dumnezeu Duhul Sfânt este Mângâietorul promis =i trimis de
Dumnezeu Fiul de la Dumnezeu Tat[l ca s[ fie cu noi =i în noi pe
drumul numit via\[. El ne cârmuie=te, ne modeleaz[ dup[ chipul
Fiului prin virtu\i =i roade sfinte, preg[tindu-ne pentru cer a=a
cum o mireas[ este preg[tit[ =i împodobit[ pentru un mire. Duhul
Sfânt este Acela care ne d[ lumin[ din Cuvântul Scripturii ca
aceasta carte s[ nu fie pecetluit[ pentru noi, ci s[ ne vorbeasc[, s[
ne hr[neasc[, s[ ne înarmeze =i s[ ne înt[reasc[ în omul cel nou.
Duhul Sfânt este Acela care face din noi, din oamenii de rând,
adic[ fire=ti, care pot pu\in, oameni supranaturali, adic[
duhovnice=ti, care pot ierta, pot birui ispite grele =i se pot =i vor a
se sacrifica pentru a face voia lui Dumnezeu. Cine nu are Duhul
lui Hristos nu este al Lui, pentru c[ are duhul tot mort. Dac[ cineva vrea darul Sfântului Duh trebuie ca odat[ ce s-a separat de
p[cat s[-L cear[ de la Dumnezeu. <Deci, dac[ voi, care sunte\i r[i,
=ti\i s[ da\i daruri bune copiilor vo=tri, cu cât mai mult Tat[l
vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!>
(Luca 11:13). Botezul în ap[ este momentul în care m[rturisim c[
noi credem c[ Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, =i promitem c[-L vom sluji toat[ via\a noastr[, dar la
botezul cu Duhul Sfânt cerul m[rturise=te c[ suntem ai
Domnului, dovedind c[ am devenit parte din trupul lui Hristos
care este Biserica vie a lui Dumnezeu =i în acela=i timp una cu

Hristos, pentru c[ Duhul Lui este în noi. Pân[ când omul nu simte
sigiliul =i umplerea cu Duhul Sfânt are religie =i ceremonii, dar
când Duhul Sfânt devine rezident permanent în templul trupului
nostru via\a de cre=tin se schimb[ la o stare în care }l avem pe
Acela care mijloce=te din noi pentru noi, dar avem =i o linie de
comunicare deschis[ cu Dumnezeu. Dumnezeu nu locuie=te în
temple sau catedrale (Fapte 17:24), dar locuie=te în tempul trupului nostru, care a fost n[scut de sus, at`ta timp c`t purtarea noastr[ nu-L alung[ afar[.
Duhul Sfânt este o comoar[ pe care o p[str[m în vasul de lut
numit trup. Prezen\a Lui ca sigiliu ne spune c[ suntem în siguran\a Lui, c[ suntem proprietatea Lui =i c[ avem ca destina\ie
cerul, de unde Duhul Sfânt a venit ca s[ locuiasc[ în noi. Duhul
Sfânt în vasul nostru de lut este o arvun[, ca un avans, ca un gust
din ceea ce vom avea =i cunoa=te sus în cer, unde Domnul Isus a
preg[tit un loc, ca acolo unde este El St[pânul, Domnul, Adonai,
s[ fim =i noi, slujitorii Lui, copiii Lui, Mireasa Lui, Biserica Lui.
Aceast[ umplere cu Duhul Sfânt trebuie p[strat[ printr-o via\[
sfânt[ =i plin[ de road[, pentru c[ Duhul Sfânt care face din noi
martori ai Domnului Isus Hristos poate fi întristat de o purtare
nepotrivit[ a unui copil al Domnului. Duhul Sfânt ne îndeamn[ la
dragoste =i unitate, pentru c[ vrea s[ ne creasc[ la maturitate spre
a fi de folos Împ[r[\iei lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt este Acela prin care se manifest[ puterea darurilor
în Biseric[, dar mai important ca darurile este roada care trebuie
s[ fie v[zut[ în fiecare credincios, pentru c[ roada dovede=te c[
am fost cu adev[rat n[scu\i din s[m[n\a care nu poate putrezi. Ca
s[-L cuno=ti pe acest Dumnezeu Bun, care vrea s[ fie cunoscut de
tine, trebuie s[ te apropii de El cu sinceritate, având dorin\a s[
ascul\i ceea ce El te înva\[. Logica =i ra\iunea omeneasc[ a unei
min\i s[n[toase este bun[, dar în a-L c[uta =i g[si pe Dumnezeu
ele nu te pot duce decât pân[ ]ntr-un loc. Dac[ conduci o ma=in[
=i ai dorin\a s[ treci oceanul, nu po\i s[ mergi cu ea decât pân[ la
hotarul dintre p[mânt =i ap[, unde dac[ alegi =i vrei s[ mergi mai
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departe va trebui s[ folose=ti un mijloc de transport diferit. La fel
este =i cu ra\iunea omului, care atunci când cite=te Cuvântul lui
Dumnezeu =i dore=te cu adev[rat s[-L cunoasc[ prime=te
credin\a. Ea poate mai mult dec`t gândirea =i logica limitat[ a
omului, care depinde de ce spune ochiul =i de ce aude urechea.
Este logic ca din nimic s[ apar[ nimic, ca apoi logica min\ii omului s[ spun[ c[ atunci când exist[ un Creator pot exista lucrurile
create de Creator, dar este necesar s[ treci la credin\[, s[ treci de
limita aceasta a priceperii min\ii ca s[ po\i în\elege c[ Dumnezeu,
care nu este limitat ca noi de timp, spa\iu =i materie, are o natur[
spiritual[ =i locuie=te într-o lume spiritual[.
Far[ credin\[ nu putem fi pl[cu\i lui Dumnezeu =i nici nu
putem începe s[-L cunoa=tem =i nici nu avem cum s[ începem
s[-I în\elegem c[ile, dar prin credin\[, la nivelul duhului nostru
trezit la via\[ de Duhul Sfânt, putem cre=te în cuno=tin\a lui
Dumnezeu =i putem avea revela\ii prin puterea Duhului Sfânt.
Domnul Isus i-a spus femeii samaritence la fântân[ c[ nu locul
unde te închini este important, ci cui =i cum i te ]nchini conteaz[,
pentru c[ Dumnezeu este Duh =i închinarea pl[cut[ Lui este la
nivelul duhului, în duh =i în adev[r. De aceea condi\ia na=terii din
nou men\ionat[ de Domnul Isus lui Nicodim este absolut necesar[
ca s[-L po\i cunoa=te pe acest Dumnezeu Bun, ca s[-I po\i aduce
închinare care s[ fie primit[ de El, ca s[ te po\i bucura de El când
}i sim\i prezen\a în templul trupului t[u, ca apoi s[ po\i petrece
ve=nicia ]mpreun[ cu El.
Dumnezeu, care nu poate fi pe deplin în\eles de mintea omului, vrea s[ fie cunoscut de noi ca un Dumnezeu Bun, care iube=te
creatura mâinilor Lui =i vrea s[ aib[ o rela\ie de prietenie cu noi.
P[catul a intrat în lume prin interven\ia =arpelui =iret, care i-a
sugerat femeii în Eden c[ de fapt Dumnezeu nu este Bun,
deoarece nu le d[ ceva care este bun, dar noi ca p[rin\i =tim c[ disciplina face parte din a-\i ar[ta bun[tatea fa\[ de copii. Bun[tatea
este un atribut al lui Dumnezeu, care ne-a adus cele mai mari
binecuvânt[ri, pentru c[ prin bun[tatea Lui în cer a fost f[cut un

plan numit har. Conform acestui plan f[cut în mil[ Dumnezeu
Tat[l a dat pe Fiul =i L-a acceptat ca Înlocuitor pentru cel p[c[tos.
Dumnezeu Fiul a spus: <Iat[-M[, trimite-M[!> =i S-a smerit,
luând trup de om, ca s[ fie un Înlocuitor potrivit pentru om.
Dumnezeu Duhul Sfânt este Acela care deschide ochii inimii
]nc`t omul s[ vad[ c`t este de murdar, ca apoi în meritul sângelui
Mielului lui Dumnezeu s[ fie sp[lat de vin[ =i înnoit într-o faptur[
ce are duhul viu, care poate =i spune: <Ava!> adic[ Tat[.
Avându-L pe Dumnezeu ca Tat[, sufletul mântuit începe s[
semene cu El datorit[ acestei roade a bun[t[\ii pe care Dumnezeu
Duhul Sfânt o face s[ rodeasc[ în el. Orice lucru bun vine de la
Tat[l Luminilor =i cea mai clar[ expresie a bun[t[\ii Lui pentru
tine =i pentru mine a fost crucea pe care Fiul lui Dumnezeu a suferit =i a murit pentru noi, cei p[c[to=i. El a murit pentru omul
p[c[tos, care prin p[cat a pierdut p[rt[=ia cu Dumnezeu.Chiar
dac[ în momentele când Domnul Isus a suferit cei ce L-au iubit,
fiind limita\i de p[reri =i opinii omene=ti, au spus c[ nu v[d nimic
bun în acea lucrare, de fapt în ea se ascundea dragostea lui
Dumnezeu atât pentru ei cât =i pentru tine =i pentru mine. Scriptura
ne spune c[ omul va da socoteal[ de via\a tr[it[ pe p[mânt, =i
datorit[ faptului c[ to\i oamenii au p[c[tuit, fiecare, în dreptul lui,
are de ales ]ntre a pl[ti el însu=i pentru p[cat prin pedeapsa iadului
sau poate alege s[ accepte c[ Domnul Isus a fost Acela care a pl[tit
pentru p[catul lui când a fost r[stignit pe cruce la Golgota.
Dac[ nu-L cuno=ti ca Mântuitor al sufletului t[u pe acest
Dumnezeu Bun, El ast[zi, pân[ când î\i mai poate fi Mântuitor, te
cheam[ s[ te împaci cu El. Oricât de dulce ar p[rea p[catul, el
devine amar când treci din aceast[ via\a neîmp[cat cu Dumnezeu
=i El nu-\i poate fi decât Judec[tor. Orice suflet p[c[tos este în
orice moment doar la o clip[, doar la o b[taie de inim[, separat de
mânia unui Dumnezeu care va pedepsi grozav p[catul, de aceea
El, care în bun[tatea Lui le arat[ p[c[to=ilor calea, a=a cum am
fost =i eu =i milioane de alte suflete, te cheam[ ast[zi =i pe tine ca
s[ te împaci cu El =i s[ tr[ie=ti pentru El, împreun[ cu El. Vino la

278

279

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

Domnul! Vino, =i El te va primi =i-\i va da o stare de nevinov[\ie
cu care vei putea fi pentru totdeauna cu El. Amin.

26
O BISERICÃ FÃRÃ LACRIMI
ÎNTR-O LUME CE MERGE SPRE IAD
<Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? +i
cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? +i
cum vor auzi despre El f[r[ propov[duitor?>
Romani 10:14

P

entru ]nceput a= vrea s[ ne aducem aminte ce este
Biserica. A=a cum ]n\elegem din Cuv`ntul lui
Dumnezeu, Biserica Universal[ nu este o cl[dire fizic[,
ci una spiritual[, format[ din totalitatea sufletelor vii sau trecute
în ve=nicie, care prin poc[in\[ au fost transformate de Duhul Sfânt
în f[pturi noi, în meritul jertfei Domnului Isus Hristos. <Nu =ti\i
c[ voi sunte\i Templul lui Dumnezeu, =i c[ Duhul lui Dumnezeu
locuie=te în voi?> (1 Corinteni 3:16). Cortul întâlnirii pe care-l
purtau israeli\ii a fost un simbol al Bisericii în care Dumnezeu
avea s[ locuiasc[. <S[-Mi fac[ un loca= sfânt, =i Eu voi locui în
mijlocul lor> (Exodul 25:8). Biserica Universal[ a lui Dumnezeu
este format[ la r`ndul ei din mul\imea de biserici sau adun[ri
locale, care sunt grup[ri de oameni ce se adun[ împreun[ în
cl[diri dedicate lucr[rii lui Dumnezeu, cl[diri numite de unii biserici sau case de rug[ciune.
Din versetul citat la început în\elegem c[ aceia care fac parte
din Biserica lui Dumnezeu au r[spunderea de a spune celor
nemântui\i despre bun[tatea lui Dumnezeu, iar prin propov[280

duirea Evangheliei au datoria de a face cunoscut planul Lui de
mântuire. Un astfel de suflet, care a primit darul mântuirii, devine
o f[ptur[ nou[, pentru c[ are un Domn =i un St[pân nou, are o
lumin[ nou[ care-l c[l[uze=te, are o libertate sau o slobozenie
nou[, dar are =i o dragoste nou[ fa\[ de Dumnezeu =i de tot ce
iube=te El. Când un rabin termina cu instruirea ucenicilor lui nu
le d[dea o diplom[ la sfâr=it, ci atunci când aveau instruirea necesar[ le spunea: <Merge\i acum =i face\i =i voi ucenici! Ar[ta\i
oamenilor cum s[ urmeze exemplul vostru, dup[ cum =i voi a\i
urmat exemplul meu!> Odat[ ce ne-am f[cut p[rta=i firii dumnezeie=ti =i am gustat ce bun este Domnul, ca =i copii care ne
asem[n[m cu Tat[l ceresc ni se cere =i nou[ s[ ar[t[m bun[tate =i
preocupare fa\[ de aceia care nu =tiu c[ Dumnezeu d[ darul mânturii celor ce se poc[iesc.
Se vorbe=te ast[zi mult despre cre=terea unei biserici, despre
puterea ei financiar[ sau chiar de puterea politic[ ce o are într-o
anumit[ regiune, dar tot mai rar se vorbe=te despre ce este mai
important, adic[ despre s[n[tatea ei. S[n[tatea unei bisericii
locale depinde de ascultarea ei de Dumnezeul care ne-a dat mandatul de a propov[dui Evanghelia în toat[ lumea, pentru c[ El nu
vrea ca cel r[u s[ moar[ nemântuit, ci vrea ca prin credin\a în
Domnul Isus s[ vin[ la mântuire. Unii nu sunt interesa\i de a da
importan\[ acestei dorin\e a lui Dumnezeu =i aleg s[ spun[ ca =i
Cain: <Sunt eu p[zitorul fratelui meu?> (Genesa 4:9).
Exist[ îns[ =i credincio=i care formeaz[ biserici s[n[toase, care
simt durerea Tat[lui pentru orice suflet care moare nemântuit =i se
pun la dispozi\ia Lui spre a face cunoscut planul de mântuire al
lui Dumnezeu prin har. Sunt aceia care au credin\[ în r[spl[tirile
Domnului =i nu sunt reci sau c[ldicei, ci sunt în clocot pentru
Dumnezeu. Ei sunt aceia care formeaz[ Biserica lui Dumnezeu,
despre care Domnul Isus a spus c[ por\ile locuin\ei mor\ii nu o
vor birui. Nep[sarea unui suflet fa\[ de voia lui Dumnezeu pentru
via\a lui este un mare p[cat. Indiferen\[ fa\[ de dorin\a
}mp[ratului, prin a nu face ce po\i s[ faci, poate însemna tr[dare,
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pentru c[ nep[sarea fa\[ de binele ve=nic al semenului t[u este o
dovad[ de egoism =i lips[ de credin\[. O astfel de indiferen\[ fa\[
de o lume ce merge spre iad se datoreaz[ bolilor suflete=ti. }n
acest mesaj vom privi la felul în care o biseric[ poate ajunge în
aceast[ stare trist[ de a nu mai v[rsa lacrimi pentru cei nemântui\i. Cum ajunge o biseric[ ]ntr-o asemenea stare? Printr-o
relaxare ]n ceea ce prive=te disciplina duhovniceasc[, printr-o
a=ezare nebiblic[ a priorit[\ilor.
<Veghea\i =i ruga\i-v[, ca s[ nu c[de\i în ispit[; duhul, în
adev[r, este plin de râvn[, dar carnea este neputincioas[>
(Matei 26:41). Carnea, adic[ firescul din noi, este neputincioas[
]n a face ce este bine duhovnice=te =i purtând tot mai mult grij[
firii p[mânte=ti, neglijând =i fl[mânzind duhovnicescul, ne putem
îmboln[vi suflete=te atât în mod individual cât =i la nivel de
biseric[. A fi religios nu înseamn[ neap[rat a fi =i mântuit; =i dac[
nu e=ti destul de religios s[ sim\i nevoia de a apar\ine unei biserici locale, probabil c[ nu ai destul[ religie nici ca s[ mergi în Cer.
Tot mai mul\i credincio=i nu =tiu care le este menirea pe p[mânt
=i se mul\umesc s[ fie doar consumatori, f[c`nd din hr[nirea personal[ singura prioritate. Ce cau\i tu într-o biseric[? Dragoste?
Acceptare? Sunt lucruri bune, dar nu suficiente. Jertfa Domnului
Isus trebuie s[ nasc[ în noi nu numai un adânc sim\ de
recuno=tin\[ fa\[ de Acela care a murit în locul nostru, ci =i
dorin\a de a face ce }i place Lui. Domnului îi place ca aceia care
se afl[ în drum spre iad s[ fie aten\iona\i prin a li se spune c[
exist[ =i pentru ei m`ntuire.
Cuvântul dedicare nu trebuie s[ fie doar înc[ un cuvânt în
vocabularul nostru, ci trebuie s[ fie o experien\[ de via\[ pentru
cel credincios, care odat[ mântuit nu r[mâne nep[s[tor fa\[ de
aproapele s[u care merge spre iad. O biseric[ ]n care nu se vars[
lacrimi pentru cei nemântui\i =i nu are un plan de ac\iune concret
de evanghelizare este o biseric[ bolnav[. Este important s[ ne
cercet[m =i la nivel personal ca nu cumva s[ fim unul dintre
sufletele bolnave care formeaz[ o astfel de biseric[. }ndep[rtarea

de înv[\[tura apostolilor duce la aceast[ boal[ ce se manifest[ de
cele mai multe ori printr-o atitudine care ]i pune pe unii în
extrema legalismului, iar pe al\ii în aceea a liberalismului. Când
cineva c[l[tore=te cu ma=ina la mare vitez[ =i pierde controlul
volanului pe un drum care de amble p[r\i are c`te un =an\ adânc,
nu conteaz[ a=a de mult în care san\ se r[stoarn[, pentru c[ un astfel de accident poate fi la fel de p[gubitor, indiferent în care din
cele dou[ =an\uri ajunge. Tot a=a este =i cu extremi=tii.
Legali=tii, care se fac vinova\i de fariseism, sunt speciali=ti în
a condamna, pentru c[ se conduc dup[ un cod de reguli =i au o
disciplin[ care este lipsit[ de dragoste =i bun[tate. Legalism
înseamn[ un maximum de arogan\[ sus\inut[ de mândria omului
de se încrede în ce poate face el, dar adev[rul este c[ de multe ori
omul se crede bun pentru c[ nu =tie sau a uitat cât de sfânt este
Dumnezeu. A fi parte dintr-o biseric[ legalist[ înseamn[ a fi parte
dintr-o biseric[ bolnav[, care nu atrage, ci sperie cu stricte\ile
unor reguli omene=ti pe cei pierdu\i, pentru c[ scopul lor este
conformarea la un standard omenesc. Ca =i copii ai Domnului
putem avem obiceiuri =i chiar tradi\ii bune, dar ele întotdeauna
trebuie s[ fie subordonate adev[rului Scripturii.
O alt[ boal[ de care trebuie s[ ne ferim este aceea de a fi liberali din extrema cealalt[. Ei se specializeaz[ în a tolera ce
Scriptura ne înva\[ s[ nu toler[m, =i ofer[ celor ce caut[ o cale
mai larg[ =i mai u=oar[ libert[\i nepermise. O astfel de înv[\[tur[
creaz[ o biseric[ bolnav[, care ajunge s[ nu mai fie =ocat[ de
p[cat, =i fiind obi=nuit[ cu întunericul nu i se mai înt[rât[
duhul când vede r[ul p[gubitor, a=a cum s-a întâmplat cu
apostolul Pavel la Atena. Cei din extrema aceasta sunt de multe
ori aceia care au p[r[sit adev[rul Evangheliei =i fiind mereu
fl[mânzi =i curio=i dup[ nou =i modern au uitat c[ Domnul Isus
ne-a înv[\at c[ \ara noastr[ nu este aici, ci sus. Biserica liberal[
este mai degrab[ un club social, care s-a c[s[torit cu duhul lumii
=i pentru c[ au f[cut pace cu ce este strâmb au legat o prietenie
cu lumea =i felul ei de a fi. Este o boal[ v[zut[ printr-un declin
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moral care duce la dezastru, ca apoi s[ culmineze într-un total
faliment spiritual. <Cei ce pov[\[uiesc pe poporul acesta îl duc în
r[t[cire, =i cei ce se las[ pov[\ui\i de ei sunt pierdu\i>
(Isaia 9:16). Prescrip\ia pentru o recuperare dintr-o asemenea
boal[ este poc[in\a.
Dumnezeu nu este nici liberal =i nici legalist; El este
neprih[nit. Despre El nu putem spune c[ este la un anumit nivel
de neprih[nire, pentru c[ El este Standardul a ce înseamn[
neprih[nire. Pentru c[ El vrea ca nimeni s[ nu piar[ insist[ pe a
lumina p[r\ile întunecoase ale inimii noastre, fiindc[ numai
atunci când }l c[ut[m dup[ Scripturi poate avea p[rt[=ie cu noi. O
doctrin[ curat[ înseamn[ o gândire curat[ =i de fapt noi nu avem
chemarea de a predica a=a de mult o doctrin[ cât avem datoria de
a-L predica pe Domnul Isus Hristos care a fost r[stignit pentru cei
p[c[to=i. Nu pu\ini sunt cei care ar dori succes în lucrarea
Domnului, dar nu ajung la el pentru c[ sfin\enia, adic[ separarea
de ce Dumnezeu nume=te p[cat, este pentru ei doar o pozi\ie cu
care vor s[ se asocieze, dar nu neap[rat s[ o practice.
O biseric[ bolnav[, care nu vars[ lacrimi pentru aceia care
merg spre iad este o biseric[ care este gata s[ capituleze în fa\a
filozofiilor omene=ti, în fa\a modernismului =i a necredin\ei. Când
în biseric[ nu se urm[resc interesele lui Dumnezeu, strângerea
laolalt[ se aseam[n[ cu o c[s[torie formal[ în care doi stau fizic
împreun[, dar emo\ional fiecare s-a mutat afar[, =i ce men\ine
acest fel de adunare sunt obiceiurile care le devin legi. Aceste obiceiuri locale în bisericile legaliste sau liberale, justificate prin faptul c[ se caut[ uniformitatea sau toleran\a, nu pot lua locul unit[\ii
necesare ca o biseric[ s[ poat[ fi o lumin[ pentru aceia care sunt
în întuneric. A=a se ajunge la cre=tini cu jum[tate de norm[, care
sunt doar consumatori ce ajung s[ tr[iasc[ din <aduceri aminte>.
Când o biseric[ refuz[ adev[rul, r[mâne cu minciuna. Cei ce
vestesc jum[t[\i de Adev[r în interesul firii p[mânte=ti, care vrea
s[ fie comod[, sau urm[resc interese diferite de cele ale
St[pânului sunt numi\i de apostolul Pavel înv[\[tori fal=i =i chiar

lupi. <+tiu bine c[ dup[ plecarea mea, se vor vârî între voi lupi
r[pitori care nu vor cru\a turma> (Fapte 20:29). Tr[im vremuri de
apostazie f[r[ precedent fiindc[ de multe ori adev[rul este
prezentat în a=a fel ]nc`t s[ nu deranjeze =i s[ nu taie vl[starii de
am[r[ciune, a=a c[ nu mai face nici un bine acelora care ascult[,
pe când un om al lui Dumnezeu =tie c[ nu are rost s[ vorbeasc[
altceva decât cuvintele lui Dumnezeu. Lupta bisericii este o lupt[
duhovniceasc[, dar uneori este înlocuit[ de o lupt[ fireasc[, care
are ca urmare faptul c[ to\i pierd, atât cei din biseric[ cât =i cei de
afar[, care merg spre iad, pentru c[ sunt confrunta\i cu un standard fals a ceea ce înseamn[ s[ fi cre=tin.
Pericolul la care este expus[ biserica ast[zi este acela de a fi
absorbit[ de lume prin a da prea mare importan\[ lucrurilor
trec[toare, ca apoi s[ ajung[ la a se compromite. Al doilea pericol
este acela al izol[rii =i are loc atunci când o biseric[ vrea s[
m[nânce bine, suflete=te vorbind, =i de frica de a nu se compromite din egoism sau din simpl[ nep[sare, nu vrea s[ aib[ de-a face
cu aceia care sunt pierdu\i, spre a le comunica vestea bun[ a
mântuirii. Pericolul =i problema majorit[\ii cre=tinilor este c[ au
opinii =i nu convingeri care s[-i provoace la ac\iune. Când o
biseric[ nu mai =tie s[ verse lacrimi pentru cei nemântui\i, care
merg spre iad, nu mai are dreptul s[ scoat[ strig[te de bucurie.
Avem datoria de a lucra cu talantul primit =i frica poate motiva pe
cineva s[ fac[ ce este bine, dar ea este de obicei temporar[, pe
când acela care este p[truns de dragostea lui Dumnezeu este de
neoprit ]n a-L sluji pe Domnul.
O biseric[ care nu vars[ lacrimi pentru cei nemântui\i, care se
îndreapt[ spre iad, este una care =i-a pierdut dragostea dintâi la fel
ca biserica din Efes care a avut de toate din bel=ug, cu excep\ia
dragostei. Ce fel de mesaj, ce fel de predic[ este bun[ =i de dorit
s[ se aud[ de la amvoanele bisericilor noastre? Acea care, oricât
de simpl[ sau complex[ ar fi, în lumina Scripturii, î\i stârne=te
zelul =i dragostea pentru Dumnezeu? Perfec\iunea absolut[ }i
apar\ine doar lui Dumnezeu, dar nu înseamn[ c[ nu trebuie s[
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depunem un efort deosebit în a face o slujb[ duhovniceasc[ bun[
atunci când vestim Cuvântul Domnului. Aceia care au primit
mandatul de a vesti Evanghelia depun un efort pentru a face ceea
ce-I place Aceluia care le-a dat aceast[ slujb[ =i se pun la dispozi\ia lui Dumnezeu. Fiind cârmui\i de Duhul Sfânt nu se
bazeaz[ pe o în\elepciune omeneasc[, ci l[sând ca Scriptura s[
interpreteze Scriptura cer =i primesc lumina care vine de sus.
Acela care vorbe=te ]n Numele Domnului =tie c[ în primul rând
î=i vorbe=te lui ]nsu=i, de aceea mereu î=i cerceteaz[ via\a =i
motivele care ]l determin[ s[ fac[ ceea ce face în oglinda
Scripturi. Efortul de a vesti Evanghelia celor ce merg spre iad face
parte din lupta cea bun[ a credinciosului.
Câ\i solda\i s-ar duce ast[zi la r[zboi cu s[bii sau pistoale de
juc[rie? Niciunul! Cre=tinii au astfel de arme de juc[rie când se
folosesc doar de opiniile lor, sim\urile lor, în loc s[ lupte cu sabia
Cuvântului Sfânt. În drum spre California am trecut prin Las
Vegas unde, parc[ mai mult ca în alte ora=e, noaptea este luminat[
de mul\imea reclamelor care invit[ oamenii mâna\i de duhul
l[comiei s[-=i piard[ banii la jocurile de noroc. Am privit la acele
lumini =i am v[zut în spatele lor ni=te oameni care sunt speciali=ti
în a comunica =i a atrage oamenii, cu toate c[ ei nu au nimic bun
de spus sau oferit, pe când biserica lui Dumnezeu, care are ceva
bun de spus, de multe ori nu =tie cum s[ comunice vestea cea bun[
a mântuirii într-un mod efectiv.
Când lucr[m pentru Domnul trebuie s[ =tim c[ orice am face
pentru Împ[r[\ia Lui, El nu ne datoreaz[ nimic cu toate c[ El,
fiind un Dumnezeu bun =i generos, promite s[-i r[spl[teasc[ pe
aceia care lucreaz[ bine. Doi pastori vorbeau ]ntre ei =i unul pune
o întrebare: <Câ\i membri activi ai în biseric[?> Cel întrebat a
r[spuns: <To\i sunt activi. Unii zidesc, iar al\ii d[râm[.> Lucrarea
lui Dumnezeu trebuie f[cut[ sub c[l[uzirea puterii care vine de la
Dumnezeu =i nu din firea p[mânteasc[, ca nu cumva într-o zi,
cineva care a crezut c[ are mult zel, s[ afle c[ lucrarea lui a dus
mai mult la d[râmare decât la zidire, pentru c[ nu a lucrat dup[

Cuvânt. Un t[ietor de lemne, oricât de bine ar cunoa=te pomii =i
oricât de bun[ secure ar avea, va fi mai pu\in eficient dac[ nu ia
pauze în care nu doar se odihne=te, ci î=i =i ascute toporul. Pentru
suflet avem Scriptura asupra c[ruia trebuie s[ st[ruim prin studiu
=i rug[ciune pân[ când ne putem bucura, ca de o ap[ proasp[t[,
de mesajul curat care vine de sus.
O comunicare bun[ înseamn[ c[ mesajul comunicat este primit
=i în\eles. O predic[ gre=it[ înal\[ omul =i-l dezvinov[\e=te, de=i
este vinovat, pe când o predic[ bun[ }l înal\[ pe Dumnezeu =i
coboar[ omul, ar[tându-i lipsa de merite =i binecuvât[rile aduse
în via\a lui de harul lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt umbre=te
mesajul, efectul va fi c[ sufletele se vor bucura de puterea
adev[rului, oamenii î=i vor vedea s[r[cia spiritual[ =i vor accepta
autoritatea Evangheliei spre a fi mântui\i. Aceia care au înv[\at c[
este o virtute s[ =tii s[-\i înve\i limba s[ vorbeasc[ cuvintele lui
Dumnezeu au în\eles c[ este tot o virtute s[ =tii s[-\i controlezi
limba. Pe Domnul Isus nu-L impresioneaz[ cl[dirile grozave, cu
toate c[ ele pot fi folositoare, ci pe El }l intereseaz[ ucenicii care
se iubesc =i care iubesc îndeajuns sufletele celor nemântui\i, ca s[
le vorbeasc[ despre felul în care pot sc[pa de iad.
Motivul mesajului transmis de la amvonul bisericii trebuie s[
fie acela de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a-i binecuvânta pe
aceia care-l ascult[, trezind în ei dorin\a de a asculta de
Dumnezeu, aduc`ndu-i pe p[c[to=i la Domnul Isus Hristos, ca El,
în meritul jertfei din Golgota s[ le dea m`ntuirea. Aceia care
vestesc Cuvântul vie\ii au în\eles c[ nu tr[iesc prin explica\ii, ci
prin credin\a în promisiunile lui Dumnezeu date nou[ prin
Cuvânt. Dac[ î\i faci obiceiul s[ te ui\i la Domnul Isus care este
C[petenia des[vâr=irii noastre nu ai cum s[ te ui\i la altceva. Dac[
faci lucrarea Lui nu mai ai timp s[ ascul\i sau chiar s[ prime=ti
oferte de lucru din partea vechiului st[pân. Dumnezeu
binecuv`nteaz[ o via\[ dedicat[ voii Lui =i lucr[rii Lui, pentru c[
mântuirea oamenilor. Suntem chema\i la a fi lucr[tori împreun[
cu Dumnezeu, ceea ce înseamn[ a umbla cu El, a depinde de
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Acela f[r[ de care nu putem face nimic bun care s[ d[inuiasc[.
Dumnezeu a descoperit =i înc[ mai descoper[ adev[rul S[u omului =i comunic[ cu el prin lucrurile create de El în natur[ =i
Univers, lucr[ri care spun despre slava Lui.
Revela\ia suprem[ este prin Cuvântul scris al Scripturii pe care
avem datoria s[-l ]mp[r\im celor din jurul nostru, care nu-L
cunosc pe Dumnezeu. Când Dumnezeu cheam[ oameni în lucrare
=i le d[ poveri de dus, El le d[ =i umeri potrivi\i ca s[ poat[ duce
acea povar[. Biserica lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru
aceia din împrejurimile ei, pentru c[ ea comunic[ adev[rul lui
Dumnezeu despre mântuire. <Le voi face, pe ele =i împrejurimile
dealului Meu, o pricin[ de binecuvântare; le voi trimite ploaie la
vreme, =i aceasta va fi o ploaie binecuvântat[!> (Ezechiel 34:26).
Biserica este o binecuvântare pentru cei din jur dac[ a în\eles c[
la Betleem Dumnezeu ne-a spus c[ El este cu noi, dac[ a în\eles
c[ la Golgota Isus ne-a dovedit c[ este pentru noi =i a mai în\eles
într-un mod direct =i practic c[ de la ziua Cincizecimii,
Dumnezeu este în noi, în to\i aceia care au cerut =i au primit darul
Sfântului Duh. Biserica ]n care se vars[ lacrimi pentru cei nemântui\i este o biseric[ în clocot, pentru c[ a primit puterea promis[
de Domnul Isus la în[l\are =i a avut grij[ s[ men\in[ acest jar
arzând prin a fi mereu reîmprosp[tat[ cu putere de sus.
Orice vrei s[ faci în via Domnului, fii sigur c[ ai permisiunea
Lui. Chiar dac[ uneori evlavia va atrage persecu\ie din parte
unora, o biseric[ s[n[toas[, care prin ascultare creaz[ condi\ii ca
Duhul Sfânt s[ fie rezident permanent, caut[ mereu metode de
a-i chema pe cei nemântui\i la Acela care vrea =i poate s[ le dea
mântuirea. O biseric[ =i-a f[cut reclam[ în ziar, =i spunea:
<E=ti bine venit la noi ori de câte ori te-ai fi n[scut!> Un suflet
care duce jugul lui Hristos prin a lucra la mântuirea altora trebuie
s[ îmbrace haina bun[t[\ii, =i cu r[bdare s[ semene s[mân\a cea
bun[ a Cuvântului. Pe un perete, în biroul unui profesor care
preda la un colegiu biblic era un afi= mare pe care scria: <Aici se
vorbe=te cu bun[tate.> Aceast[ virtute izvorât[ din dragostea unui

suflet care a avut =i el parte de bun[tatea lui Dumnezeu atrage
sufletele doritoare de în\elegere =i odihn[ sufleteasc[.
Biserica lui Dumnezeu este un loc unde cei care au fost r[ni\i
de p[cat pot fi adu=i spre a fi trata\i =i vindeca\i, pentru c[
Dumnezeu <t[m[duie=te pe cei cu inima zdrobit[, =i le leag[
r[nile> (Psalmul 147:3). Este necesar ca nu doar pastorul, ci
fiecare credincios s[-L reprezinte bine pe Stâpân, ca astfel o via\[
tr[it[ în sfin\enie, având pacea lui Hristos chiar =i în necazuri, s[
atrag[ aten\ia celor nemântui\i =i s[-i fac[ s[ doreasc[ s[ aib[ =i
ei ce are sufletul credincios. <Dar cum vor chema pe Acela în care
n-au crezut? +i cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? +i
cum vor auzi despre El f[r[ propov[duitor?> (Romani 10:14).
Mai mult ca oricând, lumea se bucur[ de prosperitatea de a avea
lucruri materiale =i totu=i cam jum[tate din paturile de spitale sunt
ocupate de oameni bolnavi psihic. De ce? Pentru c[ omul crede c[
prosperitatea material[ înseamn[ fericire, =i când ajunge s[ o aib[
descoper[ c[ este la fel de gol în[untru, pentru c[ lucrurile materiale nu pot lua locul menit a fi ocupat de Dumnezeu. Ei au nevoie
s[ aud[ de Acela care le poate da fericirea ca s[ cread[ în El =i
crezând în numele Lui s[ primeasc[ via\a ve=nic[. Este nevoie ca
ei s[ aud[ Cuv`ntul Evangheliei =i suntem privilegia\i în a-L vesti
pe Domnul cu gura =i fapta, dar acesta este nu numai un privilegiu, ci =i o datorie.
<Duce\i-v[, sta\i în Templu, =i vesti\i norodului toate cuvintele
vie\ii acesteia> (Fapte 5:20). Dumnezeu transform[ problemele în
oportunit[\i de vestire a cuvintelor vie\ii =i uneori folose=te
necazurile ca s[ atrag[ aten\ia acelora care merg spre iad ca s[ fie
receptivi la cuvintele vie\ii. Îl m[rturise=ti tu pe Domnul Isus
acelora care merg spre iad? Dac[ nu-L m[rturise=ti înseamn[ c[
nu-L ascul\i sau poate nu dai destul[ importan\[ la ce este mai
scump pentru Domnul, adic[ mântuirea oamenilor. Te rogi pentru
oportunit[\i de a-L vesti pe El? Ai f[cut vreodat[ planuri ]mpreun[ cu El, ca s[-\i deschid[ u=i spre a-L vesti? În fiecare minut
peste 100 de oameni mor, dar oare unde merg?
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Biserica lui Dumnezeu a crescut =i cre=te cu un suflet odat[,
deci po\i începe prin a lua ca proiect în rug[ciune =i vestire un
suflet nemântuit l`ng[ care te-a a=ezat Dumnezeu. Când în unitate
=i smerenie sub mâna tare a lui Dumnezeu o biseric[ vars[ lacrimi
pentru cei nemântui\i =i pune în aplicare ac\iuni concrete =i nu
doar }i cere lui Dumnezeu s[ aib[ mil[ de s[raci =i de cei nemântui\i se va bucura de prezen\a Celui Sfânt, care le umple sufletele
de bucuria mântuirii =i de pacea pe care o au aceia care simt =i =tiu
c[ sunt în voia St[pânului, care într-o zi le va spune: <Bine, rob
bun =i credincios!>
Amin

27
VREI SÃ FII PESCAR DE OAMENI?
<El le-a zis: «Veni\i dup[ Mine, =i v[ voi face pescari
de oameni.»> Matei 4:19

V

rei s[ te angajezi la slujba de pescar de oameni? Aceasta este în esen\[ oferta f[cut[ de Domnul Isus ucenicilor, dar nu numai lor, ci =i tuturor celor ce au crezut
în Numele Lui =i au devenit copii ai lui Dumnezeu. Fiind
înconjurat de pescarii care tr[iau în jurul M[rii Galileii, Domnul
Isus se folose=te aici de aceast[ ilustra\ie, care a fost u=or
în\eleas[ de popor, ilustra\ie în care l-a asem[nat pe acela care
veste=te Evanghelia cu un pescar. Oferta este deosebit de
atr[g[toare pentru c[ nu cheam[ la a fi lucr[tori împreun[ cu
Dumnezeu doar pe cei cu preg[tire, pe cei boga\i sau pe cei s[raci,
ci El spune: <V[ voi face>, adic[ tuturor celor ce-L urmeaz[,
pentru c[ cei care devin pescari de oameni duc nu mesajul lor, ci
mesajul Celui ce i-a f[cut pescari de oameni.
Un antrenor a spus c[ nu este o lips[ de dorin\[ a sportivilor de
a câ=tiga, fiindc[ ei doresc victoria la fel cum fiecare suflet =i-ar
dori r[spl[tiri din partea lui Dumnezeu, ]ns[ problema const[ ]n
lipsa dorin\ei lor de a se preg[ti prin a pl[ti pre\ul disciplinei ]n
antrenare. De obicei oamenii vor s[ ajung[ mari sau s[ fie numi\i
mari, dar vor s[ rezolve probleme mici =i u=oare. Realitatea este
c[ pentru a face ceva bun =i folositor se cere efort =i dedicare.
Înainte de a deveni pescar de oameni este nevoie s[ intri la =coala
Lui, unde înve\i s[ sluje=ti la fel cum David a slujit lui Saul sau
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Elisei lui Ilie, ca apoi, dup[ ce =tii s[ sluje=ti =i e=ti credincios în
lucrurile mici, s[ \i se dea s[ faci lucr[ri mai mari. Logica oamenilor din acea vreme spunea c[ era imposibil s[ zideasc[ cineva
Biserica lui Dumnezeu, în cea mai mare parte, cu ni=te pescari
nec[rturari, dar aceasta este exact lucrarea pe care a f[cut-o Fiul
lui Dumnezeu când le-a dat mandatul de a vesti Evanghelia, pentru c[ El le-a dat Cuvântul S[u =i i-a f[cut pescari de oameni.
<Apoi le-a zis: «Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i propov[dui\i
Evanghelia la orice f[ptur[. Cine va crede =i se va boteza va fi
mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit»> (Marcu 16:15, 16).
Domnul Isus ]i cheam[ pe to\i cei trudi\i =i împov[ra\i s[ vin[
la El, =i odat[ ce un suflet ia aceast[ hot[râre de a-L primi ca
St[pân devine o f[ptur[ nou[ în Hristos, datorit[ Duhului Sfânt
care este în el, ca apoi acel suflet s[ înceap[ s[ aib[ dorin\e
asem[n[toare cu ale lui Hristos. Dintre acestea, cele mai importante dorin\e sunt ascultarea de voia Tat[lui =i mântuirea oamenilor, cea de-a doua fiind o lucrarea în care Dumnezeu a hot[rât
ca nu îngerii, ci omul odat[ ajuns mântuit s[ aib[ un rol foarte
important. A-L urma pe noul St[pân =i a deveni un pescar de
oameni, prin a spune =i altora c[ exist[ via\[ ve=nic[ =i sc[pare de
vina p[catului în meritul jertfei Mielului lui Dumnezeu, înseamn[
a nu-\i \ine lumina sub obroc, ci a o pune acolo unde ea poate face
cel mai mult bine, adic[ a lumina oameni. <+i oamenii n-aprind
lumina ca s-o pun[ sub obroc, ci o pun în sfe=nic, =i lumineaz[
tuturor celor din cas[> (Matei 5:15).
Dispensa\ia harului în care tr[im pân[ la R[pirea Bisericii ne
ofer[ oportunit[\i de a ne îmbog[\i fa\[ de Dumnezeu =i este bine
s[ d[m n[vala nu numai la a primi mântuirea, ci =i la a fi pescari
de suflete. De aceea nu fi mul\umit pân[ când, dup[ ce ai stat de
vorb[ cu St[pânul în rug[ciune, nu sim\i povara ce \i-o pune El pe
umeri pentru sufletele nemântuite. Statisticile spun c[ numai 2%
dintre cre=tini m[rturisesc cuiva pe Domnul Isus Hristos =i nu
mul\i ]n\eleg faptul c[ vestirea Evangheliei ofer[ o gam[ variat[ de
slujbe ]n care membri bisericii pot fi implica\i. Când tinerii î=i aleg

o slujb[ pentru viitorul lor au în vedere c`teva criterii, cum ar fi:
s[ le plac[, s[ fie u=oar[, s[ fie mai b[noas[ sau s[ îi poate face
faimo=i. Acum aproape 100 de ani în urm[, într-un ziar din
Londra a ap[rut un anun\ prin care se c[uta un anumit fel de
lucr[tori. Oferta spunea c[ se caut[ câ\iva lucr[tori care s[ fie mul\umi\i cu o plat[ foarte mic[ în schimbul unei munci grele =i extrem de periculoase. Ca parte din pachetul de beneficii, oferta f[cea aluzie la faptul c[ pe lâng[ aventur[, în eventualitatea de reu=it[ a proiectului, despre care spunea c[ are o mic[ =ans[ de a fi
atins, aceia care vor fi accepta\i =i vor accepta oferta de lucru s-ar
putea s[ se bucure de prestigiul de a fi participat într-o expedi\ie
=tiin\ific[. Era vorba de o expedi\ie de explorare =tiin\ific[ a zonei
din regiunea Cercului Artic, unde clima este extrem de vitreg[.
De=i se c[uta doar câ\iva oameni, sute de oameni s-au dovedit
a fi interesa\i de acel anun\, mâna\i de dorin\a de a avea =ansa de
a primi cinstea =i laudele oamenilor. Domnul Isus caut[ lucr[tori
care reprezentându-L pe El s[ duc[ mesajul Evangheliei cu scopul de a m[ri grani\ele }mp[r[\iei lui Dumnezeu, ca tot mai multe
suflete s[ scape de iad =i s[ fie adaugate în rândul acelora care au
via\[ ve=nic[. Plata pentru aceia care accept[ aceast[ ofert[ de a
fi pescar de oameni, adic[ de a spune altora despre mântuirea în
Numele Domnului Isus Hristos, este c[ pe lâng[ sentimentul de
împlinire, pe care-l poate avea numai acela care ascult[ de
Dumnezeu, într-o zi se vor bucura de r[spl[tiri ve=nice, atunci
când lucrarea fiec[ruia va fi încercat[ în foc pe altarul lui
Dumnezeu (Corinteni 3:13).
Ascultarea de Dumnezeu, care face partea din încercarea
credin\ei pe care am m[rturisit c[ o avem, va atrage dup[ sine
pentru acela care nu a zidit pe o temelie gre=it[, ci pe una bun[,
cinstea de a domni cu El =i de a fi prezentat înaintea Tat[lui =i a
sfin\ilor îngeri. <…pentru ca încercarea credin\ei voastre, cu mult
mai scump[ dec`t aurul care piere =i care totu=i este cercat prin
foc, s[ aib[ ca urmare lauda, slava =i cinstea, la ar[tarea lui Isus
Hristos> (1 Petru 1:7). Orice suflet care a primit darul mântuirii =i
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în dragostea dintâi a sim\it iertarea Tat[lui, pacea =i bucuria mântuirii în suflet, vrea s[ fie folositor Împ[ratului. Dac[ un suflet
proasp[t întors la Domnul nu are acest sim\ de adânc[ recunostin\[ în inim[, prin a c[uta s[ fac[ ce-I place lui Dumnezeu, probabil c[ nu este mântuit. Când Domnul Isus devine Domn, adic[
St[pân în via\a ta, schimb[rile din via\a ta care duc la un bine
ve=nic sunt inevitabile =i nu pot fi ascunse. Cum s[ devin pescar
de oameni? S[ merg la un colegiu biblic? S[ urmez cursuri universitare? În cazul unora aceste lucr[ri pot fi de folos, dar nu
aceasta ne spune Domnul Isus s[ facem. El spune: <Veni\i dup[
Mine, =i v[ voi face pescari de oameni.>
Când }l urmezi ajungi s[-L cuno=ti =i s[-I deosebe=ti vocea, ca
astfel s[ }i po\i urma exemplul ca un copil preaiubit al lui
Dumnezeu. Îl cuno=ti din Scriptur[, }l cuno=ti privind la vie\ile
acelora în care Hristos a luat chip =i }l cuno=ti prin revela\ia pe
care o face Duhul Sfânt în[untrul t[u. Un tân[r care înva\[ o
meserie trece prima dat[ printr-o perioad[ de ucenicie în care
urm[re=te mi=c[rile maestrului, îi ascult[ cuvintele cu aten\ie =i
apoi sub supravegherea celui ce-l înva\[ trece la partea practic[.
Dac[-L urm[m pe Domnul Isus în acest fel, El ne va face pescari
de oameni. Un om lumesc, firesc, nu poate fi pescar de oameni, ci
doar un pe=te de prad[, fiindc[ el însu=i are nevoie s[ intre în mrejile dragostei lui Dumnezeu, pentru c[ nu po\i ac\iona în firea
p[m`nteasc[ ca apoi s[ te a=tep\i la rezultate duhovnice=ti bune.
Îl urmezi tu pe Domnul Isus Hristos? Vrei s[ te fac[ El folositor?
A-L urma pe Domnul Isus nu înseamn[ doar a spune c[ te-ai predat Lui sau c[ e=ti un suflet care are o religie. De fapt când cineva îmi spune c[ este religios îmi spune c[ urmeaz[ o serie de
reguli, stricte\i personale =i particip[ la ceremoni religioase prin
care încearc[ s[ fie acceptat de Dumnezeu.
A avea mântuire =i a te bucura de o rela\ie personal[ cu
Domnul Isus înseamn[ a l[sa prin credin\[ ca meritul jertfei Lui
s[ acopere întreaga plat[ de r[scump[rare din p[cat a sufletului
t[u, ca apoi, =tiind c[ Îi apar\ii, plin de bucurie, s[ tr[ie=ti în

prezen\a Lui l[sând ca Duhul Sfânt s[ rodeasc[ în tine roada-I
mult dorit[ =i astfel s[ nu mai fi niciodat[ lene= =i neroditor. A-L
urma pe Domnul Isus, ca apoi El s[ ne fac[ pescari de oameni,
implic[ toate aspectele vie\ii noastre. A-L urma înseamn[ a
r[mâne în El =i a l[sa Cuvântul Lui s[ r[mân[ în noi, ca în acest
fel s[ putem cere =i primi sprijinul Lui pentru orice lucrare bun[.
<Dac[ r[mâne\i în Mine, =i dac[ r[mân în voi cuvintele Mele,
cere\i orice ve\i vrea, =i vi se va da. Dac[ aduce\i mult[ road[,
prin aceasta Tat[l Meu va fi prosl[vit; =i voi ve\i fi astfel ucenicii
Mei> (Ioan 15:7, 8). A-L urma pe Domnul pentru ca El s[ te fac[
pescar de oameni înseamn[ a tr[i în prezen\a Lui în fiecare zi, nu
doar duminica. A r[mâne în El înseamn[ a nu frecventa anumite
localuri, a nu tr[i în lan\urile viciilor trupe=ti =i a nu te asocia cu
oameni care în mod repetat batjocoresc ceea ce El nume=te de
valoare. Aceasta nu înseamn[ c[ trebuie s[-i evit[m întotdeauna
pe aceia care nu-L cunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor,
fiindc[ orice pescar =tie c[ pentru a prinde pe=te trebuie s[ pescuiasc[ acolo unde este pe=te.
Succesul pescarului, de asemenea, depinde de uneltele de pescuit, care în cazul acesta este mesajul simplu, curat al Evangheliei
=i metoda de expunere a acestui mesaj. Uneori va trebui s[ ri=ti
pierderea unei rela\ii prin a numi p[catul p[cat în dorin\a de a
trezi pe cineva care merge spre iad, pentru c[ nimeni nu poate
mul\umi doi St[pâni, dup[ cum nimeni nu poate merge în dou[
direc\ii opuse în acela=i timp. Unora, pentru c[ le lipse=te acest
curaj, sunt gata s[ tolereze pe cineva, f[r[ s[-l aten\ioneze de
pericolul care-l pânde=te, cu sl[biciuni =i vicii p[c[toase, sub pretextul c[ îl iube=te a=a cum este. Noi ]ns[ nu avem datoria de a
proteja un stil de via\[, ci avem scopul de a lucra la mântuirea
sufletelor care vor tr[i ve=nic în Rai sau în iad. Când Domnul Isus
te face pescar de oameni, îmbr[cat fiind cu haina bun[t[\ii, nu ai
doar un curaj omenesc, ce const[ într-o ]ncredere ]n cuno=tin\ele
personale, ci ai un curaj duhovnicesc, cârmuit de Duhul Sfânt care
vrea s[ fac[ din fiecare dintre noi martori ai învierii Domnului
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Isus. A-L urma pe El spre a putea fi un pescar de oameni mai
însemn[ a nu strica Cuvântul =i a nu trece peste ce este scris, pentru c[ noi nu chem[m oamenii s[ ne urmeze pe noi =i ideile noastre, ci pe Domnul Isus care a pl[tit în sânge pre\ul r[scump[r[rii
sufletelor lor. Nu ne putem permite s[ alegem doar ce ne place din
înv[\[tura Scripturi, ci ea trebuie acceptat[ în întregime.
Dac[ Noe nu ar fi ascultat 100% de Dumnezeu =i de exemplu
ar fi ales s[ nu dea corabia cu smoal[, toat[ munca lui ar fi fost în
zadar. Antidotul pentru a nu fi în=ela\i de înv[\[turi p[gubitoare =i
false este s[ =tii Adev[rul, Cuvântul =i s[ ascul\i de el. Dup[ cum
atunci când deschidem un cabinet medical nu lu[m la întâmplare
medicamentele =i nici nu lu[m medicamente a c[ror sigiliu a fost
compromis, tot a=a ne verific[m înv[\[tura cu Scriptura =i cu
ajutorul Duhului Sfânt deosebim chiar =i duhurile. <Prea iubi\ilor,
s[ nu da\i crezare oric[rui duh; ci s[ cerceta\i duhurile, dac[
sunt de la Dumnezeu; c[ci în lume au ie=it mul\i proroci mincino=i> (1 Ioan 4:1). Dup[ cum punerea în aplicare a unui gând
în\elept poate birui multe bra\e puternice într-o lupt[, tot a=a un
singur neadev[r poate strica mult bine care a avut nevoie de mult
timp ca s[ fie zidit.
Purtarea crucii noastre sau a jugului bun include: <Vino dup[
Mine!>, <Veste=te ce Eu am vestit!>, <|ine important ce Eu am
spus c[ este important!>, =i toate acestea sunt validate de o via\[
sfânt[, pentru c[ nu doar predic[m ortodoxie, adic[ doctrina
dreapt[, dar este important s[ =i tr[im doctrina dreapt[, întrucât
suntem o evanghelie scris[ citit[ de cei din jur =i ceea ce faci este
m[rturia ta despre cine e=ti =i despre ce a avut =i ce are loc în via\a
ta. Este important s[ în\elegem c[ desp[r\i\i de El nu putem face
nimic bun, pentru c[ f[r[ dragostea Lui, care este turnat[ în inimile noastre prin Duhul Sfânt, suntem lipsi\i de pasiune sfânt[
]n a dori mântuirea sufletelor =i ne asem[n[m cu un chimval
zâng[nitor. Dragostea pentru suflete nu este doar un sentiment,
ci este o voin\[ sfânt[, o virtute crescut[ în noi de Duhul Sfânt.
Omul poate urî repede, dar pentru a ar[ta dragoste fa\[ de

cineva trebuie timp. Datorit[ felului lor de via\[ nu ne plac to\i
oamenii, dar suntem chema\i s[-i iubim pe to\i. Una din cele mai
bune metode de exprimare a dragostei care vine de sus este
bun[tatea =i sacrificiul, pentru c[ acestea nu constau doar într-un
sentiment, ca în cazul dragostei fire=ti, ci se manifest[ prin
voin\[ =i înf[ptuire. Nu ne plac to\i semenii no=tri, dar putem iubi
ce este bun în ei, adic[ sufletul creat de Dumnezeu care are
nevoie de Mântuitor.
Semenul nostru este acela care are nevoie de ceva ce avem noi,
=i ceea ce avem noi ca =i pescari de oameni este cuno=tin\a
Adev[rului. Dragostea celui mântuit face voin\a lui s[ caute un
mijloc prin care s[-i dea celui în nevoie acest adev[r pre\ios. Pentru c[ este mai u=or de f[cut ziduri dec`t poduri este necesar s[
avem în noi aceast[ dragoste gata de sacrificiu care vine de sus,
pentru ca nu neap[rat s[ c[ut[m a fi oameni de succes cât s[
c[ut[m a fi valoro=i pentru binele pe care Hristos îl face prin noi
celor din jurul nostru. Pentru a fi un pescar de oameni se cere
total[ dependen\[ de Dumnezeu =i la fel cum pescarul se ascunde
s[ nu-l vad[ pe=tele, nici noi nu trebuie s[ fim v[zu\i, ci Domnul
Isus trebuie s[ fie v[zut în persoana noastr[. Iacov a spus c[ i-a
slujit lui Laban <cu toat[ puterea lui> =i a=a trebuie s[ ne dedic[m
=i noi în slujba Domnului, pentru c[ noi, ca =i copii ai luminii, trebuie s[ fim mai în\elep\i dec`t fiii întunericului.
Oamenii de afaceri caut[ s[ nu scape nici o oportunitate de a
promova produsul lor, de a face profit =i de a se extinde în acest
fel. Ei folosesc diploma\ie, investi\ii, strategie =i planificare ca
s[-=i ating[ un scop temporar =i de ce nu ar folosi =i fiii luminii
acest fel de metode în a face lucr[ri de valoare ve=nic[, a=a cum
este mântuirea sufletelor. Un mare pescar de oameni cu numele de
D. L. Moody, un bine cunoscut predicator, a v[zut un om pe trotuar care sta rezemat de un stâlp =i l-a întrebat: <E=ti cre=tin?>
Omul a r[spuns: <Nu-i treaba ta!> Moody i-a r[spuns: <Scuz[-m[
te rog, dar chiar asta este treaba mea!> Este treaba noastr[, a
fiec[rui suflet mântuit, dac[ cei din jurul nostru merge în iad sau
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Rai, pentru c[ sufletul lor are valoare înaintea Tat[lui. Ast[zi se
spune despre boga\i c[ <fac atâtea miliarde>, dar nu exist[ nici o
unitate de m[sur[ prin care s[ putem exprima ce valoare are un
suflet înaintea lui Dumnezeu. Putem doar privind la Golgota,
]ncerc`nd s[ în\elegem durerea Tat[lui care +i-a v[zut Fiul chinuit =i omorât, s[ afirm[m c[ un suflet are mare valoare înaintea lui
Dumnezeu. Dac[ vrei s[ fii pescar de oameni trebuie s[ =tii c[
via\a ]\i va fi examinat[ nu numai de Dumnezeu, ci =i de oameni;
de aceea, ferindu-te de tot ce pare a fi r[u trebuie s[ tr[ie=ti
c[utând neprih[nirea care începe prin a te hot[rî ca de dragul
Aceluia care a murit pentru tine s[ nu mai folose=ti standardul t[u,
ci al lui Dumnezeu.
De ce ne cere Dumnezeu mereu s[ c[ut[m aceast[ stare de a ne
separa de felul lumii prin a tr[i o via\[ de sfin\enie? Pentru c[ El
ne iube=te, numai dac[ ne sfin\im El se poate apropia ca s[ aib[
p[rt[=ie cu noi. F[r[ sfin\enie nu este unire între noi =i Hristos.
Prin sfin\enie în\elegem cur[\ie l[untric[, reflectat[ apoi înspre
afar[ prin tot ceea ce facem. Tot mai mult p[trund în lume idei
moderne false despre ceea ce înseamn[ sfin\enie, pentru c[ omul
vrea s[ ias[ de sub autoritatea Scripturii =i vrea s[ \in[ mai
degrab[ ni=te obiceiuri omene=ti. Dumnezeu nu are un anumit
standard de sfin\enie, ci El este standardul a ce înseamn[
sfin\enie. Tehnologia se schimb[ mereu, chiar sub ochii no=tri,
dar Dumnezeu nu }=i schimb[ niciodat[ principiile de sfin\enie.
E=ti tu un pescar de oameni, vestindu-L pe Domnul Isus cu vorba
=i cu tr[irea?
Apostolul Pavel a v[zut în aceasta o datorie a lui =i a privit cu
groaz[ la gândul c[ ar fi unul dintre aceia care nu-L vestesc pe
Hristos. <Dac[ vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricin[
de laud[, c[ci trebuie s-o vestesc; =i vai de mine, dac[ nu vestesc
Evanghelia!> (1 Corinteni 9:16). F[ planuri realiste împreun[ cu
Dumnezeu pentru a câ=tiga suflete având o mentalitate de
ispravnic =i nu de proprietar peste tot ce ai în posesia ta. F[ planuri în lumina Cuvântului =i c[l[uzirea Duhului Sfânt fiind pre-

ocupat de câ=tigul Împ[r[\iei lui Dumnezeu. O astfel de ascultare
=i dedicare de El nu numai c[ va costa mult, dar va =i c`nt[ri mult
în ziua marilor r[spl[tiri. Nu c[uta convenien\[ =i nici ieftinul în
dedicarea ta de pescar al Domnului Isus; acest fel de dedicare te
va pune în voia lui Dumnezeu, care este cel mai ]n siguran\[ loc.
Pasiunea =i nu indiferen\a te va \ine angajat al Lui =i va atrage atât
binecuvântarea cât =i zâmbetul binevoitor al Împ[ratului. Mul\i
r[mân bloca\i între vis =i punerea în practic[ a planului de a face
ceea ce trebuie. Umblarea prin credin\[ va aduce prezen\a
Domnului într-un mod deosebit în via\a ta. Pentru ca dorin\a de a
face bine s[ devin[ o realitate împlinit[ prive=te la promisiunile
Domnului =i alung[ frica. Calificarea pentru aceast[ slujb[ înalt[
de a fi pescar de oameni const[ în faptul c[ o dat[ mântuit te angajezi ]n aceast[ lucrare pentru c[ vrei s[-I fi credincios.
A îndeplini aceast[ slujb[ de pescar, care necesit[ mult[
r[bdare =i perseveren\[, este un act al credin\ei, la fel cum este
aruncarea n[vodului de c[tre pescar =i aruncarea s[mân\ei în ogor
de c[tre sem[n[tor. Credin\a lui Avram nu s-a v[zut din teologia
lui, ci din ac\iunea lui de ascultare atunci c`nd l-a pus pe Isaac pe
altar pe muntele Moria. Mul\i vor s[ umble pe ape, dar stau tot în
barc[, de aceea este nevoie s[ cuno=ti adev[rul, s[-l crezi, apoi s[
treci la ac\iunea de a-L m[rturisi pe Domnul Isus acelora care
nu-L cunosc. Ca parte dintr-un examen de caracter ni se pune în
fa\[ întrebarea: <Ce te face s[ te opre=ti din a face ce trebuie s[
faci pentru slava lui Dumnezeu?> Timpul, ca un titan creat de
Dumnezeu, biruie=te rând pe rând pe orice om, indiferent de
starea social[ =i îi trimite unul dup[ altul s[ se înf[\i=eze înaintea
lui Dumnezeu.
Nu ne este dat s[ alegem când venim =i nici când plec[m de pe
p[mânt, dar Dumnezeu ne-a l[sat voin\a liber[ în a alege cum =i
pentru ce tr[im. În acest timp scurt avem oferta mântuirii =i oportunitatea de a lucra ca nu cumva a=a cum spune o cântare veche
s[ ajungem s[ mergem cu mâinile goale înaintea Domnului. Timpul este un dar ce ni l-a dat Dumnezeu ca s[ ne organiz[m =i s[
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tr[im via\a cu folos, de aceea a=a cum ne înva\[ Scriptura trebuie
s[ r[scump[r[m timpul, s[-l pre\uim =i s[ nu îl irosim în zadar.
Grecii spuneau: <câte pasiuni ai, atâ\ia st[pâni ai.> Unii au o pasiune deosebit[ pentru a avea lucruri frumoase, pentru a avea
provizii pentru zile rele, al\ii au pasiune pentru haine sau ma=ini,
dar acela care-L urmeaz[ pe Hristos =tie c[ ce este trec[tor trebuie
tratat ca fiind trec[tor. Acela care-L urmeaz[ pe Domnul Isus =tie
ce înseamn[ importan\a de a fi moderat în cele p[mânte=ti,
întrucât =tie c[ nimic nu-i mai de pre\, mai ve=nic, mai
statisf[c[tor ca a avea pasiunea ca sufletele s[ fie mântuite =i de a
ac\iona în aceast[ direc\ie de dragul Domnului Isus.
Unii vestesc Evanghelia, al\ii viziteaz[ bolnavi =i le spun
despre Domnul Isus, al\ii invit[ prieteni la casa de rug[ciune, al\ii
împart tractate, al\ii dau o mân[ de ajutor pe lâng[ cas[ celui ce
are nevoie, to\i au scopul de a vesti Vestea Bun[ c[ cel p[c[tos
poate fi iertat =i mântuit. John Bunyan, care a scris cartea
C[l[toria cre=tinului—carte care a fost instrumentul folosit la
întoarcerea a multe suflete la Dumnezeu, a ajuns s[-L cunoasc[ pe
Mântuitor prin faptul c[ din umbr[ a ascultat discu\ia unor femei
care vorbeau cu pasiune despre Domnului Isus =i despre darul
mântuirii. Cartea recordurilor spune c[ la b[rba\i, recordul de a
vorbi ]n continuu este de\inut de un om care a vorbit 5 zile =i 13
ore, iar la femei recordul este de 2 zile =i 14 ore. Nu cât vorbim
este important, pentru c[ nu suntem chema\i la a plictisi oameni,
ci important este s[ rostim mesajul adev[rului despre mântuire cu
pasiune. Domnul poate face ca experien\ele vie\ii s[ fie pentru cei
din jurul t[u ca o pescuire sau ca o recrutare minunat[, în care s[
ai oportunitatea de a transmite invita\ia marelui St[pân la osp[\ul
pe care l-a preg[tit.
El a preg[tit fapte în care s[ umbli =i acestea vor vorbi despre
Isus care locuie=te în tine. Tot grecii spuneau c[ lumea este o
scen[, a=a c[ noi ap[rem pe scen[, ne juc[m rolul =i apoi
disp[rem. Ceva foarte important poate avea loc în momentul când
ap[rem pe aceast[ scen[ =i lu[m decizia de a-L urma pe Domnul

Isus =i de a fi un pescar de oameni. <Lucra\i nu pentru mâncarea
pieritoare, ci pentru mâncarea, care r[mâne pentru via\a ve=nic[,
=i pe care v-o va da Fiul omului…> (Ioan 6:27). Decizia de a
accepta oferta Domnului de a fi pescar de oameni te va \ine ocupat =i în siguran\[ ca s[ nu accep\i oferte de lucru din partea
vechiului st[pân. Dac[ accep\i oferta Lui de a fi pescar de oameni
pe lâng[ mântuire, care este darul lui Dumnezeu, vei fi folosit de
El în a aduce foloase ve=nice în vie\ile semenilor t[i =i te vei califica pentru r[spl[tiri nepieritoare din parte Aceluia care a spus c[
vrednic este lucr[torul de plata lui. Lucreaz[ cu toat[ râvna =i
într-o zi te vei bucura de r[spl[tirile Împ[ratului!
Amin
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28
POVESTEA PÃCATULUI
<Copiii lui Israel au p[c[tuit cu privire la lucrurile
date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi,
fiul lui Zerah, din semin\ia lui Iuda, a luat din
lucrurile date spre nimicire. +i Domnul S-a aprins de
mânie împotriva copiilor lui Isarel.> Iosua 7:1

P

[catul omului, dup[ felul cum este priceput de gândirea
noastr[, î=i are începutul în gr[dina Edenului acum vreo
=ase mii de ani. A p[c[tui înseamn[ a nu face ce se
a=teapt[ de la noi =i a nu tr[i la nivelul preten\iilor lui Dumnezeu
cu privire la ceva ce El a cerut de la noi. Dac[ ne examin[m
sinceri vom descoperi p[cat =i în noi, în dorin\ele omului vechi a
c[rui porniri le \inem înfrânate sau chiar r[stignite f[r[ de drepturi prin a fl[mânzi firescul =i a încuraja =i hr[ni duhovnicescul
din noi. Aceste dorin\e fire=ti =i lume=ti se r[zboiesc cu dorin\ele
duhului nostru trezit la via\[, c[ruia îi place =i chiar g[se=te
pl[cere în a face voia lui Dumnezeu. Dac[ conducem un automobil f[r[ s[ respect[m limita de vitez[ =i suntem opri\i de oamenii
legii, ne putem a=tepta s[ fim sanc\iona\i, =i =tim c[ merit[m
aceasta. Dac[ c[lc[m Legile lui Dumnezeu prin a nu asculta de
El, care vede =i cunoa=te totul, ne poate costa foarte mult.
O astfel de decizie rea l-a costat pe Moise faptul c[ nu i s-a
îng[duit s[ intre în Canaan, o astfel de decizie rea l-a costat pe
David faptul c[ sabia nu s-a dep[rtat de casa lui =i o astfel de
decizie rea de a ac\iona, crezând c[-L pot min\i pe Dumnezeu,
302

i-a costat pe Anania =i Safira via\a. Povestea trist[ a vie\ii lui Acan
este o povestire adev[rat[, care ne înva\[ c[ nu exist[ p[cat pe
care s[-l po\i ascunde de Dumnezeu =i de asemenea ne spune c[
p[catul are consecin\e. Eva în Eden a c[lcat pe acelea=i trepte ca
=i Acan, =i anume de a vedea, de a pofti =i a lua (Genesa 3:6) =i
împ[ratul David a f[cut la fel cu Bat-+eba (2 Samuel 12:2-4).
Fiecare din ei au p[c[tuit nu din cauz[ c[ au avut o necesitate, ci
din l[comie =i poft[ care o dat[ stârnite în inim[ =i necontrolate în
gânduri a r[bufnit în afar[ prin fapte.
Sunt multe exemplele Scripturii care ne pot spune povestea
trist[ a p[catului, dar de data aceasta vom privi mai înt`i la cazul
lui Acan, fiul lui Carmi, care a c[zut victim[ poftelor lui lume=ti
=i prin neascultare a comis ceea ce Dumnezeu a numit p[cat.
P[catul lui Acan este prezentat în Scriptur[ pentru înv[\[tura
noastr[, ca fiind motivul care a pus cap[t unor victorii în serie, ale
israeli\ilor. P[catul lui Acan a cauzat pierderea luptei împotriva
cet[\ii Ai =i a constat în faptul c[ pe ascuns, probabil c[ în afar[
de cei din cortul lui, a luat din lucrurile date spre nimicire din
Ierihon, =i Dumnezeu S-a aprins de mânie împotriva întregului
popor. Israelul a fost b[tut =i dezonorat în lupt[ cu un num[r mic
de vr[jma=i, a=a c[ în loc de biruin\[ au suferit o înfrângere
ru=inoas[, =i 36 de israeli\i au c[zut în lupt[. Imediat, de la cortul
lui Iosua =i pân[ la cortul din cap[tul taberei, a ap[rut întrebarea:
<De ce?> R[spunsul a fost: <S-a comis p[cat!>
Dumnezeu a fost dezonorat =i provocat la mânie prin neascultare. Au avut confiden\a dobândit[ în celelalte lupte, au avut
un num[r superior de lupt[tori =i totu=i au fost înfrân\i, a=a c[
inima li s-a f[cut ca apa. Acan a v[zut, a poftit =i a luat o manta
din moda =inear, 220 de sicli de argint =i o plac[ de aur în greutate de 50 de sicli, pe care le-a îngropat în cortul familiei lui. Se
poate c[ o dat[ treaba terminat[ s-a felicitat c[ este foarte de=tept
sau se poate s[-=i fi promis c[ va ajuta pe vreo v[duv[ cu copii,
dar oricum =i-ar fi justificat ac\iunea f[cut[ în secret, =tim sigur c[
Dumnezeu, în fa\a c[ruia ascultarea face mai mult ca jertfa, a fost
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Martor la fiecare gând =i mi=care a lui Acan. Iosua =i b[trânii
poporului, care pentru prima dat[ au avut experien\a de a fi birui\i
în lupt[, au început a se v[ieta cu fa\a la p[mânt =i =i-au pres[rat
\[rân[ pe cap, în semn de smerenie, dar Dumnezeu i-a spus lui
Iosua s[ se ridice =i s[ fac[ un sor\ care s[ înceap[ de la semin\ii
=i s[ continue la familii =i a=a s[ se descopere persoana care a
p[c[tuit. Este posibil ca b[trânii poporului s[ se fi f[cut vinova\i
de p[catul neaten\iei, pentru c[ nu au accentuat îndeajuns porunca Domnului =i nu au supravegheat îndeaproape luarea pr[zii din
Ierihon, care întâi de toate a fost victoria lui Dumnezeu =i nu a lor.
Cre=tinii de ast[zi se pot face vinova\i de un p[cat asem[n[tor
când devin indiferen\i fa\[ de ce se întâmpl[ în jurul lor. Ei au
datoria de a fi informa\i c[ atunci când li se cere votul s[ =i-l dea
pentru ce este bun =i drept. <+i nu lua\i deloc parte la lucr[rile
neroditoare ale întunericului, ba ]nc[ mai degrab[ osândi\i-le>
(Efeseni 5:11). Un credincios trebuie s[ =tie c[ nu exist[ putere =i
provocare a p[catului pe care s[ nu o poate birui cu puterea
Duhului Sfânt =i mai trebuie s[ nu uite c[ nu este p[cat =i momeal[ preg[tit[ specific pentru el pe care s[ o poat[ refuza pentru
prea mult timp prin puterea-i proprie. Dac[ nu ne rug[m ]nseamn[
c[ ne consider[m tari, apoi vine mândria =i apoi urmeaz[ c[derea,
pentru c[ rug[ciunea este locul unde voia Lui trebuie s[ devin[
voia noastr[ =i nu invers.
Sor\ul a pus cap[t lucrului care a fost un mister doar pentru
oameni =i Acan a fost identificat ca fiind omul care a provocat
mânia lui Dumnezeu prin l[comie =i neascultare. Pofta din gândirea omului este de obicei ast[zi un p[cat rar tratat =i chiar =i mai
rar este m[rturisit sau recunoscut ca p[cat. Pofta este o dorin\[
l[untric[ de a avea ce nu este al t[u sau ce nu ai voie s[ ai. <Nu
iubi\i lumea, nici lucrurile din lume. Dac[ iube=te cineva lumea,
dragostea Tat[lui nu este în el> (1 Ioan 2:15). Când vrei s[-\i
atingi scopul cu orice pre\, a=a cum a f[cut Acan, calci porunca de
a nu pofti. Dumnezeu nu doar l-a numit pe cel vinovat, ci a ales
metoda sor\ului ca s[-l identifice pe vinovat, ca sor\ul s[ aib[ un

efect de cercetare asupra întregului popor =i de a-i da vinovatului
sau cuiva care a cunoscut acel lucru ocazia s[ vin[ singur =i s[-=i
m[rturiseasc[ vina. Când Iosua i-a cerut, Acan =i-a m[rturisit
p[catul, dar pentru c[ a a=teptat pân[ ce a fost descoperit, m[rturisirea lui nu l-a sc[pat de pedeaps[ nici pe el =i nici casa lui, a=a
c[ tot ce a fost a lor a fost nimicit împreun[ cu ei. Cum va fi cu
tine? Ai scapat de vina p[catului t[u? Dac[ nu, a=tep\i pân[ ce
Domnul î\i va pune în fa\[ p[catul sau vrei s[-l m[rturise=te
înainte =i astfel s[ po\i primi iertarea? <Dac[ ne m[rturisim
p[catele, El este credincios =i drept, ca s[ ne ierte p[catele =i s[ ne
cur[\easc[ de orice nelegiuire> (1 Ioan 1:9).
Un alt fel de a privi la acest p[cat de a pofti =i a iubi lucrurile
din lume este acela c[ prin a ac\iona mâna\i de aceast[ poft[
dovedim c[ iubim acele lucruri mai mult ca pe Dumnezeu. Cum
s[ sc[p[m de pornirile inimii noastre în=el[toare ca s[ nu ajungem
în aceast[ stare de tr[dare fa\[ de St[pân? O cântare veche spune:
<O, cre=te-mi iubirea în inima mea,/ Isuse, Isuse, mereu Te-oi
ruga!/ +i-mi umple cu dorul, pe care-l a=tept/ +i ochii, =i glasul, =i
inima-n piept!> Dac[ vrem =i dac[ cerem, Dumnezeu este Acela
care ne poate umple cu aceast[ dragoste sfânt[ care aduce o fericire pe care o pot descrie ca o be\ie sfânt[, în care de dragul
Domnului Isus, cu mult[ u=urin\[, po\i s[ spui nu la orice ofert[
de provocare a celui r[u. Acan a fost neatent cu pofta, =i p[catul
nem[rturisit a atras urgie asupra lui, a familiei lui =i chiar asupra
poporului. P[catul lui L-a dezonorat pe Dumnezeu, pentru c[
poporul a pierdut lupta =i Iosua a recunoscut aceast[ pagub[ când
a spus: <…ce vei face Tu Numelui T[u celui mare?> (Iosua 7:9).
Un strop de otrav[ poate face o g[leat[ mare cu ap[ otr[vitoare
=i nepotrivit[ pentru a fi b[ut[ =i pu\in aluat dospe=te toat[
pl[m[deala, de aceea fiecare avem slujba de a veghea la por\ile
ochilor =i a urechilor, la poarta gurii =i la moara care macin[ gândurile, unde poate începe ce este bun =i ce este r[u. <De aceea s[
nu dormim ca ceilal\i, ci s[ veghem =i s[ fim treji>
(1 Tesaloniceni 5:6). Trebuie s[ veghem în dreptul nostru =i chiar
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în jurul acelora de lâng[ noi, pentru c[ suntem m[dulare unii altora =i dac[ te love=ti cu ciocanul peste un deget tot trupul sare =i
reac\ioneaz[, pentru c[ simte durerea împreun[ cu degetul. <S[
veghem unii asupra altora, ca s[ ne îndemn[m la dragoste =i la
fapte bune> (Evrei 10:24). Dac[ suntem p[rin\i trebuie s[ =tim c[
avem o mare r[spundere pentru copiii no=tri înaintea lui
Dumnezeu de exemplu care li-l d[m. Copiii detecteaz[ standardul
dublu, de aceea mul\i copii nu r[mân credincio=i când cresc mari.
Copiii no=tri nu devin întotdeauna ce spunem sau ce vrem noi,
ci de obicei devin ce suntem noi. La fel ca =i noi, copiii no=tri se
nasc cu dorin\a de a avea ce vor ei, când vor ei, dar când ajung la
maturitate este de a=teptat ca ei s[ fi înv[\at de la noi s[ nu
tr[iasc[ doar pentru ei =i doar pentru acum, ca apoi când ei fac
pasul poc[in\ei s[ poat[ tr[i o via\[ de d[ruire pentru Dumnezeu.
Pe cine admir[ ei? Cine sunt eroii lor? Copiii no=tri trebuie s[ =tie
c[ ascultarea de Dumnezeu vine întâi de toate =i c[ acela care
biruie=te p[catul este mai viteaz ca un om care cucere=te o cetate.
Copiii lui Acan =i so\ia lui, fiind în acela=i cort cu Acan, probabil
c[ i-au devenit complice =i au împ[rt[=it acela=i sfâr=it trist, pentru c[ nu a fost cineva care s[ spun[: <Acesta este p[cat!> Sunt
ochi care ne urm[resc gesturile =i urechi care ascult[ cuvintele
rostite la nervi, de aceea trebuie s[ veghem la ce fel de exemplu
d[m copiilor no=tri pentru a nu fi o piatr[ de poticnire în calea lor
spre mântuire, \inând seama c[ Domnul Isus a spus c[ acela care
face pe unul din ace=ti micu\i s[ p[c[tuiasc[ face un mare p[cat
(Marcu 9:42).
Un ziar avea un moto care spunea: <Dac[ nu vrei s[ fie tip[rit,
nu face acel lucru!> În mod asem[n[tor, dac[ faptele noastre nu
vrem s[ fie retip[rite în via\a copiilor no=tri trebuie s[ nu facem
acele fapte. Când am c[utat s[ aflu informa\ii despre locul =i persoanele care vor fi acolo unde merge copilul meu, acesta m-a
întrebat: <Nu ai încrederea în mine?> A trebuit s[-i r[spund: <Am,
dar nu în natura ta cea veche, care este asem[n[toare cu natura
mea cea veche.> O oarecare lips[ de responsabilitate este parte

din copil[rie, dar nu este ceva potrivit pentru un adult, de aceea,
odat[ ce avem pu\in[ vechime pe calea Domnului, se a=teapt[ de
la noi s[ nu ne mai poticnim asemenea copiilor care beau doar
lapte. Unii m[rturisesc credin\a lor, al\ii o tr[iesc, dar las[ afar[
m[rturisirea. Al\ii o tr[iesc =i o m[rturisesc începând chiar din
casa lor =i ace=tia se vor bucura într-o zi de o r[splat[. Cicero
spunea c[ orice cetate pe care poate intra un m[g[ru= înc[rcat cu
aur poate fi cucerit[. Dar cetatea ininimii tale? Poate ea fi
cump[rat[ =i cucerit[ de vr[jma= cum a fost cucerit[ inima lui
Acan? Care este primul gând ce str[bate coridoarele min\ii tale
când cineva spune Numele Isus? Este El important pentru tine?
Este ascultarea de El cel mai împortant lucru din via\a ta?
Acel gând care apare pe altarul min\ii tale când auzi Numele
Isus este citit de El, pentru c[ acel gând care este doar în mintea
noastr[ la început arat[ cu adev[rat ce valoare punem pe rela\ia
noastr[ cu El. Vorbind la modul general, cineva spunea c[ de câte
ori serve=te masa într-un restaurant cunoa=te perechile c[s[torite
de mult timp de cele c[s[torite de curând sau nec[s[torite, pentru
c[ de multe ori cei c[s[tori\i de mult nu vorbesc între ei. Oare
descrie o astfel de r[ceal[ rela\ia noastr[ cu Domnul, care a murit
în locul nostru? Nimic nu va îmbun[t[\i rela\ia noastr[ cu El mai
mult ca =i faptul de a avea o întâlnire cu El în fiecare zi, când
cugetând la ce a f[cut El pentru noi, la Cine este El =i cine suntem noi s[-I mul\umim plini de recuno=tin\[. Degeaba am fi
cunoscu\i ca membri într-o biseric[ sau chiar ca stâlpi în acea biseric[, pentru c[ în cazul c[ nu ne ocup[m de partea noastr[
l[untric[, care este caracterul nostru, ci doar de fa\ada prezentat[
lumii, la vreme de furtun[ ne vom cl[tina, =i, dac[ vom avea oportunitatea, probabil c[ vom lua din fructul oprit.
Trebuie s[ nu uit[m c[ ne vom înf[\isa înaintea Domnului nu
cum am fost v[zu\i între oameni, ci a=a cum am fost în[untrul nostru =i dac[ se va putea spune despre noi c[ am c[utat cu toat[ puterea s[ facem voia Domnului va fi îndeajuns. A=a cum Acan nu a
sc[pat de urm[rile p[catului nem[rturisit, nimeni nu poate sc[pa,

306

307

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

pentru c[ p[catul este ceva care te ajunge pân[ la urm[ =i cere un
pre\. <Dar dac[ nu face\i a=a, p[c[tui\i împotriva Domnului, =i s[
=ti\i c[ p[catul vostru v[ va ajunge> (Numeri 32:23). Dumnezeu
oricum va fi glorificat, fie prin a pedepsi acest p[cat, cum a f[cut
cu Acan, fie c[ va fi glorificat prin bun[tatea care +i-o arat[ fa\[
de noi, când prin poc[in\[ primim iertarea de p[cat. P[catul ]l
ajunge pe om din urm[ =i singura sc[pare este în Domnul Isus.
Când s-au stabilit în Canaan, Dumnezeu le-a dat israeli\ilor porunca s[ rânduiasc[ =ase cet[\i de sc[pare, în care, oriunde te-ai g[si
în \ar[, s[ po\i ajunge în vreo jum[tate de zi de mers pe jos. Aceia
care ajungeau în cetatea de sc[pare primeau protec\ie de
urm[ritori, iar aceia care î=i marturiseau p[catul erau sc[pa\i de
urm[rirea p[catului lor prin jertfa Domnului Isus. <Cine î=i
ascunde f[r[delegile, nu prop[=e=te, dar cine le m[rturise=te =i se
las[ de ele, cap[t[ îndurare> (Proverbe 28:13).
Odat[ ce israeli\ii au scos p[catul afar[ din mijlocul lor,
Dumnezeu le-a dat biruin\a împotriva cet[\ii Ai, dar le-a schimbat
strategia de lupt[. De aici înv[\[m c[ metodele lui Dumnezeu de
a lucra se schimb[, dar principiile care au la baz[ caracterul Lui
neprih[nit nu se schimb[ niciodat[. Natura lui Dumnezeu este de
a fi bun =i a-l r[spl[ti pa acela care ascult[. Natura Lui este aceea
de a pedepsi p[catul. Tot natura Lui este aceea de a l[sa omul s[
aleag[ ce vrea pentru el. El este Adonai, adic[ Domnul, St[pânul,
chiar =i al p[mântului. <Al Domnului este p[mântul cu tot ce este
pe el, lumea =i cei ce îl locuiesc!> (Psalmul 24:1). P[mântul este
pentru noi o vale a deciziilor, unde alegem între binecuvântare =i
blestem, între iad =i Rai. Când spui c[ nu vrei s[ decizi, de fapt
decizi împotriva Lui, pentru c[ El a spus c[ acela care nu este cu
El este împotriva Lui (Matei 12:30).
Un om care tr[ie=te în p[cat =i nu se teme de moarte este un
nebun. Am v[zut cum mânia lui Dumnezeu s-a rev[rsat peste
Acan, care a ales s[ p[c[tuiasc[, de aceea trebuie s[ =tim c[ este
grozav lucru s[ cazi în mânile Dumnezeului Celui viu
(Evrei 10:31). Dumnezeu este cunoscut ca un Dumnezeu care d[

oportunitate dup[ oportunitatea omului pentru un început nou.
<Bun[t[\ile Domnului nu s-au sfâr=it, îndur[rile Lui nu sunt la
cap[t, ci se înnoiesc în fiecare diminea\[. +i credincio=ia Ta este
atât de mare!> (Plângerile lui Ieremia 3:22, 23). În timpul prorocului Ieremia, când poporul nu a ascultat de Dumnezeu, 70.000
de israeli\i au fost du=i în robia babilonian[, dar pentru c[
Dumnezeu d[ =anse omului, când ace=tia au strigat la Domnul au
fost adu=i din nou în \ara lor. Ast[zi se folosesc cuvinte ca =i fundamentalism =i liberalism, primul c[utând s[ pun[ într-o categorie
aparte pe aceia care spun c[ ei cred adev[rurile fundamentale ale
Scripturii, dar de=i este o idee frumoas[, un crez, o religie, o
m[rturisire sau o doctrin[, f[r[ dovada de conduit[ ca eviden\[ a
tr[irii adev[rului Scripturii nu are prea mare valoare.
Oamenii cu vizibilitate public[, cum sunt politicienii, =tiu sau
înva\[ foarte repede cât de important este s[-=i \in[ garda sus în
pozi\ie de ap[rare =i s[ fie calcula\i =i prev[z[tori cu ce spun =i ce
fac în ochii publicului. Chiar mai prev[z[tori ca ei trebuie s[ fie
credincio=ii cu p[catul care continu[ s[-i pe\easc[ =i dup[ ce s-au
poc[it, pentru c[ a=a cum i s-a spus lui Cain, p[catul pânde=te la
u=[ dup[ momente de sl[biciune =i dup[ oportunit[\i de a face o
vânzare din lucrurile de pe taraba celui r[u. De ce s[ nu p[c[tuim?
Pentru c[ p[catul pune un zid de desp[r\ire între noi =i Dumnezeu,
=i aceast[ desp[r\ire de El ne face s[ nu mai auzim vocea Lui,
oricât ne-am ruga =i orice am da. P[catul este acela care-L întristeaz[ pe Domnul =i z[d[rnice=te planul bun al lui Dumnezeu pentru via\a noastr[.
Indiferent de ce am realiza p[mânte=te, p[catul face ca via\a
noastr[ s[ fie o via\[ risipit[ care, din cauza dorin\ei de independen\[ =i r[zvr[tire, ne poate duce acolo unde prezen\a Lui nu ne
înso\e=te =i nu ne ocrote=te. De câte ori facem ceva ce El ne spune
s[ nu facem c[deam la un examen, =i în =coala credin\ei nu trecem
clasa, ci o repet[m pân[ când lu[m note de trecere. Compromisul
este unul din cele mai imorale lucruri de care se poate face vinovat omul =i trebui s[ în\elegem c[ înaintea Domnului avem starea

308

309

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

de vinova\i când începem s[ cochet[m cu p[catul, gândindu-ne:
<Cum ar fi?>, pentru c[ în acel moment dac[ nu ne trezim =i nu ne
îngrozim de p[cat ne pierdem starea de nevinov[\ie. Firea omului
vrea s[ ra\ionalizeze p[catul =i s[-l explice, iar aceasta ne lipse=te
de binecuvântarea de a ni se da harul poc[in\ei.
Când împ[ratul Saul a p[c[tuit, aducând jertfa pe care Samuel
ar fi trebuit s[ o aduc[ =i când a cru\at pe Agag amalecitul =i animalele cele mai bune, în loc s[ cad[ pe genunchi înaintea
Domnului, s[ caute s[ primeasc[ iertarea Lui, a început s[ explice
de ce a f[cut ceea ce a f[cut, =i Domnul s-a dep[rtat de la el. Ce
faci cu p[catul t[u? }l explici? Îl scuzi? Dac[ da, nu vei prospera,
dar acela care-=i m[rturise=te p[catul =i se las[ de el g[se=te la
Dumnezeu îndurare. <Veni\i totu=i s[ ne judec[m, zice Domnul.
De vor fi p[catele voastre cum e c[rmâzul, se vor face albe ca
z[pada; de vor fi ro=ii ca purpura, se vor face ca lâna> (Isaia 1:18).
Când firea nu accept[ aceast[ judecat[ a îndur[rii caut[
explica\ii, cerceteaz[ toate sertarele memoriei =i imediat vine
cu o sumedenie de scuze de ce a f[cut ceea ce a f[cut, dar numai
poc[in\a aduce binecuvântarea iert[rii =i vindecare pentru inima
r[nit[ de p[cat.
Omul este o fiin\[ interesant[, care vrea solu\ii simple la toate
problemele, dar când ajunge la problema p[catului mul\i au problem[ cu acest fel de gândire. Când Dumnezeu face aceast[
lucrare simpl[, prin acceptarea unui Dar, omul spune c[ este prea
simplu =i caut[ c[i =i modalit[\i, chiar religioase uneori, de a complica aceast[ lucrare prin a face fapte cu scopul de a pl[ti parte din
vina lor. Tot cu p[catul ai de-a face =i atunci c`nd ]ncerci s[-l
explici, s[-l scuzi sau s[ admi\i c[ nu ai comis p[cat. A avea de-a
face cu p[catul prin a ne cerceta =i a ne recunoa=te vina nu pare a
fi ceva atr[g[tor, dar este foarte necesar, pentru c[ alegând s[ nu
avem de-a face cu el aici, f[r[ excep\ie, alegem s[ avem de-a face
cu el =i urm[rile lui când vom pleca de pe p[mânt =i ne vom
înf[\i=a înaintea lui Dumnezeu. Exist[ o binecuvântare care vine
asupra aceluia care spune cu durere înaintea Domnului: <Am

p[c[tuit. Te rog iart[-m[! Vreau din toat[ inima s[ m[ schimb,
ajut[-m[ te rog!> Aceast[ stare este cunoscut[ ca starea de
poc[in\[, care vine tot de la Dumnezeu prin Domnul Isus. <Pe
acest Isus, Dumnezeu L-a în[l\at cu puterea Lui =i L-a f[cut
Domn =i Mântuitor, ca s[ dea lui Israel poc[in\a =i iertarea
p[catelor> (Fapte 5:31).
Poc[in\a este un dar care ni se d[ prin Domnul Isus =i vine sub
form[ de oportunitate dat[ nou[ oamenilor de c[tre Dumnezeu
prin a ne sc[pa de plata p[catului. P[catul este pentru suflet ca
rugina pentru fier, ca boala pentru trup =i ca moartea pentru via\[.
P[catul poate afecta via\a noastr[ nu numai prin ceea ce facem, ci
=i prin ce nu facem, fiindc[ este tot p[cat s[ =tii s[ faci binele =i
s[ alegi s[ nu-l faci (Iacov 4:17). Când ]i spui unui copil s[ nu se
ating[ de ceva proasp[t vopsit va c[uta s[ fac[ acel lucru pentru
c[ este în natura lui, iar dac[-i spui s[ fac[ ceva de multe ori va
încerca s[ nu fac[ acel lucru. La fel este cu firea noastr[ veche
(Romani 7:15). Este în natura noastr[ veche s[ vrem ce ni se
spune c[ nu avem voie =i dac[ avem oportunitatea ]ncerc[m s[
ob\inem acel lucru sau s[ avem acea experien\[. A fost nevoie de
interven\ia lui Dumnezeu ca s[ putem avea oportunitatea de a
sc[pa de urm[rile p[catului, =i Domnul Isus a f[cut aceasta
pl[tind vina p[catului pentru noi.
A=a cum a fost vestit prin înger, El este acela care va mântui
pe poporul Lui de p[catele sale, dar din partea noastr[ se cere
poc[in\[, care înseamn[ =i p[r[sirea p[catului (Matei 1:21).
David a recunoscut c[ s-a n[scut în p[cat (Psalmul 51:5) =i când
s-a c[it, în loc s[-=i justifice p[catul, ca =i Saul, a primit iertarea.
Fiecare din noi suntem pe lista vinova\ilor înaintea ochilor sfin\i
ai lui Dumnezeu (Isaia 53:6; Romani 3:10) =i fiecare din noi prin
poc[in\[ putem avea iertarea. <Poc[i\i-v[, le-a zis Petru, =i fiecare
din voi s[ fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
p[catelor voastre; apoi ve\i primi darul Sfântului Duh>
(Fapte 2:38). Pofta, dorin\a dup[ lucruri, pozi\ia sau dorin\a de
pl[ceri p[c[toase sunt felurile în care suntem cel mai mult provo-
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ca\i de p[cat, de aceea când ne poc[im obiceiurile rele =i
ru=inoase trebuiesc înlocuite cu obiceiuri bune, care zidesc sufletul nostru =i aduc folos Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Cuvântul lui
Dumnezeu =i puterea Duhului Sfânt ne înarmeaz[ s[ facem fa\[
provoc[rilor =i astfel s[ aducem cinste =i nu ru=ine Tat[lui nostru
care este în ceruri.
Este mai bine s[ mori de sete în pustiu decât s[ bei din apele
otr[vite ale p[catului, pentru c[ acela care este gata s[ pl[teasc[
pre\ul ascult[rii, oricât de mare ar fi acesta, este a=teptat la cap[t
de drum de Domnul Isus, care-i va da o cunun[ de biruitor. A=a
cum ne spune Psalmul unu, sufletul credincios este ca un pom bun
care î=i d[ roada la vremea lui, fiindc[ are ca resurse apa din
adânc a Cuvântului lui Dumnezeu =i este statornic în adev[r, fiind
cârmuit de puterea care vine de sus. Solu\ia pentru p[cat =i
urm[rile lui ve=nice este Domnul Isus Hristos. Crede în El,
prime=te-L ca Domn =i M`ntuitor =i sluje=te-I din toat[ inima, cu
toat[ puterea, ca atunci când vei sta înaintea Lui s[ auzi mult
doritele cuvinte: <Bine, rob bun =i credincios!>
Amin
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VORBEºTE CU FAPTELE
<Copila=ilor, s[ nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci
cu fapta =i cu adev[rul.> 1 Ioan 3:18
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tim c[ omul poate fi o fiin\[ în=el[toare, dar parc[ nimic
nu-i mai trist ca atunci când se în=al[ pe sine însu=i, prin
a-=i crede neadev[rurile proprii dospite de o minte neînnoit[. Un alt caz, tot trist, este acela c`nd omul cu scopul de
a-=i ocroti firea veche care nu vrea s[ fac[ vreun sacrificiu
ajunge, la fel ca israeli\ii de odinioar[, s[ slujeasc[ Domnului =i
s[-I aduc[ doar o închinare de pe buze. <Fi\i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult[tori, în=elându-v[ singuri> (Iacov 1:22).
Suntem mântui\i prin credin\a în Domnul Isus, dar o dovad[ a
acestei mântuiri o dau faptele noastre care sunt rodite de Duhul
Sfânt care, dac[ este în noi, nu ne las[ s[ fim nici lene=i =i nici
neroditori. <Dar va zice cineva: «Tu ai credin\a, =i eu am faptele.»
«Arat[-mi credin\a ta f[r[ fapte, =i eu î\i voi ar[ta credin\a mea
din faptele mele»> (Iacov 2:18).
Domnul Isus S-a adresat ]n mod direct acestei categorii de
oameni care spun c[ au credin\[, dar nu au fapte care s[ le
dovedeasc[ credin\a, =i le-a spus: <Nu ori=icine-Mi zice:
«Doamne, Doamne!» va intra în Împ[r[\ia cerurilor, ci cel ce face
voia Tat[lui Meu care este în ceruri> (Matei 7:21). A=a cum reiese
=i din acest verset, Domnul Isus a avut o problem[ mare cu acest
fel de oameni, pe care i-a întrebat: <De ce-Mi zice\i: «Doamne,
Doamne!» =i nu face\i ce spun Eu?> (Luca 6:46). Domnul Isus
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S-a dat pe Sine ca jertf[ pentru a ne mântui =i ne-a spus astfel cu
fapta c[ ne iube=te =i vrea s[-I sem[n[m. Nu vrea s[ fim trântori,
ci lucr[tori harnici, a=a cum sunt albinele. El vrea ca faptele noastre s[ fie ca o lumin[ care vorbe=te celor din jur despre ce poate
face Duhul Sfânt în omul ajuns mântuit. }n acela=i timp El vrea ca
s[ aib[ pentru ce ne r[spl[ti, de aceea ni se cere s[ iubim =i s[ vorbim prin fapte. <El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru noi, ca s[ ne
r[scumpere din orice f[r[delege, =i s[-+i cur[\easc[ un norod care
s[ fie al Lui, plin de râvn[ pentru fapte bune> (Tit 2:14).
Este adev[rat c[ ceea ce vorbim este important, dar =i ceea ce
vorbim cu faptele este important, =i când între cele dou[ exist[
armonie ceea ce vorbim se aude pân[ la cer, a=a cum a vorbit =i
înc[ mai vorbe=te fapta lui Abel. <Prin credin\[ a adus Abel lui
Dumnezeu o jertf[ mai bun[ decât Cain. Prin ea a c[p[tat el
m[rturia c[ este neprih[nit, c[ci Dumnezeu a primit darurile lui.
+i prin ea vorbe=te el înc[, m[car c[ este mort> (Evrei 11:4). Abel
a tr[it acum vreo =ase mii de ani, nu a scris vreo carte =i nici
m[car nu avem vreun cuv`nt pe care el l-a rostit, dar a vorbit cu
fapta lui plin[ de credin\[. Vorba lui s-a auzit în cer =i se mai aude
=i ast[zi pe p[mânt. <Adev[rat este cuvântul acesta, =i vreau s[
spui ap[sat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu,
s[ caute s[ fie cei dintâi în fapte bune. Iat[ ce este bine =i de folos
pentru oameni!> (Tit 3:8).
Dac[ te atingi de un burete saturat cu ap[, din el începe s[
curg[ ap[, pentru c[ din fiecare din acele c[m[ru\e minuscule ale
buretelui iese apa sub presiunea atingerii din afar[. În mod
asem[n[tor =tim c[ omul d[ ce are în el atunci când împrejur[rile
vie\ii îi provoac[ sufletul la mil[ sau la a face o fapt[ bun[, sau îl
provoac[ prin batjocoriri. Când un om î=i d[ pe nea=teptate cu
ciocanul peste un deget, nu mai are timp s[ planifice ce s[ spun[
=i nu mai ac\ioneaz[ cum poate i-ar place, ci reac\ioneaz[ natural,
dup[ ce are în[untrul lui. <Îndeamn[-i s[ fac[ bine, s[ fie boga\i
în fapte bune, s[ fie darnici, gata s[ simt[ împreun[ cu al\ii>
(1 Timotei 6:18). Când situa\iile pe care le vedem ne îndeamn[ la

fapte bune, vrednice de poc[in\a noastr[, =i reac\ion[m dintr-un
zel fierbinte pentru binele altuia, care este la necaz sau în mare
nevoie de ceva ce noi avem, aducem Domnului o jertf[ de
bun miros, care-L bucur[, fiindc[ prin astfel de fapte dovedim
c[ sem[n[m cu El. Prin fapte dovedim c[ avem o credin\[ vie,
=i f[r[ ea nimeni nu poate fi pl[cut lui Dumnezeu. <Dup[ cum
trupul f[r[ duh este mort, tot a=a =i credin\a f[r[ fapte este
moart[> (Iacov 2:26).
Dumnezeu ne-a iubit cu fapta, p[rin\ii no=tri ne-au iubit cu
fapta, a=tept[m de la cei din familiile noastre s[ ne iubeasc[ nu
doar cu vorba, ci =i cu fapta, =i se a=teapt[ s[ iubim =i noi, a=a cum
ne spune textul citat la început, cu fapta =i cu adev[rul. Majoritatea meseria=ilor în\eleg importan\a uneltelor =i a sculelor care le
permit s[-=i practice meseria, de aceea le îngrijesc =i uneori chiar
le modific[ ca s[ le poat[ folosi într-un mod specific. Marele
pictor Michelangelo a în\eles acest lucru cu privire la importan\a
sculelor de lucru, de aceea, cu toate c[ era foarte solicitat, cheltuia timpul necesar ca s[-=i fac[ pensulele cu mâna lui. Dumnezeu
vrea s[ ne foloseasc[ pe noi ca unelte ale Lui, f[cute de El, dedicate la fel cum mai demult uneltele din templu erau dedicate pentru lucr[ri sfinte. El }nsu= vrea ca prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt
=i chiar prin necazuri, s[ ne fac[ unelte ale îndur[rii Lui, de care
El s[ se foloseasc[ în a reflecta dragostea Lui prin noi.
A fost descoperit[ de c[tre arheologi o moned[ roman[ care
avea gravat pe ea un taur în fa\a c[ruia era un altar =i un plug, iar
cuvintele scrise dedesubtul imaginii erau: <Gata pentru oricare>.
Ca =i copii ai Domnului ni se cere s[ fim gata pentru oricare, adic[
gata de jertf[, dar =i de munc[. Amândou[ presupun fapte care
dovedesc c[ avem o credin\[ care nu const[ doar în vorbe =i c[
iubim nu doar cu limba, ci cu fapta =i cu adev[rul. Via\a de cre=tin
nu este greu de cunoscut, nu este greu de descris altora =i poate nu
este greu nici de în\eles, dar a tr[i aceast[ via\[ într-un mod care
s[-L onoreze pe Dumnezeu poate s[ ne coste tot ce avem =i aceasta nu se poate face prin puterea omului firesc, ci numai prin
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puterea omului duhovnicesc. Aceste fapte trebuie s[ aib[ ca motivare =i suport dragostea pe care Dumnezeu o pune în inima
aceluia care vrea s[ împlineasc[ voia Lui, pentru c[ f[r[ aceast[
motivare a dragostei, nu Dumnezeu, ci omul este sl[vit. Un exemplu bun =i o fapt[ care arat[ c[ Domnul Isus tr[ie=te în tine este
mai bun[ ca o sut[ de predici, =i nimeni nu poate prezenta
Evanghelia dragostei f[r[ s[ arate dragoste, nu numai în vorbe, ci
=i în fapte.
Mul\i iau hot[râri bune =i chiar sunt determina\i s[ se pun[ la
dispozi\ia lui Dumnezeu, dar mul\i se opresc doar la hot[râri =i
inten\ii bune, pentru c[ uneori omul las[ afar[ disciplina f[r[ de
care acest fel de dorin\e de bine nu se înf[ptuiesc. <Trebuie ca =i
ai no=tri s[ se deprind[ s[ fie cei dintâi în fapte bune, pentru
nevoile grabnice, =i s[ nu stea neroditori> (Tit 3:14). Se cere o
<deprindere>, a=a cum se cere o deprindere ca s[ înve\i o meserie,
=i far[ de disciplin[ nimeni nu poate fi un ucenic bun. Este o
deprindere în care duhul nostru are în el Duhul Sfânt, =i El d[
îndemnuri duhovnice=ti sufletului, adic[ min\ii noastre, care la
rândul ei pune trupul s[ treac[ la înf[ptuirea faptelor care
dovedesc c[ avem o credin\[ adev[rat[ =i o dragoste care nu st[
doar în cuvinte. Ce spun faptele tale între oameni? Cum vorbesc
ele sus în cer?
Talmudul este o colec\ie de studii rabinice care s-au trimis la
început pe cale oral[. Prin ele oameni însemna\i ai sinagogii
au transmis din în\elepciunea =i descoperirile lor poporului. În
Talmud g[sim =i cuvintele rabinului Hillel, bunicul lui Gamaliel,
care spun: <Mai mult[ carne - mai mul\i viermi; mai mult[
bog[\ie - mai mult[ grij[; mai multe femei - mai mult[ vr[jitorie;
mai mul\i sclavi - mai mult[ tâlh[rie; mai mult[ Lege înseamn[
mai mult[ via\[; mai mult studiu înseamn[ mai mult[ în\elepciune; mai mult[ sf[tuire înseamn[ mai mult[ claritate; mai mult[
sfin\enie înseamn[ mai mult[ pace>. Sunt cuvintele unui om care
a v[zut multe, a auzit multe =i care a cercetat s[ vad[ ce are valoare, din tot ce poate alege s[ fac[ omul cu via\a lui. Tot ce

hr[ne=te trupul =i tot ce-i aduce o oarecare bucurie au o întrebuin\are temporar[, dar pot fi =i lucruri folosite într-un mod
abuziv =i d[un[tor. Bog[\ia neinvestit[ în ceva aduce doar grijuri,
iar vr[jitoria poate fi nu doar farmece =i sticle de cristal, ci
înseamn[ =i o manipulare abuziv[ a unei persoan[ de c[tre o alt[
persoan[ într-un mod r[u; într-un mod pe care cel abuzat nu ar
alege s[-l urmeze în mod normal.
Din lucrurile enumerate de acest rabin în\elept reiese c[ cea
mai mare valoare o are sfin\enia, care aduce pace. Cuvintele
aceluia care a studiat la picioarele lui Gamaliel, nepotul lui Hillel,
adic[ Apostolul Pavel, ne spun c[ aceast[ sfin\ire sau neprih[nire
are puterea de a vorbi. <În adev[r, Moise scrie c[ omul care
împline=te neprih[nirea, pe care o d[ Legea, va tr[i prin ea. Pe
când iat[ cum vorbe=te neprih[nirea pe care o d[ credin\[: «S[ nu
zici în inima ta: ’Cine se va sui în cer?’»> (Romani 10:5, 6).
Neprih[nirea pe care o d[ credin\a vorbe=te prin fapte, a=a cum
fapta lui Abel a vorbit când I-a adus Domnului o jertf[ de sânge,
prin care credin\a lui a vorbit de bun[tatea lui Dumnezeu care
avea s[ dea un Miel de jertf[ pentru omenire.
Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui de atunci =i ne spune =i
nou[ c[ neprih[nirea noastr[ trebuie s[ o întreac[ pe cea a fariseilor. Neprih[nirea fariseilor era una de form[, de ochii lumii, de
parad[, care nu avea ca motivare nici mila =i nici bun[tatea. <C[ci
v[ spun c[, dac[ neprih[nirea voastr[ nu va întrece neprih[nirea
c[rturarilor =i a fariseilor, cu nici un chip nu ve\i intra în Împ[r[\ia
cerurilor> (Matei 5:20). Faptele lor vorbeau între oameni =i chiar
în cer, dar Dumnezeu, care cunoa=te inten\ia =i motivul cu care
omul face fapte, a fost nemul\umit de ceea ce faptele lor aveau de
spus, de=i erau fapte care uneori erau impresionante. Exist[ o
neprih[nire a omului care are fapte, dar pe care Dumnezeu o
refuz[. <Pentru c[, întrucât n-au cunoscut neprih[nirea, pe care o
d[ Dumnezeu, au c[utat s[-=i pun[ înainte o neprih[nire a lor
în=i=i, =i nu s-au supus astfel neprih[nirii, pe care o d[
Dumnezeu> (Romani 10:3). Neprih[nirea pe care o d[ Dumnezeu
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prin na=terea din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt rode=te
fapte în neprih[nire, care sunt roada Duhului Sfânt în noi =i de
aceea tot meritul este a lui Dumnezeu. Aceste fapte f[cute în
bun[tate vorbesc tare =i clar atât între oameni cât =i sus în cer.
<C[ci roada luminii st[ în orice bun[tate, în neprih[nire =i în
adev[r> (Efeseni 5:9).
Faptele f[cute în neprih[nire nu numai c[ au glas =i se aud în
cer, dar ne =i preg[tesc o r[splat[. <+i li s-a dat s[ se îmbrace în
in sub\ire, str[lucitor, =i curat.> (Inul sub\ire sunt faptele
neprih[nite ale sfin\ilor). Ce vorbesc faptele tale sus în cer? Ele
sunt ascultate =i ]nregistrate cu cea mai mare aten\ie acolo unde
nu se pierde =i nu se încurc[ nici un record. Dac[ din cuvintele
gurii noastre vom fi sco=i f[r[ vin[ (Matei 12:37), din cuvintele
faptelor noastre vom primi o dreapt[ r[spl[tire de la Acela care
vrea s[ credem c[ El este =i c[ r[spl[te=te aceluia care-L caut[.
Este bine c[ }l c[ut[m în cuvânt, în rug[ciune, în cântare, dar trebuie s[-L c[ut[m =i prin fapte, adic[ s[ fim un ajutor pentru orfan
=i v[duv[, prin a face posibil ca Vestea Bun[ a Evangheliei s[ fie
r[spândit[. <…Cine se apropie de Dumnezeu trebuie s[ cread[ c[
El este, =i c[ r[spl[te=te pe cei ce-L caut[> (Evrei 11:6).
Când Domnul Isus a spus despre judecata viitoare, a vorbit
despre o decizie final[ pentru fiecare suflet, având în vedere nu
numai ceea ce fiecare a spus cu vorba, ci în dreptul fiec[rui suflet
se va lua o hot[râre \inând cont de ceea ce fiecare a spus cu fapta.
Acest lucru ne spune ]nc[ o dat[ c[ de=i suntem mântui\i prin
credin\[, f[r[ fapte suntem mor\i. Dup[ ce faptele vor vorbi în
ceruri în dreptul fic[ruia, se va lua o decizie care-i va desp[r\i pe
unii de al\ii pentru totdeauna. <+i ace=tia vor merge în pedeapsa
ve=nic[, iar cei neprih[ni\i vor merge în via\a ve=nic[>
(Matei 25:46). Ce spun faptele tale în cer? Ele trebuie s[ spun[ c[
ai fost mântuit prin credin\a în Domnul Isus care a rodit =i rode=te
în via\a ta fapte bune, prin care Dumnezeu este prosl[vit. Tot
faptele pot fi de a=a fel încât s[ vorbeasc[ r[u despre tine =i s[
spun[ în cer c[ ai o neprih[nire a ta, care nu te îndeamn[ la fapte

bune, ci doar la vorbe frumoase, pe care Apostolul Ioan o nume=te
o iubire cu limba =i cu vorba. <Copila=ilor, s[ nu iubim cu vorba,
nici cu limba, ci cu fapta =i cu adev[rul> (1 Ioan 3:18). Faptele
noastre bune, care spun în cer c[ noi iubim nu doar cu vorba,
încep cu o dorin\[ bun[, care vine în sufletul n[scut din nou de la
Tat[l Luminilor de la care vine tot ce este bun.
În acela care iube=te cu fapta =i cu adev[rul aceast[ dorin\[
bun[ nu r[mâne doar o inten\ie, ci ea dezvolt[ un plan de
desf[=urare, sau recunoa=te în anumite situa\ii oportunit[\i scoase
în calea lui de a face fapte bune, care pot cere timp, pot s[ coste
ceva ce avem noi sau pot s[ coste ceva ce putem face, chiar cu
puterea fizic[ sau folosind abilit[\ile noastre p[mânte=ti. Cuvântul lui Dumnezeu, care este adev[rat, prin prelucrarea f[cut[ de
Duhul Sfânt face din noi fii =i fiice ale lui Dumnezeu, care iubesc
prin acest adev[r ce ajunge s[ fie v[zut în fapte, care vorbesc jos
pe p[mânt =i sus în ceruri. Aceia care iubesc având la baza
adev[rul lui Dumnezeu r[spândesc în jurul lor o mireasm[ de la
via\[ spre via\[ (2 Corinteni 2:15, 16). Suntem chema\i la a face
fapte bune tuturor oamenilor, dar în mod deosebit fra\ilor în
Domnul =i astfel de jertfe, pl[cute Domnului, sunt ca o mireasm[
pl[cut[ lui Dumnezeu. <Am de toate, =i sunt în bel=ug. Sunt
bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-ati trimis, …un
miros de bun[ mireasm[, o jertf[ bine primit[ =i pl[cut[ lui
Dumnezeu> (Filipeni 4:18).
Suntem chema\i la a iubi cu fapta =i adev[rul, pentru c[ noi nu
invent[m acest adev[r =i nici nu îl înv[\[m, ci suntem chema\i s[
îl proclam[m. Biserica ca întreg, sau fiecare suflet în mod individual are cel mai mare efect în lume prin contrastul cu lumea,
contrast v[zut cel mai bine din fapte care au la temelie adev[rul.
Un credincios poate face mult bine în jurul lui, dar 100 sau mai
multe sute de credincio=i, care alc[tuiesc o biseric[ local[ pot face
mult mai mult bine, pentru c[ nu doar unul, nu doar câ\iva, ci to\i
au chemarea =i datoria de a iubi cu fapta =i cu adev[rul. Lumea se
închin[ la ce este frumos, la bog[\ie =i faim[, numind acest fel de

318

319

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

lucruri <succes>, dar copilul Domnului, care iube=te cu fapta =i cu
adev[rul, trateaz[ aceste lucruri ca bunuri temporare =i odat[ ce
a devenit o f[ptur[ nou[ în Hristos î=i investe=te via\a în bunurile
ve=nice, tr[ind adev[rul =i iubind cu fapta. Roada Duhului
—bun[tatea—prive=te la o situa\ie disperat[ =i ar[t`nd mil[,
iubind cu fapta face din acea situa\ie disperat[ un lucru frumos
înaintea lui Dumnezeu =i înaintea oamenilor. Acela care iube=te
cu fapta =i cu adev[rul d[ dovad[ de integritate, devenind un
exemplu a ceea ce poate face Dumnezeu dintr-un om pierdut, =i
în acela=i timp îi d[ un cuvânt greu de spus despre planul de mântuire a celor din jur, pentru c[ faptele care-i sunt în urm[ îi dau
aceast[ autoritate.
Uneori oameni chiar foarte s[raci, poate chiar foarte încerca\i,
au vorbit foarte bine =i tare despre puterea harului de a face fapte
bune, a=a cum au fost fra\ii din bisericile din Macedonia pe
care-i men\ioneaz[ Apostolul Pavel. <În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste m[sur[ de mare, =i
s[r[cia lor lucie, au dat na=tere la un bel=ug de d[rnicie din partea
lor. V[ m[rturisesc c[ au dat de bun[ voie, dup[ puterea lor, =i
chiar peste puterile lor> (2 Corinteni 8:2, 3). +i ast[zi mai sunt astfel de suflete scumpe care socotesc un har deosebit oportunitatea
de a face fapte bune =i plini de bucurie se d[ruiesc Domnului, iubind cu fapta =i cu adev[rul ca ni=te oameni care parc[ s-au pus pe
ei în=i=i în colect[ =i în\eleg c[ ei =i tot ce au ei este a Domnului.
Un om al lui Dumnezeu a avut curajul s[ spun[: <Domnul Isus
Hristos are tot ce am eu =i tot ce sunt eu!> Este expresia unui
suflet care a sim\it enormitatea darului mântuirii =i în dragostea
dintâi s-a pus la dispozi\ia lui Dumnezeu, ca prin el Dumnezeu
s[-i iubeasc[ pe cei din jurul lui. Poate vi s-a înt`mplat s[ face\i o
vizit[ unei familii =i acolo s[ g[si\i un copil care m`nca bomboane =i dup[ ce v-a studiat v[ îndinde punga s[ servi\i =i voi
bomboane, având un zâmbet mare =i deschis de înger. Nu este tot
una cu un copil care zice: <Mama mi-a zis s[ v[ întreb dac[ nu
vre\i =i voi bomboane!> Dac[ faptele noastre bune sunt ca ale

primului copil, ele }l bucur[ pe Dumnezeu =i aceste fapte vorbesc
pe p[mânt =i chiar =i sus în ceruri. A iubi prin a face fapte bune
este un fel de a tr[i, care devine ceva normal pentru
copilul Domnului, pentru c[ simte nu doar datoria de a le face, ci
dup[ un timp simte bucurie în aceast[ osteneal[ a dragostei.
Apostolul Pavel le-a spus fra\ilor din Tesalonic c[ au fost suflete
care aveau o credin\[ cu care au iubit, ostenind prin fapte. <C[ci
ne aducem aminte f[r[ încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tat[l
nostru, de lucrarea credin\ei voastre, de osteneala dragostei
voastre =i de t[ria n[dejdii în Domnul nostru Isus Hristos!>
(1 Tesaloniceni 1:3).
Iov a vorbit pe p[m`nt cel mai tare cu fapte, a=a c[ s-a auzit =i
sus în ceruri, ca apoi s[ fie numit om f[r[ prihan[. <…Nu este
nimeni ca el pe p[mânt. Este un om f[r[ prihan[ =i curat la suflet.
El se teme de Dumnezeu, =i se abate de la r[u…> (Iov 2:3).
Faptele lui Iov nu constau doar în a nu face p[cat, ci în fapte care
a=a ca =i faptele lui Corneliu au atras aten\ia lui Dumnezeu.
Faptele lui Iov f[ceau ca binecuvântarea nenorocitului s[ vin[
peste el, umplea inima v[duvei de bucurie =i tot el a fost acela
care a dat s[racilor ceea ce cereau (Iov 29:13; 31:16). În rândul
rabinilor de seam[ a fost un om cu numele de Akabeya care a l[sat
scris: <|ine\i minte trei lucruri =i ve\i sc[pa de chinurile
nedrept[\ii: «S[ =ti\i de unde veni\i, s[ =ti\i încotro merge\i =i s[
=ti\i în fa\a cui va trebui s[ da\i socoteal[ despre voi în=iv[»>.
Noi n-am adus nimic în aceast[ lume =i nu putem lua nimic din
ea, dar odat[ mântui\i putem investi în Împ[r[\ia lui Dumnezeu,
care va r[spl[ti fiec[ruia dup[ faptele lui. Folose=te-te de ceea ce
Dumnezeu \i-a dat =i chiar bucur[-te de ce ai. Chiar dac[ ai în
mân[ cheia casei tale, a ma=inii tale sau ai hârtii care-\i spun c[ ai
valori, fii sigur c[ în mintea ta recuno=ti c[ le ai doar temporar =i
c[ toate sunt ale lui Dumnezeu, care dac[ ar vrea \i le-ar putea lua.
Dac[ nu-\i place s[ pierzi, o dat[ mântuit investe=te-le în ce nu
trece, adic[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, iubind cu fapta =i cu
adev[rul, ajutând pe cel lipsit =i f[când posibil[ înaintarea
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Evangheliei. Exist[ un timp de rug[ciune, un timp de studiu al
Cuvântului, dar =i un timp când trebuie s[ trecem la a face fapte.
În Scriptur[ sunt men\ionate 13 vremi de foamete. }n vremea
când foametea a ajuns în locul unde locuia Iacov cu fiii lui, acesta le-a spus: <…Pentru ce sta\i =i v[ uita\i unii la al\ii?>
(Genesa 42:1). Dup[ cum Iacov le-a cerut fiilor s[i s[ fac[ ceva
ca s[ ias[ cu bine din vremea de foamete, sunt mul\i care au
nevoie s[ fie întreba\i la fel, pentru c[ de=i v[d nevoi =i lipsuri de
a ajuta, dar din lips[ de dragoste nu au dorin\a de a-=i ar[ta
dragostea fa\[ de St[pân prin fapte, =i din lips[ de credin\[ nu v[d
în aceste st[ri oportunit[\i de îmbog[\ire fa\[ de Dumnezeu. Suntem chema\i s[ iubim cu fapta =i dac[ examinându-ne vedem c[
nu tr[im degeaba, pentru c[ vedem ]n via\a noastr[ fapte bune,
este bine s[ ne examin[m s[ vedem de ce facem acele fapte, pentru c[ de multe ori motivele pentru care omul face acele fapte se
schimb[ în inima lui, uneori chiar f[r[ ca el s[-=i dea seama.
Domnul Isus ne-a iubit cu fapta, pentru c[ întâi de toate a vrut
s[ fac[ voia Tat[lui. }n al doilea rând, ]n dragostea Lui a avut
dorin\a de a ne face un mare bine, de aceea a venit pe p[mânt ca
Unul care sluje=te. Dumnezeu Tat[l =i-a g[sit pl[cerea în Fiul. +i
]n noi, dac[ iubim nu doar cu vorba, ci cu fapta =i cu adev[rul, El
}=i va g[si pl[cerea pentru c[ I-am urmat pilda. <Urma\i dar pilda
lui Dumnezeu ca ni=te copii preaiubi\i. Tr[i\i în dragoste, dup[
cum =i Hristos ne-a iubit, =i S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos =i ca o jertf[ de bun miros», lui Dumnezeu> (Efeseni 5:1, 2).
Vorbe=te cu gura despre bun[tatea Lui, dar vorbe=te iubind =i cu
fapta, ca într-o zi s[ auzi acele mult dorite cuvinte: <Bine, rob un
=i credincios!>
Amin
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INTERVENÞIA LUI DUMNEZEU
<Dar Dumnezeu Î=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin
faptul c[, pe când eram noi înc[ p[c[to=i, Hristos a
murit pentru noi.> Romani 5:8

D

umnezeu a creat omul dup[ chipul =i asem[narea Sa,
dup[ bunul S[u plac, cu dorin\a de a fi \inta dragostei
Sale =i în acela=i timp având dorin\a ca omul s[-I caute
p[rt[=ia =i s[ r[spund[ acestei dragoste tot cu dragoste. Omul a
fost pus în Eden ca s[ tr[iasc[ fericit, înconjurat de frumuse\ile
create pentru el de c[tre Dumnezeu, ]nc`t s[-=i poat[ dovedi =i el,
la rândul lui, dragostea fa\[ de Dumnezeu. Omul a ascultat de
potrivnicul cel =iret =i, acceptându-i ideea c[ Dumnezeu ar
ascunde ceva bun de el, a p[c[tuit, pierzând prin neascultare
prietenia cu Dumnezeu. P[catul l-a f[cut pe om s[ piard[ accesul
la gr[dina plantat[ de Dumnezeu, a atras blestemul =i durerea în
tot ce afecteaz[ via\a pe p[mânt, cauz`ndu-i moartea spiritual[.
Interven\ia =arpelui a ruinat omul, dar Dumnezeu a ales s[ intervin[, =i a=a cum a decretat prin cuvântul rostit în gr[din[, prin
s[mân\a femeii a hot[rât s[ fac[ posibil[ împ[carea omului cu
Dumnezeu. Scriptura este plin[ de dovezi ale interven\iei
binef[c[toare a lui Dumnezeu, pentru c[ El a fost =i este interesat
în binele omului.
Iacov a povestit familiei sale cum socrul lui Laban a vrut s[
continue s[-l în=ele, dar Dumnezeu nu a îng[duit aceasta. <+i tat[l
vostru m-a în=elat: de zece ori mi-a schimbat simbria; dar
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Dumnezeu nu i-a îng[duit s[ m[ p[gubeasc[> (Genesa 31:7).
Laban a vrut s[-i fac[ r[u, pentru c[ a plecat de la el pe ascuns,
dar Dumnezeu a intervenit din nou. <Dar Dumnezeu S-a ar[tat
noaptea în vis lui Laban, Arameul, =i i-a zis: «Fere=te-te s[ spui o
vorb[ rea lui Iacov!»> (Genesa 31:24). Iosif a suferit ura fra\ilor
=i nedreptatea Egiptului la început, dar când =i-a iertat fra\ii le-a
spus c[ Dumnezeu a folosit r[ul pe care ei i l-au f[cut spre binele
lui =i chiar a familiei lor. <Voi, negre=it, v-a\i gândit s[-mi face\i
r[u; dar Dumnezeu a schimbat r[ul în bine, ca s[ împlineasc[ ceea
ce se vede azi, =i anume, s[ scape via\a unui popor în mare
num[r> (Genesa 50:20).
Este frumos s[ vedem interven\ia lui Dumnezeu în via\a unor
astfel de oameni, dar niciuna din interven\iile Lui nu ne-a adus
mai mult[ binecuvântare ca =i venirea Domnului Isus pe p[mânt
ca s[ moar[ pentru noi =i s[ ne fie Mântuitor. Dumnezeu era la fel
de drept =i de neprih[nit dac[ ar fi l[sat omul în aceast[ stare de
s[r[cie =i moarte, dar Dumnezeu, în dragostea Lui, a intervenit
pentru c[ <la Domnul este sc[parea> (Psalmul 3:8) =i <Mântuirea
vine de la Domnul> (Iona 2:9), <Fiindc[ plata p[catului este
moartea: dar darul f[r[ plat[ al lui Dumnezeu este via\a ve=nic[ în
Isus Hristos, Domnul nostru> (Romani 6:23). Dup[ cum balamalele unei u=i, chiar dac[ sunt mici în compara\ie cu m[rimea
u=ii, fac posibil[ deschiderea cu u=urin\[ a unei u=i mari spre a
intra într-o înc[pere mare, tot a=a sunt de data aceasta cuvintele
Scripturii din textul citat la început, care spun: <dar Dumnezeu>.
Aceste cuvinte arat[ o schimbare ]n favoarea omului din r[u spre
bine, pentru c[ aceste cuvinte vestesc planul de r[scump[rare prin
care omului care se poc[ie=te =i i se =tearge vina p[catului ce-L
desp[r\ea de Dumnezeu. <Dar Dumnezeu, a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui; c[, adic[,
Hristosul S[u va p[timi. Poc[i\i-v[ dar, =i întoarce\i-v[ la
Dumnezeu, pentru ca s[ vi se =tearg[ p[catele…> (Fapte 3:18, 19).
Norii acoper[ cam jum[tate din globul p[mântesc =i sunt du=i
de Dumnezeu acolo unde El vrea s[ ude p[mântul sau acolo unde

El vrea s[-i \in[ pân[ când se hot[re=te s[-i foloseasc[. Este
nevoie de un milion de astfel de particule minuscule, din ceea ce
noi numim nor, ca s[ se formeze un singur strop de ploaie care
cade pe p[mânt =i-l face s[ rodeasc[. Ca doi stropi de ap[ vie care
vin de la Dumnezeu prin cuvântul S[u sunt aceste cuvinte care
spun: <Dar Dumnezeu>, pentru c[ ele indic[ o interven\ie din
partea lui Dumnezeu care a dus =i mai poate aduce ]n via\a celui
ce nu s-a poc[it o schimbare a destinului s[u ve=nic. Sunt dou[
cuvinte care ne spun c[ prin interven\ie divin[ trecutul celui ce se
poc[ie=te este iertat, prezentul îi este binecuvântat =i viitorul asigurat, pentru c[ pornind de la cuvintele <dar Dumnezeu> putem
încerca s[ descriem câteva din binecuvânt[rile aduse în via\a noastr[ de harul S[u. A=a cum un strop de ploaie este format din mul\i
stropi de ap[, mântuirea omului cuprinde o mul\ime de binecuvânt[ri care au devenit posibile datorit[ interven\iei lui Dumnezeu.
Cine are nevoie de aceast[ interven\ie salvatoare a lui
Dumnezeu? To\i oamenii, f[r[ excep\ie, pentru c[ to\i oamenii
s-au n[scut în p[cat, ca apoi s[-l comit[ fiecare la rândul lui, în
momentul în care devin capabili de a-l înf[ptui. În centrul
ora=ului Chicago, pe trotuarul din fa\a unui magazin mare, a fost
v[zut odat[ un om care privea cu aten\ie la trec[tori, ca apoi cu
mâna =i degetul ar[t[tor îndreptat spre ei s[ spun[ tare: <Vinovat!> Dup[ ce privea omul în fa\[, se îndrepta spre altul =i spunea
acela=i lucru fiec[ruia: <Vinovat!> Unii trec[tori îl evitau speria\i,
ocolindu-l cât se poate de deparate, altora nu le p[sa, considerându-l certat cu facult[\ile mintale, dar unul din trec[tori când
l-a auzit, parc[ mi=cat de un sim\ de vinov[\ie, a spus prietenului
s[u care-l înso\ea: <De unde =tie?> Chiar dac[ noi =tim c[ judecata nu este a noastr[, acel individ =i noi =tim c[ omul este vinovat
de minciun[, lips[ de fidelitate în c[s[torie, ho\ie, gânduri murdare, ur[ =i de toate celelalte roade ale firii p[mânte=ti.
Un singur p[cat comis odat[ sau multe p[cate de acest fel,
comise de mii =i mii de ori, ne calific[ pe fiecare ca fiind: <Vinovat!> Aceast[ stare de <vinovat> atrage dup[ sine pedeapsa, dar
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Dumnezeu a intervenit prin a face un plan de salvare pe care l-a
dus la îndeplinire acum dou[ mii de ani. Este un plan prin care
dragostea =i bun[tatea lui Dumnezeu a fost dovedit[ în moartea
înlocuitoare pe cruce a Fiului =i în învierea Lui. <Fiindc[ plata
p[catului este moartea; dar darul f[r[ plat[ al lui Dumnezeu este
via\a ve=nic[ în Isus Hristos, Domnul nostru> (Romani 6:23). Au
trecut dou[ mii de ani de când Dumnezeu a intervenit =i a pl[tit ]n
locul nostru pre\ul pentru p[cat, cre`nd astfel un fond inepuizabil
de merit înaintea drept[\ii lui Dumnezeu, care cerea pedeaps[
pentru p[cat.<Dar Dumnezeu Î=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin
faptul c[, pe când eram noi înc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru
noi> (Romani 5:8). Dumnezeu, care este numit de David =i
Dumnezeul izb[virilor fiindc[ ne poate sc[pa de moarte (Psalmul
68:20), a intervenit în favoarea noastr[, izb[vindu-ne de sub puterea întunericului =i aducându-ne la via\[.
Noi eram mor\i în p[cate <dar Dumnezeu, care este bogat în
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, m[car c[
eram mor\i în gre=elile noastre, ne-a adus la via\[ împreun[ cu
Hristos (prin har sunte\i mântui\i)> (Efeseni 2:4, 5). Noi, care
eram socoti\i dintre neamuri, eram privi\i ca necura\i, dar
Dumnezeu a ales s[-+i arate îndurarea fa\[ de oricine vine la El
ca p[c[tos =i se poc[ie=te p[r[sind p[catul. <«+ti\i», le-a zis el,
«c[ nu este îng[duit de Lege unui iudeu s[ se înso\easc[ cu unul
de alt neam, sau s[ vin[ la el; dar Dumnezeu mi-a ar[tat s[ nu
numesc pe nici un om spurcat sau necurat> (Fapte 10:28). Noi,
neamurile, am fost f[r[ drept de mo=tenire în poporul Domnului,
dar Dumnezeu, prin sângele Mielului, ne-a apropiat =i ne-a
cur[\at inimile ca s[-I fim fii =i fiice care fac voia Lui. <Numele
Lui va d[inui pe vecie: cât soarele îi va \inea numele. Cu el se vor
binecuvânta unii pe al\ii, =i toate neamurile îl vor numi fericit>
(Psalmul 72:17).
Interven\ia lui Dumnezeu ne aduce mântuirea în suflet, dar
numai celui care accept[ s[-=i calce în picioare mândria =i ideea
c[ s-ar putea salva singur de la iad în vreun alt fel decât prin

meritele jertfei Mielului lui Dumnezeu care voie=te ca omul s[
aib[ via\[ ve=nic[. <Voia Tat[lui Meu este ca oricine vede pe Fiul,
=i crede în El, s[ aib[ via\[ ve=nic[; =i Eu îl voi învia în ziua de
apoi> (Ioan 6:40). Omul are partea lui de f[cut =i aceasta nu
depinde de vreun merit personal, ci const[ în ascultare de
Dumnezeu care cheam[ to\i oamenii la poc[in\[. <«Poc[i\i-v[»,
le-a zis Petru, «=i fiecare din voi s[ fie botezat în numele lui Isus
Hristos, spre iertarea p[catelor voastre; apoi ve\i primi darul
Sfântului Duh»> (Fapte 2:38). Interven\ia direct[ a lui Dumnezeu
ne spune c[ nu a fost o alt[ cale prin care omul s[ se poat[ împ[ca
cu Dumnezeu, de aceea oricine crede c[ poate fi mântuit prin
merite personale aduce o insult[ la adresa lui Dumnezeu, ca =i
cum ar spune c[ se putea =i f[r[ de jertfa Fiului.
Dumnezeu a intervenit, =i, dup[ planul f[cut de El, omul se
poate împ[ca cu El prin meritul jertfei Domnului Isus, dar uneori
omul =iret =i f[\arnic vrea doar o religie de form[, care s[ nu coste
prea mult, dar care s[-l fac[ s[ arate bine înaintea oamenilor. <Isus
le-a zis: «Voi c[uta\i s[ v[ ar[ta\i neprih[ni\i înaintea oamenilor,
dar Dumnezeu v[ cunoa=te inimile; pentru c[ ce este în[l\at între
oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu»> (Luca 16:15).
Religiozitatea oamenilor care are la baz[ ceremonii f[cute de om
în=al[ omul, pun`ndu-l la un ad[post fals, prin a-i da o masc[ a
mul\umirii =i lini=tii pentru moment. Ritualurile biserice=i sau
\inerea unor datini nebiblice dau omului un oarecare sim\ c[ =i-a
f[cut datoria fa\[ de Dumnezeu, dar toate acestea nu sunt decât o
risip[ de timp =i chiar de bani uneori, dac[ duhul îi este tot mort,
fiindc[ nu a avut parte de na=terea din nou.
Sunt foarte mul\i oameni religio=i ast[zi în lume, dar =i foarte
pierdu\i în acela=i timp, pentru c[ mântuirea nu vine în inima
celui mândru =i nesincer, care nu vrea s[-L caute pe Dumnezeu
dup[ Scripturi. Iertarea lui Dumnezeu nu este dat[ pentru a fi un
adaos la meritele omene=ti, ci este darul lui Dumnezeu prin
credin\a în Domnul Isus prin care toat[ vina noastr[ poate fi iertat[. Noi, ca oameni, avem a=a cum ne spune Scriptura gânduri =i
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planuri diferite de ale lui Dumnezeu, pe care nici nu începem s[
le în\elegem pân[ când El nu ne înnoie=te în f[pturi noi, cu o
gândire nou[. Succesul omenesc far[ de Dumnezeu în ecua\ie este
admirat =i chiar aplaudat de oamenii fire=ti, dar ceea ce omul
nume=te succes uneori Dumnezeu nume=te nebunie, cum a fost =i
în cazul bogatului c[ruia i-a rodit \arina, pentru c[ probabil c[ era
priceput =i descurc[re\, p[mânte=te vorbind, dar nu s-a îngrijit de
sufletul lui. <Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea
aceasta \i se va cere înapoi sufletul; =i lucrurile, pe care le-ai
preg[tit, ale cui vor fi?»> (Luca 12:20).
De multe ori ceea ce lumea nume=te succes, a=a cum a avut
bogatul din pilda rostit[ de Domnul Isus, la Dumnezeu este o
pierdere de timp sau chiar o urâciune, pentru c[ cei lume=ti tr[iesc
pentru lume =i lucrurile ei, =i prea pu\in sau chiar deloc pentru
lucrurile care vor r[mâne ve=nic. Când e=ti copil, s[rb[torile sunt
un timp când de obicei =tii c[ prime=ti ceva, dar pe m[sur[ ce
cre=ti, ca apoi s[ devii adult =i s[ ai familie, în\elegi c[ trebuie ca
în loc s[ prime=ti s[ începi s[ dai tot mai mult. Cel care vine la
mântuire prime=te din bog[\iile harului lui Dumnezeu =i se bucur[
de p[rt[=ia fra\ilor în Domnul, dar pe m[sur[ ce cre=te în omul cel
nou, în\elege =i chiar g[se=te pl[cerea în a da =i a investi tot mai
mult în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, nu ca bogatul din pild[ care a
tr[it numai pentru prezentul lui =i numai pentru el. O lumânare
care aprinde o alt[ lumânare nu are ce pierde, la fel nici noi, odat[
mântui\i, nu avem ce pierde, ci doar avem de câ=tigat când d[m
curs dorin\elor bune, care ne vin de la Dumnezeu, de a aprinde =i
alte suflete ca s[ ard[ ca o lumin[ pentru Dumnezeu.
Predicatorul D.L Moody a cerut ca pe piatra mormântului lui
s[ fie scris c[ acolo sunt r[m[=itele trupului unui p[c[tos salvat,
care a spus =i altora despre salvarea ce se prime=te prin credin\a
în Domnul Isus Hristos. Ce se va spune despre tine între oameni
dup[ ce vei pleca de pe p[m`nt? Dar mai important este ce se va
spune în cer despre tine, pentru c[ interven\ia dragostei lui
Dumnezeu a f[cut posibil ca s[ putem fi preg[ti\i pentru întâlnirea

cu Dumnezeu. Va trebui s[ d[m o socoteal[ cu privire la aceast[
ofert[ a milei extinse fiec[ruia dintre noi de c[tre Dumnezeu. Ce
înseamn[ via\a aceasta pentru tine? Apostolul Pavel a spus c[
pentru el a tr[i înseamn[ Hristos, iar a muri este un câ=tig, pentru
c[ =i-a f[cut o socoteal[ a lucrurilor de jos =i a celor de sus. Pe
p[mânt avea o cas[ temporar[, unde se ad[postea, dar în cer avea
una permanent[, f[cut[ nu de mâini omene=ti. Pe p[mânt avea
necazuri care includeau împro=c[ri cu pietre, b[t[i =i închisoare,
pe când sus în ceruri îl a=tepta atmosfera cerului plin[ de pace,
neprih[nire =i bucurii în Duhul Sfânt. Pe p[mânt era într-o continu[ lupt[, dar în cer îl a=tepta un osp[\ binecuvântat la o mas[
cu mul\i veni\i de la Apus =i de la R[s[rit. Pe p[mânt era înconjurat pretutindeni de p[cat, care nu înceta s[-l pe\easc[ nici chiar
pe el, ]ns[ în ceruri este doar sfin\enie. Pe p[mânt d[dea la orice
pas de vr[jma=i, pe când în ceruri =tia c[ nu are niciunul m[car, ci
to\i care sunt acolo îi sunt prieteni. <C[ci pentru mine a tr[i este
Hristos =i a muri este un câ=tig> (Filipeni 1:21). Acest fel de
vedere în viitor =i o astfel de n[dejde în via\a lui se datora interven\iei lui Dumnezeu în via\a lui, care l-a chemat la mântuire,
care m-a chemat pe mine la mântuire =i care te cheam[ =i pe tine
la mântuire.
Nu, Apostolul Pavel nu a fost un fanatic când din închisoarea
din Filipi a spus c[ pentru El moartea este un câ=tig, deoarece
folosindu-se de ochii credin\ei =i în urma experien\elor divine pe
care le-a avut cu privire la lucrurile din cer a putut foarte u=or s[
spun[ c[ pentru el este mai de dorit s[ plece la Domnul, unde îl
a=tepta cununa de martir =i unde era adev[rata lui cas[.
Dumnezeu intervine în folosul copiilor Lui spre a-i feri de c[deri
neprev[zute de ei, iar c[ile Lui nu întotdeauna sunt convenabile
omului vechi, pentru c[ ele includ de multe ori necazuri care au
ca scop a ne da o greutate de slav[, la fel cum un diamant nu-=i
poate primi str[lucirea =i frumuse\ea decât printr-un proces de
t[iere =i lustruire prin frecare. Chiar dac[ trecând prin necazuri
uneori î\i este greu s[ crezi c[ lui Dumnezeu îi pas[ de tine, po\i
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s[-I crezi Cuvântul, care-\i spune c[ El te iube=te =i vrea s[-\i
petreci ve=nicia ]mpreun[ cu El.
O mam[ îndurerat[, c[reia i-a murit copilul în accident, cu un
ton de ceart[ =i r[zvr[tire l-a întrebat pe pastor unde a fost
Dumnezeu când fiul ei a murit. Pastorul a spus c[ El a fost exact
acolo unde a fost =i atunci când Fiul S[u Preaiubit a murit pe
cruce. Dumnezeu d[ =i ast[zi man[ pentru suflet, adic[ situa\ii ]n
care spunem ca =i israeli\ii: <Ce este aceasta?> (Exodul 16:15).
Noi am vrea ca El s[ ne r[spund[ la toate întreb[rile noastre, dar
Dumnezeu este mai mult interesat în produsul final al lucr[rii Lui
în noi =i vrea ca =i atunci când nu-I în\elegem c[ile s[ ne încredem tot în El. Iov a fost omul care a recunoscut efectul interven\iei lui Dumnezeu, care poate da binecuvântarea =i tot El o
poate lua. <…«Ce! Primim de la Dumnezeu binele, =i s[ nu primim =i r[ul?» În toate acestea, Iov n-a p[c[tuit deloc cu buzele
lui> (Iov 2:10). Când vine binecuvântarea =i izb[virea, foarte u=or
recunoa=tem interven\ia binef[c[toare a lui Dumnezeu, dar
Dumnezeu intervine în favoarea noastr[ =i prin lucruri care nu ne
plac =i se a=teapt[ de la noi s[ nu cârtim, s[ nu ne r[zvr[tim, ci
s[-I mul\umim pentru toate lucrurile, ie=ind astfel din cuptorul
încerc[rilor ca aur curat. <Dar El =tie ce cale am urmat; =i, dac[
m-ar încerca, a= ie=i curat ca aurul> (Iov 23:10).
Uneori, ca =i Iov, vom fi =i noi selecta\i pentru cursuri de specializare de grad înalt, unde omul poate înv[\a lucruri ce pot fi
în\elese numai în =coala suferin\ei =i a necazului. Nu ne bucur[m
de necazuri pentru c[ suntem oameni, dar putem avea bucurie în
mijlocul lor, pentru c[ bucuria este o road[ a Duhului Sfânt care
are ca surs[ de reîmprosp[tare cerul =i nu p[mântul. Dac[ ceri
ceva Domnului în rug[ciune =i \i se pare c[ întârzâie r[spunsul, nu
te opri în a cere acel lucru pân[ când Dumnezeu nu spune NU, sau
rezolv[ cererea ta. Dumnezeu este bun, =i nu numai c[ nu d[ un
=arpe celui ce cere un pe=te sau o piatr[ celui ce cere o pâine, ci
El este a=a de bun ]nc`t niciodat[ nu-\i va da un =arpe sau o piatr[.
David s-a v[zut de multe ori în nevoie de ajutorul Domnului =i nu

de pu\ine ori s-a v[zut c[ are o stare nepotrivit[ înaintea Lui, de
aceea prin rug[ciune I-a cerut s[ intervin[, s[-i încerce inima =i
s[-i verifice c[rarea pe care merge, =i Dumnezeu a îndeplinit
aceast[ dorin\[ bun[ a lui. <Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat
aminte la glasul rug[ciunii mele> (Psalmul 66:19). Dac[-I ceri,
Dumnezeu va interveni =i în via\a ta. Dac[ nu ai mântuirea, El
poate =i vrea s[ te ierte. Dac[ treci prin necazuri, El este gata s[
intervin[ în a=a fel înc`t urm[re=te binele sufletului t[u.
Poate cau\i o cas[ de rug[ciune unde s[ auzi mereu mesaje
care-\i sunt pe plac, dar nu uita c[ =i dac[ ai g[si un astfel de loca=
înc[p[tor, cu oameni prieteno=i, cu condi\ii optime de ascultare
vara =i iarna, nu uita c[ toate acestea nu te pot mântui, ci numai
Domnul Isus poate face aceasta prin lucrarea tainic[ a na=terii din
nou f[cute de Duhul Sfânt. Numai Dumnezeu poate face ca
s[m`n\a Cuv`ntului S[u s[ prind[ în inima noastr[, ca s[ aduc[
credin\[ =i mântuire în sufletul nostru. <Eu am s[dit, Apolo a udat,
dar Dumnezeu a f[cut s[ creasc[> (1 Corinteni 3:6). R[scump[rarea pe care o face Dumnezeu ne elibereaz[ de sub vina p[catului =i în acela=i timp acest cuvânt ne spune c[ a fost pl[tit un
pre\ pentru ca noi s[ nu mai trebuiasc[ s[ pl[tim pentru acea vin[.
Noi niciodat[ nu am putea atinge des[vâr=irea cerut[ de
Dumnezeu, =i Legea nu a reu=it decât s[ ne arate cât de neputincio=i suntem de a tr[i la standardul cerut de El, de aceea singura
solu\ie a fost interven\ia lui Dumnezeu, care a îng[duit ca Cel
Nevinovat s[ pl[teasc[ aceast[ r[scump[rare pentru noi, cei vinova\i. Mai mult ca oricând, în aceast[ vreme prin Cuvânt, prin
oameni =i diferite alte metode, Dumnezeu cheam[ oamenii la
poc[in\[ cu un ton de urgen\[, pentru c[ u=a harului prin care El
a intervenit în via\a omul se va închide o dat[ pentru totdeauna.
<C[uta\i pe Domnul cât[ vreme se poate g[si; chema\i-L cât[
vreme este aproape> (Isaia 55:6, 7). Omul se ]ndrepta spre un loc
de pedeaps[ ve=nic[, dar Dumnezeu a intervenit =i le-a oferit
celor care cred nu se pot salva singuri mântuirea în dar =i f[r[
plat[. <…Dar Tu, Tu e=ti un Dumnezeu gata s[ ier\i, îndur[tor =i
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milostiv, încet la mânie =i bogat în bun[tate…> (Neemia 9:17).
Dumnezeu este gata s[ ierte, =i El vrea s[ intrevin[ în acest fel în
via\a oricui vine la El =i }i cere iertare. Cea mai mare biruin\[ a
lui David nu a fost când l-a biruit pe Goliat, ci atunci când s-a
biruit pe sine =i a recunoscut c[ a p[c[tuit, tânjind dup[ iertarea
lui Dumnezeu care nu a întârziat. Când vrei =i ai nevoie ca omul
s[-\i fac[ un bine, este posibil s[ fii dezam[git, pentru c[ uneori
nu poate, iar de alte d[\i poate nu vrea, dar nu vei fi dezam[git de
Dumnezeu care, a=a cum este prezentat în pilda fiului risipitor,
este gata s[ alerge înaintea fiului care vine acas[ ca s[-i dea
s[rutul împ[c[rii. Domnul Isus este singurul Mijlocitor autorizat
care mijloce=te între om =i Dumnezeu. El este gata s[ intervin[ =i
pentru tine dac[ alegi s[ încetezi s[-\i cau\i ajutorul la al\ii sau
prin al\ii, ci vii la el a=a cum e=ti.
Cel ce vrea mântuirea trebuie s[ o primeasc[ ]n termenii dicta\i
de El, ca dar de la Dumnezeu, dar trebuie s[-L caute între cei vii,
nu între cei mor\i spiritual. }i vei g[si pe cei ce au duhul viu în
casa de rug[ciune, unde este vestit[ o Evanghelie întreag[ =i
nediluat[. Nu este a=a de important dac[ predicatorul care
veste=te Cuvântul în casa de rug[ciune este mai carismatic sau
mai pu\in dinamic, dac[ mesajul \i se pare atr[g[tor =i interesant
de fiecare dat[, sau dac[ \i se pare mai plictisitor, ci conteaz[ ca
ceea ce ascul\i acolo s[ fie numai adev[rul =i tot adev[rul
înv[\[turii Scripturii. <Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale
lumii, ca s[ fac[ de ru=ine pe cele în\elepte. Dumnezeu a ales
lucrurile slabe ale lumii, ca s[ le fac[ de ru=ine pe cele tari>
(1 Corinteni 1:27). Nu este a=a de important cât de sofisticat sau
cât de simplu este mesajul transmis de la amvon, ci este important
ca acela care mânuie=te Cuvântul s[-L transmit[ a=a cum este =i
s[-l lase a=a cum este.
Interven\ia lui Dumnezeu a inclus faptul c[ Domnul Isus a
murit o moarte de blestem =i a fost pus în mormânt, dar
Dumnezeu l-a înviat din mor\i. <Dar Dumnezeu L-a înviat,
dezlegându-I leg[turile mor\ii, pentru c[ nu era cu putin\[ s[ fie

\inut de ea> (Fapte 2:24). Domnul Isus care a înviat =i este viu în
vecii vecilor vrea ca s[ fim =i noi vii pentru El. Când dup[ ce ai
]ncheiat leg[mânt cu Domnul prin botezul în ap[, stai la masa Lui
=i pui pâinea =i rodul vi\ei în gura ta, ca s[ intri în ascultare de El
=i s[ ai via\[ în tine, fii sigur c[ în acele momente Hristos este în
inima ta. <Tot a=a =i voi în=iv[, socoti\i-v[ mor\i fa\[ de p[cat, =i
vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru>
(Romani 6:11). Noi eram f[r[ de n[dejde pentru sufletul nostru,
dar Dumnezeu a intervenit =i am primit m`ntuirea, de aceea cât
timp se spune <ast[zi> aceia care nu au cerut înc[ m`ntuirea o mai
pot primi. Dup[ aceea El vrea s[ vad[ în noi o schimbare, care nu
st[ doar în vorbe, ci într-o via\[ care dovede=te c[ El tr[ie=te în
noi. Lucrurile mici sunt lucruri mici, dar credincio=ia în lucrurile
mici este un lucru mare. <Am fost r[stignit împreun[ cu Hristos,
=i tr[iesc… dar nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te în mine…>
(Galateni 2:20).
Amin
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31
PLÂNGERILE LUI DUMNEZEU
<Domnul zice: «Când se apropie de Mine poporul
acesta, M[ cinste=te cu gura =i cu buzele, dar inima
lui este departe de Mine, =i frica pe care o are de
Mine, nu este decât o înv[\[tur[ de datin[ omeneasc[.»> Isaia 29:13

S

untem obi=nui\i cu cartea care în Canonul c[r\ilor Scripturii poart[ numele de <Plângerile lui Ieremia>. }n ea
prorocul Ieremia î=i exprim[ durerea pentru cetatea
Ierusalimului a c[rui locuitori au fost du=i în robia babilonian[
din cauza neascult[rii lor, dar cercetând Scriptura afl[m c[ =i
Dumnezeu, dup[ a c[rui chip =i asem[nare am fost crea\i, are astfel de sim\[minte de jale când prive=te la durerea =i pierderile pe
care omul =i le cauzeaz[ prin neascultare. Rar ne gândim la faptul c[ Dumnezeu are emo\ii care formeaz[ caracterul Lui
des[vâr=it. Felul în care ne comport[m ca =i copii ai Domnului
provoac[ aceste emo\ii ale Lui, a=a dup[ cum comportarea copiilor no=tri provoac[ emo\ii pl[cute sau nepl[cute în[untrul nostru.
G[sim în Scriptur[ c[ Dumnezeu, care în esen\[ este dragoste
=i sfin\enie, iube=te, se bucur[ =i uneori chiar se vesele=te
(|efania 3:17), se mânie, râde, Î=i g[se=te sau nu-+i g[se=te
pl[cerea în umbletele noastre sau chiar în jertfele pe care noi I le
aducem. G[sim în Scriptur[ c[ Dumnezeu a avut un sim\ al
p[rerii de r[u =i S-a mâhnit ]n inima Lui c[ a creat omul, atunci
când a v[zut c[ oamenii din vremea lui Noe aveau inima îndrep334

tat[ numai spre r[u (Genesa 6:6). Din cuvintele pe care le-a rostit
prin prorocul Maleahi, în\elegem c[ Dumnezeu s-a sim\it provocat, dispre\uit =i a socotit c[ Numele Lui a fost <nesocotit> când
Israelul Îi aduce ca jertf[ pe altar bucate necurate =i jertfe de animale bolnave (Maleahi 2:14). Dumnezeu spune c[ nu se las[
batjocorit =i aceasta ne spune c[ El =tie când purtarea, cuvintele,
gândurile sau chiar inten\iile omului sunt o batjocor[ la adresa
Lui (Galateni 6:7). În pilde, ca =i pilda viei neroditoare care a dat
struguri amari =i a pomului neroditor, putem observa dezam[girea
lui Dumnezeu cu privire la om, iar în pilda fiului risipitor vedem
o alt[ serie de emo\ii, care ne spun c[ El abia a=teapt[ s[ vad[
întoarcerea copiilor Lui la El.
Dumnezeu simte tr[darea inimii necredincioase care nu-L mai
iube=te ca la început =i aceasta este una din plângerile Lui cu
privire la Israel, pe care l-a asem[nat cu o nevast[ necredincioas[,
dar =i cu privire la unii credincio=i din Biserica Sa de ast[zi
(Ieremia 2:13). Am amintit câteva din emo\iile pe care Dumnezeu
a îng[duit s[ vedem c[ Le are cu scopul de a lua seama s[ nu
provoc[m prin comportarea noastr[ acele sim\uri care produc
nemul\umire =i chiar durere Aceluia c[ruia i-am spus c[ Îl iubim.
Ca adul\i, =tim c[ uneori sfatul pe care-l d[m unor tineri pare a fi
ceva f[r[ efect, chiar dac[ le spunem c[ noi venim de acolo de
unde ei vor s[ mearg[, când este vorba de anii turbulen\i =i furtuno=i ai tinere\ii, pentru c[ ei se cred tari =i unii chiar spun c[ vor
s[ înve\e din gre=elile lor. Într-un mod asem[n[tor, câteodat[,
omul r[mâne nereceptiv la sfatul lui Dumnezeu care ne spune c[
El =tie de unde venim =i ce ne a=teapt[ la destina\ia spre care suntem îndrepta\i, de aceea suntem în\elep\i dac[, înv[\ând de la al\ii,
vom c[uta s[ facem ce este pl[cut înaintea Domnului (Efeseni
5:10) =i în acela=i timp ne vom opri de la a face aceea ce El ur[=te.
<V-am trimis într-una pe to\i slujitorii Mei prorocii, ca sa v[
spun[: «…Nu face\i aceste urâciuni, pe care le ur[sc»>
(Ieremia 44:4). Unul din lucrurile pe care Dumnezeu le ur[=te =i
de care vedem c[ S-a plâns în textul citat la început este lipsa de
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sinceritate a omului. }n acest mesaj vom privi în mod deosebit la
acest cusur al omului de a fi nesincer =i chiar mândru, a fi ipocrit
=i f[\arnic, toate acestea fiind roade ale firii p[mânte=ti. Plângerea
Lui este izvorât[ dintr-o durere pe care El o simte nu numai pentru c[ nerecuno=tin\a copilului fa\[ de p[rinte doare, dar =i pentru
c[ va trebui s[ pedepseasc[ o astfel de comportare. Cu toate c[
Dumnezeu este Dragoste, El nu se bucur[ de r[u =i dreptatea Lui
cere, f[r[ excep\ie, o plat[ pentru p[cat. Starea de f[\[rnicie =i
ipocrizie sunt st[ri favorizate, încurajate =i chiar sponsorizate prin
mândrie de provocarea vr[jma=ului sufletelor noastre, pentru c[ el
prefer[ mult mai mult s[ vad[ c[ oamenii merg în iad de pe
b[ncile bisericilor, decât s[-i vad[ c[ pleac[ ]n iad de prin =an\uri,
unde zac în be\ie.
Cu cât vr[jma=ul în=al[ omul mai mult, cu atât î=i consider[
victoria mai mare. Vr[jma=ul, cu toate c[ nu refuz[ oamenii pe
care-i =tie c[ nu tr[iesc dup[ voia lui Dumnezeu, consider[ c[
face o pagub[ mai mare Împ[r[\iei lui Dumnezeu când duce în
adânc un suflet care se credea a fi ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu.
În anul 1922 a fost descoperit în Egipt mormântul lui
Tutankhamon, care con\inea cantit[\i uria=e de aur. Trupul
faraonului (decedat în anul 1358 ].Hr.) a fost g[sit într-un sicriu
de aur, iar pe fa\a lui era o masc[ de aur de o frumuse\e deosebit[,
masc[ care poate fi v[zut[ =i ast[zi la muzeul de acolo. Când a dat
la o parte masca de aur =i hainele aurite, descoperitorul acestui
mormânt a v[zut un cap =i un trup putrezit =i hidos. Aceast[
ilustra\ie prezint[ destul de bine starea unui om ipocrit care
expune lumii, =i uneori crede c[ =i lui Dumnezeu, o masc[ cu o
fa\[ de invidiat, dar pe din[untru are o alt[ fa\[ hidoas[ =i
schimonosit[ de p[cat.
De cele mai multe ori aceia care cad în la\ul ipocriziei sunt
în=ela\i de cel r[u în acest mod pentru c[ s-au îndep[rtat de
adev[r, fie c[z`nd în =an\ul extremei de stânga care duce la
imoralitate (1 Samuel 12:25), fie c[z`nd în =an\ul extremei de
dreapta care duce la fanatism (Eclesiastul 7:16). Ambele

schimb[ri de direc\ie de la drumul drept, care nu trebuie nici îngustat =i nici l[\it, duc la un rezultat =i la o destina\ie nedorit[.
<Ochii t[i s[ priveasc[ drept, =i pleoapele tale s[ caute drept
înaintea ta. C[rarea pe care mergi s[ fie neted[ =i toate c[ile tale
s[ fie hot[râte: nu te abate nici la dreapta nici la stânga…>
(Proverbe 4:25-27). Domnul Isus a adresat cele mai aspre cuvinte
conduc[torilor religio=i ai lui Israel, pentru c[ a v[zut în ei acest
neajuns spiritul de a avea dou[ fe\e, lucru care L-a provocat pe
Domnul Isus, fiindc[ El vedea dincolo de masca lor exterioar[ cu
care ace=tia se afi=au ca fiind neprih[ni\i. <F[\arnicilor, bine a
prorocit Isaia despre voi, când a zis: «Norodul acesta se apropie
de Mine cu gura =i M[ cinste=te cu buzele, dar inima lor este
departe de Mine. Degeaba M[ cinstesc ei, înv[\ând ca înv[\[turi
ni=te porunci omene=ti»> (Matei 15:7-9).
Domnul Isus a v[zut în ace=ti oameni c[ neprih[nirea lor sta în
cuvinte, în \inerea unor obiceiuri omene=ti, nu în fapte izvorâte
dintr-o inim[ sincer[, miloas[ =i smerit[. Domnul Isus a fost ispitit de diavol =i a biruit (Matei 4:1-11), dar a fost =i de mai multe
ori ispitit de slugile diavolului (Matei 22:15-18) a c[ror tat[ este
diavolul. <Voi ave\i de tat[ pe diavolul; =i vre\i s[ împlini\i poftele
tat[lui vostru…> (Ioan 8:44). Fariseii se pretindeau c[ aveau cel
mai înalt standard posibil ]n ce prive=te stricte\ea de a \ine Legea
=i totu=i au fost condamna\i aspru de Domnul Isus pentru r[utatea
lor, pentru lipsa lor de mil[ de care d[deau dovad[ când puneau
sarcini grele =i inutile pe popor, cât =i pentru mândria lor spiritual[. Domnul Isus a vorbit mult împotriva ereziilor acestor oameni
religio=i, dar noi =tim c[ uneori a vorbi cu ereticii este ca =i cum
ai rosti cuvinte contra unei furtuni.
În cazul fariseilor, f[\[rnicia lor consta în faptul c[ neglijau
starea l[untric[ a inimii lor, care era plin[ de dorin\e fire=ti, fiind
dedica\i cu totul aparente\or exterioare, f[r[ s[ aib[ cea mai mic[
dorin\[ de a sluji nevoilor altora. Domnului Isus poate vindeca un
astfel de suflet prin a-i da o inim[ nou[, o perspectiv[ nou[ cu
privire la ce este important în via\[ =i o pasiune sfânt[ pentru a
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face voia lui Dumnezeu, dar ei nu au dorit un astfel de ajutor.
<Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci =i ucizi cu pietre pe
cei trimi=i la tine! De câte ori am vrut s[ strâng pe copiii t[i cum
]=i strânge g[ina puii sub aripi, =i n-a\i vrut!> (Matei 23:37).
Dumnezeu nu numai c[ S-a plâns de ace=ti copii neascult[tori, dar
a =i plâns pentru ei. Pentru neascultarea lor, Dumnezeu i-a pedepsit de multe ori din dorin\a ca ei s[ se îndrepte =i s[-L caute cu
toat[ inima, nu doar cu cuvintele ce le ie=eau de pe buze. O carte
veche spune c[ din zece m[suri de suferin\[ pe care Dumnezeu
le-a îng[duit pe p[mânt, nou[ au fost turnate peste Ierusalim.
Ierusalimul a trecut prin 36 de r[zboaie, a fost nivelat la
p[mânt de 17 ori =i rezidit de 18 ori. Israelul a trecut prin aceste
suferin\e pentru c[ nu a luat seama la plângerile pe care
Dumnezeu le-a avut împotriva lor. Uneori toat[ religiozitatea unei
persoane este motivat[ de ceea ce i se pare c[ va spune altul
despre el, =i aceasta stare face ca tot efortul depus s[ fie o risip[
de timp. La curtea împ[ratului Louis al XIV-lea, care a domnit în
secolul XVII, era un predicator cu numele de Francois Fenelon.
Într-o zi de duminic[, când împ[ratul cu suita lui au venit s[ participe la serviciul religios, a observat c[ ]n înc[pere nu se aflau
dec`t oamenii din suita lui =i l-a întrebat pe Fenelon unde este tot
poporul. Fenelon a spus c[ i-a anun\at pe oameni c[ în acea
duminic[ împ[ratul nu va participa la serviciu, =i i-a explicat
împ[ratului c[ a f[cut aceasta ca s[-i arate câ\i din popor vin la
biseric[ ca s[ I Se închine lui Dumnezeu =i câ\i vin acolo
duminic[ de duminic[ doar s[-l vad[ pe ]mp[rat sau s[-l fac[ s[
se simt[ bine. Sunt mul\i =i ast[zi care merg la biseric[ din cauza
p[rin\ilor, a so\ului, a so\iei sau din alte motive =i interese care nu
au de-a face cu închinarea în duh =i adev[r pe care Dumnezeu o
a=teapt[ de la om, nu \in seama c[ El prive=te inten\iile inimii =i
cânt[re=te sacrificiul pe care omul îl face pentru El.
Un ipocrit este o persoan[ care se pretinde c[ are virtu\i morale
sau religioase, principii s[n[toase de conduit[ pe care de fapt nu
le are, dar le arat[ ca pe o masc[ exterioar[, a=a cum israeli\ii

aminti\i în textul citat la început aduceau Domnului o închinare
de form[ sau practicau o d[rnicie la care inima lor nu participa.
<Lua\i seama s[ nu v[ îndeplini\i neprih[nirea voastr[ înaintea
oamenilor, ca s[ fi\i v[zu\i de ei; altminteri, nu ve\i avea r[splat[
de la Tat[l vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie,
nu suna cu trâmbi\a înaintea ta, cum fac f[\arnicii, în sinagogi =i
în uli\e, pentru ca s[ fie sl[vi\i de oameni. Adev[rat v[ spun c[
=i-au luat r[splata> (Matei 6:1, 2). Uneori închinarea oamenilor în
rug[ciune este doar o form[ de evlavie, pentru c[ omul se roag[
nu ca voia Domnului s[ devin[ voia lui, ci se roag[ doar s[ poat[
spune c[ s-a rugat, fiindc[ el deja s-a hot[rât ce s[ fac[.
Un om a primit o ofert[ de serviciu bun[, într-un alt ora=, =i
ajungând acas[ i-a explicat so\iei lui avantajele care le vor avea
dac[ accept[ acea slujb[, dup[ care i-a spus c[ se duce s[ se roage
pentru a afla care este voia Domnului cu privire la acea schimbare
în via\a lor, deoarece trebuia s[-=i schimbe domiciliul. So\ia lui a
spus c[ vrea s[ se roage =i ea împreun[ cu el, dar el
i-a spus s[ nu-l înso\easc[, ci s[ înceap[ s[ se împacheteze, lucru
care dovede=te c[ el deja s-a hot[rât ce va face, indiferent ce i-ar
fi spus Domnul. Dac[ a=tep\i r[spunsul Domnului faci ceva foarte
în\elept =i foarte necesar, dar uneori aceasta se dovede=te a fi un
lucru greu de f[cut, a=a cum a fost în cazul lui Avraam c`nd a
primit o promisiune de la Dumnezeu cu privire la Isaac. Prorocul
Balaam dup[ incidentul cu israeli\ii =i-ar fi putut pune o firm[ la
cas[ pe care s[ scrie: <proroc pentru profit>, dar a =tiut care era
voia lui Dumnezeu cu privire la ce îi cerea împ[ratul Balac. A
spus c[ nu ar merge s[ blesteme pe Israel nici pentru o cas[ de
argint =i de aur, acesta de fapt a fost modul în care =i-a comunicat
pre\ul, ca apoi s[ continue s[ fac[ ce nu-i era îng[duit =i s[ mearg[
acolo unde Dumnezeu i-a spus la început s[ nu se duc[.
Dumnezeu este întristat de atitudinea unor astfel de oameni =i
are tot motivul s[ se plâng[ de starea lor de neascultare, stare care
urm[re=te interesele p[mânte=ti. Dumnezeu ]i va judeca pe
f[\arnici nu dup[ standardul pe care =i l-au f[cut ei, ci pe baza
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Adev[rului lui Dumnezeu. Îi va judeca pe ipocri\i dup[ faptele
lor, a=a cum sunt v[zute de Dumnezeu =i îi va judeca dup[
Evanghelie. <+i faptul acesta se va vedea în ziua când, dup[
Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile
ascunse ale oamenilor> (Romani 2:16). Dumnezeu este singurul
care are dreptul =i competen\a de a fi Judec[tor =i va judeca cu
dreptate oamenii dup[ fapte, dup[ gânduri, dup[ inten\ii =i chiar
dup[ avantajele pe care le-au avut în via\[, f[r[ s[ lase afar[
nimic din ce a fost atins de via\a omului =i nimic din ce a atins =i
afectat via\a omului. Pre=edintele Licoln a spus c[ <]i po\i în=ela
pe anumi\i oameni câteodat[. Pe al\ii îi po\i în=ela întotdeauna,
dar nu ]i po\i în=ela pe to\i oamenii întotdeuna.> Când este vorba
de judecata pe care o face Dumnezeu, pe El nu }l poate în=ela
nimeni niciodat[.
De multe ori omul este mai preg[tit cu o justificare pentru
aceea ce face gre=it, decât s[ fie preg[tit s[ asculte ]n totul de
Dumnezeu, a=a cum a fost în cazul lui Adam sau a împ[ratului
Saul. Uneori omul prefer[ un dialog =i dezbateri de tot felul, a=a
cum au c[utat mereu fariseii =i c[rturarii din timpul Domnului
Isus, în loc ca biruindu-=i invidia s[ recunoasc[ în minunile
f[cute de Domnul Isus =i în cuvintele rostite de El pe Fiul lui
Dumnezeu. <Numai, iat[ ce am g[sit: c[ Dumnezeu a f[cut pe
oameni f[r[ prihan[, dar ei umbl[ cu multe =iretenii>
(Eclesiastul 7:29). Dumnezeu l-a creat pe om neprih[nit, dar a
fost în=elat de cel =iret =i pref[cut, devenind =i el =iret =i pref[cut.
<+arpele era mai =iret decât toate fiarele câmpului pe care le
f[cuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: «Oare a zis Dumnezeu
cu adev[rat: ’S[ nu mânca\i din to\i pomii din gr[din[?’»>
(Genesa 3:1). Nevasta lui Ieroboam s-a dus s[ întrebe pe Domnul
prin prorocul Ahia cu privire la copilul ei bolnav =i s-a dat a fi
drept alta, dar Dumnezeu i-a descoperit acest lucru prorocului
Ahia. <În clipa când intra pe u=a, a zis: «…Intr[ nevasta lui
Ieroboam; pentru ce vrei s[ te dai drept alta? Sunt îns[rcinat s[-\i
vestesc lucruri aspre> (1 Împ[ra\i 14:6).

Parc[ nici o f[\[rnicie nu a fost mai cunoscut[ ca =i f[\[rnicia
tr[d[toare a lui Iuda, care dup[ ce L-a vândut pe Domnul Isus
preo\ilor celor mai de seam[, le-a promis c[ }l va indentifica
printr-un s[rut. <Pe când gr[ia El înc[, iat[ c[ a venit o gloat[. +i
cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea
lor. El s-a apropiat de Isus, ca s[-L s[rute. +i Isus i-a zis: «Iudo,
cu o s[rutare vinzi tu pe Fiul omului?»> (Luca 22:47, 48). Nesinceritatea omului }l doare pe Dumnezeu, fie c[ omul =tie c[ nu este
ceea ce se pretinde a fi, sau fiind orb spiritual ca =i fariseul care
se ruga în <sinea lui> în templu, crezându-se a fi bine, de=i privea
plin de dispre\ la vame=. <Fariseul sta în picioare, =i a început s[
se roage în sine astfel: «Dumnezeule, Î\i mul\umesc c[ nu sunt ca
ceila\i oameni, hr[p[re\i, nedrep\i, preacurvari sau chiar ca
vame=ul acesta»> (Luca 18:11).
Unul dintre motivele folosite de aceia care nu vor s[ frecventeze casa de rug[ciune este acela c[ ]i consider[ pe cei ce se adun[
acolo ipocri\i, care spun una =i fac alta. Chiar dac[ a=a cum
spunea Mark Twain: <to\i avem o parte mai întunecoas[, la fel ca
luna>, =i chiar dac[ pentru un timp grâul este l[sat s[ creasc[
împreun[ cu neghina, totu=i nu to\i sunt ipocri\i, ci sunt =i multe
suflete care-L caut[ pe Domnul cu sinceritate, veghind în mod
deosebit asupra lucrurilor unde v[d c[ au sl[biciuni. Nu ar exista
bani fal=i f[r[ s[ existe bani adev[ra\i. Nu ar exista copii ilegale
de picturi faimoase, dac[ nu ar exista un original. Nu ar exista
ipocri\i, dar nu ar exista credincio=i autentici =i sinceri fa\[ de
oameni =i de Dumnezeu. Pe lâng[ toate acestea faptul c[ cineva
recunoa=te sau chiar dovede=te c[ via\a cuiva este o via\[ de
ipocrit, aceasta nu-l va scuza cu nimic când va sta în fa\a
scaunului de judecat[ a lui Dumnezeu pentru a da socoteal[ de
faptul c[ nu L-a slujit pe Dumnezeu. Chiar dac[ ar exista mai
mul\i oameni fal=i decât bani fal=i în aceast[ lume, exist[ mul\i
credincio=i adev[ra\i, n[scu\i din nou, care tr[iesc =i depind de
îndemnurile Duhului.
Cei credincio=i =tiu c[ de Dumnezeu nu pot ascunde nimic, de
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aceea în rugaciune =i în mod deosebit atunci când stau la Masa
Domnului î=i verific[ inima înaintea Aceluia care cunoa=te dac[
ce le iese pe buze se potrive=te cu ce este în inim[. <C[ci nu-mi
ajunge cuvântul pe limb[, =i Tu Doamne, îl =i cuno=ti în totul>
(Psalmul 139:4). Ipocrizia poate fi asem[nat[ uneori cu sindromul
cameleonului care-=i schimb[ culoarea pieii ca s[ se amestece =i
s[ par[ a fi parte din lucrurile care îl înconjoar[. Biserica primar[
nu a fost scutit[ de a avea de-a face cu astfel de oameni, de aceea
Apostolul Pavel l-a prevenit pe Timotei, =i în acela=i timp =i pe
noi, despre evlavia unor oameni, care este asemenea unui nor ce
nu are ap[ în el. <Având doar o form[ de evlavie dar
t[gâduindu-i puterea. Dep[rteaz[-te de oamenii ace=tia>
(2 Timotei 3:5).
Scriptura, cartea care nu ascunde adev[rul chiar dac[ scoate la
iveal[ gre=elile unora, ne spun[ c[ într-o împrejurare Apostolul
Petru s-a aflat prins în acest la\ al f[\[rniciei, pentru c[ având
cuno=tin\[ =i dezlegarea cu privire la mânc[ruri =i noua pozi\ie a
neamurilor în Biserica lui Dumnezeu, =i a mâncat cu aceia care
f[ceau parte dintre neamuri, dar când a fost în prezen\a altor iudei
nu a mai mâncat cu cei care erau dintre neamuri, pentru c[ dup[
Lege iudeii nu mâncau împreun[ cu cei dintre neamuri. <Dar când
a venit Chifa în Antiohia, i-am st[tut împotriv[ în fa\[, c[ci era de
osândit. În adev[r, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca
împreun[ cu neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit =i a stat
deoparte, de teama celor t[ia\i împrejur. Împreun[ cu el au
început s[ se prefac[ =i ceilal\i iudei, a=a c[ pân[ =i Barnaba
a fost prins în la\ul f[\[rniciei lor> (Galateni 2:11-13). Apostolul
Pavel a luat imediat m[suri ]mpotriva acestei situa\ii ca s[ nu se
ajung[ la pierderi în Biseric[ =i s-a cercetat pe sine însu=i ca s[ nu
alunece nici el în aceast[ stare de a tr[i cu un standard
dublu. <Chiar dac[ a= vrea s[ m[ laud, n-a= fi nebun, c[ci a=
spune adev[rul; dar m[ feresc, ca s[ n-aib[ nimeni despre
mine o p[rere mai înalt[ decât ce vede în mine, sau ce aude de la
mine> (2 Corinteni 12:6).

A avea dou[ feluri de a fi sau de a vorbi, care se schimb[ dup[
împrejur[ri, este o c[lcare a poruncii date de Domnul Isus care
spune: <Felul vostru de vorbire s[ fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece
peste aceste cuvinte, vine de la cel r[u> (Matei 5:37). A spune
adev[rul din inim[, a avea integritate în fapte =i cuvânt este o
stare complet opus[ f[\[rniciei =i este ceea ce se a=teapt[ de la noi
ca =i copii ai Domnului. Acest fel de tr[ire care pe dinafar[ arat[
o form[ de evlavie, dar f[r[ dovada unei tr[iri evlavioase nu scap[
nedetectat[ de privirile Aceluia în fa\a cui totul este gol =i
descoperit. <Nici o f[ptur[ nu este ascuns[ de El, ci totul este gol
=i descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face>
(Evrei 4:13). Se plânge oare Dumnezeu de nesinceritatea noastr[
ca =i de israeli\i? Este important =i de folos s[ ne cercet[m
motivul pentru care facem ceea ce facem =i dac[ ce spunem cu
gura este =i în inim[, fiindc[ chiar dac[ noi alegem s[ nu ne verific[m, este sigur c[ El ne va examina inima. <Întoarce\i-v[, copii
r[zvr[ti\i, =i v[ voi ierta abaterile. «Iat[-ne, venim la Tine, c[ci Tu
e=ti Domnul, Dumnezeul nostru»> (Ieremia 3:22).
Dumnezeu este nemul\umit dac[ descoper[ în noi nesinceritatea de-a încerca s[ slujim la doi st[pâni, dar dac[ descoperind în
noi acest mare neajuns lu[m ini\iativa de a ne corecta, El se
bucur[, deoarece nu va fi nevoie ca nuiaua Lui s[ ne ating[ pentru a ne aduce la realitate. A nu fi cu dou[ fe\e, adic[ a nu fi
f[\arnic, a nu fi ipocrit, adic[ a nu vorbi din spatele unei m[=ti
care ascunde cine e=ti, face parte din a asculta de cea mai mare
porunc[ pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel, porunc[ pe care
Domnul Isus a repetat-o atunci când a fost provocat de un c[rturar. <S[ iube=ti pe Domnul, Dumnezeul t[u, cu toat[ inima ta, cu
tot sufletul t[u =i cu toat[ puterea ta> (Deuteronom 6:5;
Marcu 12:30). Pentru cel credincios fericirea nu este doar o destina\ie, ci este un fel de a tr[i. Aceast[ stare o putem men\ine cât
timp p[str[m prietenia cu Domnul, care vrea =i ast[zi ca adev[rul
s[ fie în adâncul inimii noastre. <Dar Tu ceri ca adev[rul s[ fie ]n
adâncul inimii; f[ dar s[ p[trund[ în\elepciunea în[untrul meu!>
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(Psalm 51:6). Când Dumnezeu se plânge de necredincio=ia omului c[ruia i-a f[cut numai bine, omul nu are cum s[ fie fericit, pentru c[ numai o rela\ie marcat[ de credincio=ie cu El poate face
omul fericit. <A fost o mare bucurie pentru mine, când au venit
fra\ii =i au m[rturisit c[ e=ti credincios adev[rului =i c[ umbli în
adev[r> (3 Ioan 3). Umblarea cu Dumnezeu este o umblare în
adev[r, ca doi prieteni care nu-=i ascund adev[ratele inten\ii =i
sim\[minte unul fa\[ de altul, ci î=i spun unul celuilalt adev[rul.
Dac[ alegem s[ umbl[m în adev[r aici pe p[mânt vom umbla cu
Domnul =i în Împ[r[\ia Lui îmbr[ca\i în haine albe, care sunt simbolul cur[\iei =i a adev[rului. <…Ei vor umbla ]mpreun[ cu Mine,
îmbr[ca\i în alb, fiindc[ sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi
îmbr[cat astfel în haine albe…> (Apocalipsa 3:4, 5).
Amin
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FRICA
<C[ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric[, ci de
putere, de dragoste =i de chibzuin\[.> 2 Timotei 1:7

C

ând cercet[m Scriptura g[sim c[ frica a ap[rut pentru
prima dat[ pe p[mânt atunci când omul prin neascultare a tr[dat rela\ia lui de prietenie cu Dumnezeu, ca
apoi, în urma s[vâr=irii p[catului, s[ aib[ un sim\ nou numit fric[;
sim\ care l-a f[cut s[ se ascund[ de Dumnezeu. <Dar Domnul
Dumnezeu a chemat pe om =i i-a zis: «Unde e=ti?» El a r[spuns:
«|i-am auzit glasul în gr[din[; =i mi-a fost fric[, pentru c[ eram
gol, =i m-am ascuns»> (Genesa 3:9, 10). Acest sim\ al vinov[\iei,
care aduce cu sine sentimentul de fric[, este unul din modurile în
care p[catul a s[r[cit omul, r[pindu-i fericirea de a avea o rela\ie
de prietenie îndeaproape cu Dumnezeu. Din vremuri str[vechi,
când oamenii auzeau tunete, când vedeau vijelii de vânturi =i furtun[, când sim\eau cum se mi=c[ p[mântul sub ei la cutremure,
recuno=teau c[ Dumnezeu este Acela care îng[duie acele lucru.
Chiar =i aceia care nu-L cuno=teau pe adev[ratul Dumnezeu,
tremurând de fric[ recuno=teau autoritatea unei puteri supreme =i
c[utau s[-I aduc[ jertfe pl[cute Lui, ]nc`t s[-L determine s[ nu
mai treac[ prin acele împrejur[ri produc[toare de fric[.
Vom privi în acest mesaj la fric[, pentru a putea deosebi =i
evita frica rea, care face omul nefericit printr-o tulburare care-i
zdruncin[ sufletul =i îi îmboln[ve=te trupul, de frica bun[ =i chiar
necesar[ în via\a credinciosului. Nu este nici un om normal care
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s[ nu fi avut sentimentul de fric[, pentru c[ ne na=tem cu aceast[
odioas[ mo=tenire întip[rit[ în noi =i este parte din codul genetic
spiritul corupt al omului. Cum ap[rem în aceast[ lume ne este
fric[ de g[l[gie =i de sim\ul de a c[dea, ca apoi, zi dup[ zi,
în[untrul nostru frica, ca o buruian[ care cre=te =i se îngroa=[,
devine tot mai tare. Frica cea rea leag[ omul cu funia ei nev[zut[
uneori, care ia multe forme, începând de la fobiile simple pe care
omul reu=e=te s[ le neglijeze pân[ la cazuri grave, care duc la
boal[ sau chiar intern[ri în spitale psihiatrice.
Uneori prin terapii omene=ti se încearc[ vindecarea omului de
aceast[ emo\ie negativ[, prin a-l înv[\a c[ frica este doar o iluzie
la nivelul gândirii =i socote=te aceast[ emo\ie negativ[ ca fiind
ceva firesc, adic[ omenesc, care trebuie \inut[ sub control prin
tratament. Poate avea loc =i o blocare a fricii printr-o cale artificial[, care pân[ la urm[ produce =i mai mult[ pagub[, =i aceasta
se face prin a în=ela inima, adic[ gândirea, trecând de la starea de
realitate la o stare închipuit[. Putem da ca exemple g`ndirea celui
ce s-a ]mb[tat, care dintr-o dat[ nu mai are fric[ de nimeni =i
nimic, sau g`ndirea celui ce folose=te droguri halucinante,
pierzând pentru un timp contactul cu realitatea. Folosind astfel de
metode pentru a fugi de realitate, frica este uneori înlocuit[ de un
curaj orb, dar numai pentru o scurt[ perioad[ de timp, ca apoi
omul s[ se afle mai devastat în[untrul lui, mai cu multe pagube,
cu mai multe rela\ii între semeni distruse =i cu o stare de s[n[tate
deplorabil[.
Filmele cinematografelor atrag aten\ia =i admira\ia oamenilor
nemul\umi\i cu ce v[d în ei în=i=i prin personaje care arat[ c[ nu
au fric[ de pericol, care ac\ioneaz[ ca ni=te oameni f[r[ emo\ii;
lucru care nu exist[ între cei fire=ti decât dac[ sufer[ de boli psihiatrice. Uneori frica este blocat[ tot în mod artificil prin a l[sa
con=tiin\a s[ moar[, a=a cum este cazul judec[torului nedrept,
men\ionat într-o pild[ rostit[ de Domnul Isus. Acest om care avea
o con=tiin\[ sugrumat[, a avut un curaj orb care l-a f[cut s[ rosteasc[ ceea ce poate fi considerat o nebunie. <…M[car c[ de

Dumnezeu nu m[ tem =i de oameni nu m[ ru=inez, totu=i, pentru
c[ v[duva aceasta m[ tot nec[je=te, îi voi face dreptate, ca s[ nu
tot vin[ s[-mi bat[ capul> (Luca 18:4, 5). Nu pu\ini sunt oamenii
care intr[ în aceast[ categorie a oamenilor care spun prin cuvinte
=i fapte c[ nu se tem de Dumnezeu prin faptul c[-L t[g[duiesc c[
exist[ sau chiar prin a-=i da înv[\[turi dup[ placul lor, numind r[ul
bine; înv[\[turi cu care s-au obi=nuit =i la un moment dat cred c[
ajung a fi acceptate =i de Dumnezeu.
O alt[ fric[ rea este aceea care-i duce uneori chiar pe cei care
poart[ numele de credincio=i la a nu face nimic cu via\a lor pentru Dumnezeu. Este frica de a nu face ceva gre=it, asemenea
robului numit de Domnul Isus într-o pild[ a fi rob viclean =i lene=.
<Cel ce nu primise decât un talant, a venit =i el, =i a zis: «Doamne,
am =tiut c[ e=ti om aspru, care seceri de unde n-ai s[m[nat, =i
strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost team[, =i m-am dus de
\i-am ascuns talantul în p[mânt; iat[-\i ce este al t[u!»>
(Matei 25:24, 25). În aceast[ pild[ vedem c[ frica de a gre=i a
devenit scuza favorit[ a lenei =i trebuie s[ nu uit[m c[ Dumnezeu
ne cere s[ nu \inem <locul degeaba> în gr[dina Lui, ci vrea s[
rodim. Aceia care L-au cunoscut pe Dumnezeu au ajuns s[
culeag[ roadele aceste temeri sfinte prin care El a fost cinstit de
felul lor de tr[ire. <…Iat[ frica de Domnul, aceasta este în\elepciunea; dep[rtarea de r[u este pricepere> (Iov 28:28).
Tot a=a dup[ cum numai lumina poate alunga întunericul,
numai dragostea lui Dumnezeu poate aduce slobozenia prin
luarea sim\ului de vin[ =i de fric[ din via\a omului care se
poc[ie=te. <În dragoste nu este fric[; ci dragostea des[vâr=it[
izgone=te frica…> (1 Ioan 4:18). Frica d[un[toare sufletului =i
trupului, care poate face omul un rob al gândirii lui, poate fi
tratat[ numai prin dragoste de Acela care este Dragoste, =i putem
spune c[ sc[parea de sim\ul fricii, care poate paraliza omul în
diferite feluri, vine de la Dumnezeu, când cel n[scut de sus
prime=te o vedere clar[ a realit[\ii lucrurilor din perspectiva cerului =i a ve=niciei. Frica poate afecta un om sau o \ar[ întreag[ prin
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cuno=tin\a despre anumite lucruri cunoscute, mai pu\in cunoscute
sau gre=it cunoscute. Lucruri =i situa\i posibile adev[rate s-au
neadev[rate pot duce la o paralizie a ac\iunilor bune =i necesare.
Fobiile recunoscute de oameni au ast[zi sute de nume =i la lista
lor se adaug[ mereu noi nume, pentru st[ri =i situa\ii care duc
omul la panic[, diperare =i chiar groaz[. Când un microb sau o
infec\ie atinge o ran[ nu doar r[mâne acolo, ci de multe ori pericolul =i mai mare const[ în faptul c[ acel virus este purtat de
circula\ia sângelul în tot trupul.
Când sim\uri de fric[ ating gândirea omului =i acesta le accept[
ca pe o otrav[ a mu=c[turii de =arpe veninos, gândurile de fric[
sunt purtate în[untru, unde-=i încep efectul distructiv care-i
afecteaz[ toat[ via\a. Chiar dac[ omul încearc[ s[ ascund[ efectul lor la început, pân[ la urm[ aceast[ agita\ie =i furtun[ l[untric[
este v[zut[ =i în afar[, ca =i în cazul împ[ratului Bel=a\ar. Când
Bel=a\ar a v[zut mân[ care a scris pe perete i-a trecut cheful de
petreceri sau de a-L provoca pe Dumnezeul lui Israel prin a folosi
lucrurile de la Templu într-un fel batjocoritor =i s-a umplut de o
fric[ vizibil[. <…Împ[ratul a v[zut aceast[ bucat[ de mân[, care
a scris. Atunci împ[ratul a îng[lbenit, =i gândurile atât l-au tulburat c[ i s-au desf[cut încheieturile =oldurilor, =i genunchii i s-au
izbit unul de altul> (Daniel 5:5, 6).
Pe cât este de d[un[toare frica cea rea a lumii pe atât este de
s[n[toas[ frica de Domnul, despre care Scriptura ne spune c[ este
începul în\elepciunii =i a =tiin\ei. <Începutul în\elepciunii este
frica de Domnul; =i =tiin\a sfin\ilor este priceperea>
(Proverbe 9:10). <Frica de Domnul este începutul =tiin\ei…>
(Proverbe 1:7). Este o fric[ care spre deosebire de frica rea a lumii
ne pune la ad[post ferindu-ne sufletul de tot felul de v[t[m[ri
posibile. <Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El,
=i copiii lui au un loc de ad[post la El. Frica de Domnul este
un izvor de via\[, ea ne fere=te de cursele mor\ii>
(Proverbe 14:26, 27). Jurnalele medicale spun c[ în medie ne trec
prin gând în fiecare zi cam zece mii de gânduri, =i =tim c[ gândi-

rea noastr[ face parte din ceea ce numim a fi sufletul nostru.
Sufletul, la nivelul min\ii, în cazul celui credincios devine un altar
sfin\it de Dumnezeu, unde nu are ce c[uta frica cea rea, pentru c[
duhul care i-a fost trezit la via\[ de Duhul Sfânt a devenit un loc
ca o magazie de putere, de dragoste =i chibzuin\[ dat[ de în\elepciunea care vine de sus. <C[ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
fric[, ci de putere, de dragoste =i de chibzuin\[> (2 Timotei 1:7).
Înainte ca gândirea s[-i fie înnoit[, prin a fi o f[ptur[ nou[ în
Hristos, inima omului este ca o cetate cu ziduri d[râmate ce poate
fi u=or cucerit[ de gânduri rele de fric[, care se stabilesc acolo
f[c`ndu=i înt[rituri =i fort[re\e ca ni=te posturi de comand[, de
unde poate afecta toat[ activitatea omului. În cazul celui credincos aceste în[l\imi sunt r[sturnate prin înnoirea f[cut[ de Duhul
Sfânt. <Noi r[sturn[m izvodirile min\ii =i orice în[l\ime, care se
ridic[ împotriva cuno=tin\ei lui Dumnezeu; =i orice gând îl facem
rob ascult[rii de Hristos> (2 Corinteni 10:5). Odat[ ce aceast[
cetate a inimii noastre a fost eliberat[ este nevoie s[ continu[m s[
o p[zim a=a cum ne înva\[ Cuvântul Domnului, pentru c[ în ea,
la nivelul min\ii, în clipe de neveghere, pot p[trunde printre altele
gânduri p[gubitoare =i de fric[. Când omul trece de la a fi firesc
la a fi duhovnicesc conducerea acestei cet[\i numite inima noastr[ trece de la noi la aceea a Împ[ratului Isus.
Când Domnul Isus este Domn în inima noastr[, la nivelul
duhului, prin puterea Duhului Sfânt, trecem de la ap[rarea omeneasc[ la ap[rarea =i puterea duhovniceasc[. Puterea Lui ne face
tari =i de nebiruit atunci când s[ge\ile arz[toare ale fricii sunt
trimise în direc\ia noastr[ de c[tre vr[jma=. <+i pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v[ va p[zi inimile =i gândurile în Hristos Isus> (Filipeni 4:7). În acest fel au reu=it primii
cre=tini, privind prin credin\a la ce urmeaz[ dup[ aceast[ via\[, s[
mearg[ f[r[ de frica mor\ii =i s[ m[rturiseasc[ c[ nu Cezarul, ci
Domnul Isus este Domnul. Frica rea nu are ce s[ locuiasc[ în noi.
Majoritatea suntem de acord c[ atunci când Dumnezeu locuie=te
în cineva prin Duhul Sfânt vasul acela este sfânt =i El nu st[
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împreun[ cu frica, pentru c[ dragostea alung[ frica =i noi nu am
primit un duh de fric[, ci de putere, de dragoste =i de chibzuin\[.
Acest curaj =i încredere care alung[ frica rea are la baz[ ceea ce a
spus Dumnezeu cu privire la cine este El, cine suntem noi în El =i
ce poate face El.
Omul nou scap[ de frica rea =i are o fric[ bun[, care-l opre=te
de la a face ceva ce L-ar putea întrista pe Acela care +i-a dat via\a
pentru ca sufletul lui s[ fie r[scump[rat. Ca =i copii ai Domnului
am sc[pat de frica cea rea a lumii, =i cu toate c[ avem o fric[ bun[
de Domnul avem o încredere în promisiunile Lui, care nu poate fi
biruit[ de frica lumii. <Da, suntem plini de încredere, =i ne place
mai mult s[ p[r[sim trupul acesta, ca s[ fim acas[ la Domnul>
(2 Corinteni 5:8). Frica de Domnul =i, în acela= timp, curajul unei
încrederi lipsite de frica cea rea nu este o contadic\ie, ci este
starea omului duhovnicesc, care nu mai este legat de ceea ce-i
ofer[ p[mântul, de aceea nu se teme când apare pericolul de a
pierde ceva p[mântesc, ci este legat de ceruri, av`nd o fric[ bun[
care-L \ine departe de marginea pr[pastiei numit[ p[cat, pentru c[
nu vrea s[ ri=te ]n vreun fel desp[r\irea de Dumnezeu. <Nu v[
teme\i de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci
teme\i-v[ mai degrab[ de Cel ce poate s[ piard[ =i sufletul =i
trupul în gheen[> (Matei 10:28).
Apostolul Pavel este un bun exemplu pentru noi a ce înseamn[
s[ ai aceast[ fric[ bun[ de Domnul, care te \ine departe de p[cat
prin a nu cump[ra marfa celui =iret. <Ci m[ port aspru cu trupul
meu, =i-l \in în st[pânire, ca nu cumva dup[ ce am propov[duit
altora, eu însumi s[ fiu lep[dat> (1 Corinteni 9:27). Aceast[ fric[
bun[ care face s[ rodeasc[ roda înfrân[rii poftelor este necesar[
în via\a noastr[, fiindc[ de obicei omul nu este statornic, ci are
obiceiul s[ treac[ de la starea de clocot la cea de c[ldicel destul
de repede. <+i dac[ chema\i ca Tat[ pe Cel ce judec[ f[r[ p[rtinire
pe fiecare dup[ faptele lui, purta\i-v[ cu fric[ în timpul pribegiei
voastre> (1 Petru 1:17). Nu numai noi, ci =i oamenii mari ai
Scripturii au avut o fric[ rea, care a trebuit s[ fie înlocuit[ cu o

fric[ bun[. Aceast[ lucrare a avut loc pe m[sur[ ce au început
s[-L cunoasc[ pe Dumnezeu =i s[ asculte de El. Dumnezeu
i-a apus lui Avraam s[ nu se team[, pentru c[ El a v[zut în el o
fric[ rea, care avea s[ fie înlocuit[ cu o fric[ bun[, adic[ cu frica
de Domnul. <…Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul t[u, =i r[splata ta cea foarte mare> (Genesa 15:1).
Pe m[sur[ ce Avraam L-a cunoscut pe Domnul mai mult, frica
cea rea a început s[ dispar[, =i Avraam a ajuns s[ se team[ cu o
fric[ sfânt[ doar de Domnul. <Îngerul a zis: «…S[ nu pui mâna
pe b[iat, =i s[ nu-i faci nimic; c[ci =tiu acum c[ te temi de
Dumnezeu, întrucât n-ai cru\at pe fiul t[u, pe singurul t[u fiu,
pentru Mine»> (Genesa 22:12). Probabil c[ niciodat[ nu au trecut
prin inima lui Avraam emo\ii mai tari ca =i atunci când la porunca Domnului =i-a dus copilul spre Moria. Ce emo\ie a putut s[-l
aduc[ în starea în care s[ spun[ c[ a-=i aduce copilul ca jertf[ este
un lucru bun? Era o team[ sfânt[ de Domnul. Pentru c[ frica cea
rea a trebuit s[ fie înlocuit[ cu frica de Domnul, Dumnezeu le-a
spus multora din copiii Lui s[ nu se team[. Dumnezeu i-a spus
roabei Agar s[ nu se team[ (Genesa 21:17), lui Isaac (Genesa
26:24), lui Iacov (Genesa 46:3), lui Iosua (Iosua 8:1; 10:8), lui
Ghedeon (Judec[tori 6:23) =i altora ca ei.
Frica bun[ este cea care te face s[ fugi de p[cat a=a cum a f[cut
Iosif. <…Cum a= putea eu s[ fac un r[u atât de mare =i s[ p[c[tuiesc împotriva lui Dumnezeu?> (Genesa 39:9). Lui Iosif i-a fost
fric[ de p[cat =i a fugit de el, de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat =i l-a folosit s[ scape via\a altora. Frica de p[cat este o fric[
bun[, motivat[ de dragoste, a aceluia care recunoa=te pre\ul
enorm de mare pl[tit de Dumnezeu pentru r[scump[rarea sufletului s[u. Este vorba de un om care î=i simte sufletul ve=nic îndatorat fa\[ de Dumnezeu care i-a ar[tat bun[tatea =i fiind sincer
recunosc[tor, de dragul Lui ne fere=te de tot ce se pare r[u,
renun\[ la orice =i oricine numai s[-=i p[streze prietenia cu
Domnul. Când ai o astfel de fric[ de Dumnezeu nu mai ai fric[ de
oameni, pentru c[ =tii c[ atunci când este El este pentru tine
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nimeni nu poate sta împotriva ta. <Frica de Domnul este urârea
r[ului; trufia =i mândria, purtarea rea =i gura mincinoas[, iat[ ce
ur[sc eu> (Proverbe 8:13). Dup[ ce au v[zut cum Domnul a
p[timit, ucenicii s-au ascuns de frica iudeilor, dar aceast[ fric[ a
fost înlocuit[ de o încredere în Domnul =i o dragoste pentru El
dup[ ce L-au v[zut viu. Acest curaj s-a v[zut când nu au mai stat
ascun=i, ci s-au dus s[ vesteasc[ public poporului c[ Isus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu care a murit =i a înviat. Frica lor rea a
disp[rut, iar calmul =i pacea omului care-=i încredin\eaz[ soarta în
mâna Domnului a ap[rut în via\a lor. Ei au crezut ce au v[zut =i
ce Domnul Isus le-a spus. Toate acestea au alungat frica din inima
lor, apoi au trecut la fapte care au dovedit c[ nu au fric[ de
oameni, ci de Dumnezeu.
Domnul Isus le-a spus ucenicilor S[i în repetate rânduri =i ne
spune =i nou[ s[ nu ne temem. Aceasta nu este o sugestie, ci sun[
a porunc[. La cuvântul Domnului Petru a p[=it pe ape =i când
frica l-a cuprins a început s[ se scufunde, dar nu a strigat dup[
ajutor la Matei sau la fratele lui Andrei, ci la Domnul care i-a
întins mâna. La fel trebuie s[ facem =i noi. Fiecare din noi vom fi
provoca\i de frica cea rea care r[cne=te ca un leu c[utând pe cine
s[ înghit[, dar va depinde mult de noi ce vom alege s[ facem când
frica ne confrunt[. Dumnezeu are =i ast[zi suflete preaiubite, ca
Daniel, c[rora le spune: <…Nu te teme de nimic, om preaiubit!
Pace \ie! Fii tare =i cu inim[!...> (Daniel 10:19). Cuvântul
Scripturii ne înva\[ s[ ne temem de Domnul =i nu de cel r[u, de
p[cat =i nu de puterea întunericului care nu poate trece peste
puterea sângelui Domnului Isus. Ne ferim de foc, de c[dere, de
accidente =i lucruri de acest fel pentru c[ este normal, dar frica de
oameni face din noi robi ai oamenilor =i parte din a-L sfin\ii pe
Domnul Isus în inima nostr[ =i astfel s[ nu l[s[m nici o fric[ rea
s[ se cuib[reasc[ în gândirea noastr[, fiindu-ne groaz[ doar de r[u
(Romani 12:9) =i lipindu-ne tare de bine. <Sfin\i\i îns[ pe Domnul
o=tirilor. De El s[ v[ teme\i =i s[ v[ înfrico=a\i> (Isaia 8:13).
A=a cum avem promisiuni care ne bucur[, avem =i promisiuni

care ne cer veghere. }n lume vom avea necazuri, de aceea când
ne facem planuri s[ nu-L l[s[m niciodat[ afar[ din calcul pe
Dumnezeu, pentru c[ prezen\a Lui schimb[ totul în favoarea
noastr[, chiar dac[ ochii de carne ar avea motiv s[ se înfrice, pentru c[ ochii duhovnice=ti privesc cu încredere la Acela care a
promis c[ va fi cu noi în toate zilele. <Sluji\i Domnului cu fric[,
=i bucura\i-v[ tremurând> (Psalmul 2:11). Mântuirea este darul lui
Dumnezeu, dar se cere s[ r[mânem în ascultare de El nu doar cât
timp ni se pare convenabil, ci pân[ la cap[tul drumului numit de
noi via\[, pentru c[ acolo ne a=teapt[ o cunun[ de biruitori.
<Astfel dar, preaiubi\ilor, dup[ cum totdeauna a\i fost
ascult[tori, duce\i pân[ la cap[t mântuirea voastr[, cu fric[ =i
cutremur…> (Filipeni 2:12).
Frico=ii sunt capul listei men\ionate în cartea Apocalipsei
]mpreun[ cu cei care nu vor mo=teni Împ[r[\ia lui Dumnezeu, de
aceea acest sim\[mânt de fric[ rea trebuie luat în serios. <Dar cât
despre frico=i, necredincio=i, scârbo=i, uciga=i, curvari, vr[jitori,
închin[tori la idoli, =i to\i mincino=ii, partea lor este ]n iazul, care
arde cu foc =i cu pucioas[, adic[ moartea a doua> (Apocalipsa
21:8). Aceia care L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor =i
Domn, adic[ St[pân, tr[iesc prin credin\[ =i nu le este fric[ de
ve=tile rele care bântuie prin lume ast[zi, pentru c[ toate acestea
prevestesc venirea Domnului. <El nu se teme de ve=ti rele, ci
inima lui este tare, încrez[toare în Domnul> (Psalmul 112:7). De
ce î\i este \ie fric[? De Domnul sau de lucrurile din aceast[ lume?
Dac[ g[se=ti frica cea rea în sufletul t[u m[rturise=te-o, denun\-o,
apoi renun\[ la ea în rug[ciune înaintea Domnului, care a venit s[
nimiceasc[ lucr[rile celui r[u =i-i face =i ast[zi pe oameni slobozi
de orice leg[tur[ a vr[jma=ului.
Frica, ca o ap[ care p[trunde în barc[, ne poate scufunda vasul,
ne poate opri s[ nu ne îndeplinim resposabilit[\ile pe care le avem
ca slujitori ai Domnului, ne poate face s[ pierdem oportunit[\i de
a-i ajuta pe al\ii =i de-a face fapte care s[ atrag[ r[spl[tirile
Domnului. În acela=i timp, frica }l dezonoreaz[ pe Dumnezeu,
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pentru c[ frica rea este o dovad[ a lipsei de credin\[ în El. Cei
lume=ti =i fire=ti tr[iesc cu fric[ la viitor, tr[iesc cu fric[ la gândul
c[ ar putea pierde ce au, dar acela care-=i pune încrederea în
Domnul se bucur[ =i este fericit chiar =i cu pu\in, pentru c[
aceast[ stare de mul\umire =i fericire vine de la Dumnezeu. <Mai
bine pu\in, cu fric[ de Domnul, decât o mare bog[\ie, cu tulburare!> (Proverbe 15:16). Frica bun[ de Domnul nu poate fi
în\eleas[ pe deplin decât de aceia care sunt ai Domnului, pentru
c[ Duhul Domnului care este în ei îi face în\elep\i =i le d[ acest
sim\ de a fi precau\i cu orice are alur[ de p[cat. <Atunci vei
în\elege frica de Domnul, =i vei g[si cuno=tin\a lui Dumnezeu>
(Proverbe 2:5).
Dac[ \ie fric[ de întâlnirea cu Dumnezeu, pentru c[ nu e=ti
preg[tit pentru acest eveniment sigur din viitorul t[u, po\i ast[zi
s[-I ceri Domnului s[ intre în cetatea inimii tale, unde El prin
Duhul Sfânt î=i va face reziden\a =i va locui cu tine. Aceast[
team[ de judecata viitoare este tot un îndemn la poc[in\[ din
partea Lui =i poate fi o team[ aduc[toare de binecuvântare dac[
faci pasul poc[in\ei, dar dac[ alegi s[ spui nu dragostei Lui, care
vrea s[ te scape de mânia viitoare, refuzul t[u nu va fi decât înc[
un lucru care s[ te condamne. De aceea alege via\a, alege pe
Domnul Isus care va izgoni frica cea rea din inima ta =i î\i va da
pacea Sa. <…Teme-te de Dumnezeu =i p[ze=te poruncile Lui.
Aceasta este datoria oric[rui om> (Eclesiastul 12:13). Aceia care
refuz[ împ[carea cu Dumnezeu au tot dreptul s[ tr[iasc[ plini de
fric[, pentru c[ într-o zi vor sta înaintea lui Dumnezeu ca s[ dea
socoteal[ de ceea ce au f[cut cu darul oferit de Dumnezeu, adic[
cu mântuirea prin credin\a în Domnul Isus Hristos. Tu ce ai f[cut
cu acest Dar? L-ai primit? Dac[ da, bucur[-te =i lucreaz[ cu toat[
puterea ta în via Lui, ]nc`t El s[ aib[ pentru ce te r[spl[ti. Dac[
înc[ nu ai primit Darul lui Dumnezeu, f[ ast[zi acest pas de a cere
=i a primi darul mântuirii. Viitorul apropiat =i chiar ve=nicia va
dovedi c[ aceasta a fost cea mai bun[ decizie a vie\ii tale.
Amin
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RÃDÃCINILE AMÃRÃCIUNII
<Urm[ri\i pacea cu to\ii =i sfin\irea, f[r[ de care
nimeni nu va vedea pe Domnul. Lua\i seama bine ca
nimeni s[ nu se abat[ de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva s[ dea l[stari vreo r[d[cin[ de
am[r[ciune, s[ v[ aduc[ tulburare, =i mul\i s[ fie
întina\i de ea.> Evrei 12:14, 15

A

m[r[ciunea este o stare l[untric[ a inimii omului care
sufl[, cum sufli =i stingi o lumânare care arde, bucuria
=i starea de a fi mul\umit, l[sând sufletul în întuneric =i
nefericire. Am[r[ciunea, care este o abatere de la harul lui
Dumnezeu, începe cu o nemul\umire, ca apoi s[ devin[ triste\e, ca
pân[ la urm[ s[ ia în unele cazuri aspecte ostile. A vorbi despre
r[d[cinile =i l[starii am[r[ciunii nu este neap[rat un subiect
atr[g[tor, dar poate fi ceva foarte benefic pentru suflet, de aceea
vom privi la modul în care am[r[ciunea încearc[ s[ p[trund[ în
cetatea inimii, vom privi la felul în care cineva poate ajunge s[ fie
biruit de ea, =i apoi vom privi la felul cum o putem trata. Este o
stare pe care omul de obicei o poate ascunde la început, dar este
o boal[ spiritual[ care pân[ la urm[ r[bufne=te în afar[ =i este
v[zut[ de cei din jur. În lume, dintr-o am[r[ciune provocat[ de
invidie, cei s[raci ]i invidiaz[ pe cei boga\i. Ei doresc institu\ii sau
conduc[tori noi, sau vor o mi=care în care s[ se schimbe totul,
inclusiv starea celor boga\i, dar când acest fel de sim\[minte apar
la un credincios, ele spun c[ sufletul lui este bolnav.
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A=a cum nu vrei s[ ai de-a face cu un arici sup[rat, nu vrei s[
ai de-a face nici cu o persoan[ plin[ de am[r[ciune fireasc[, care
este mereu nemul\umit[ sau cârtitoare. Dac[ o astfel de persoan[
refuz[ tratamentul de care are nevoie, în timp ]i poate afecta pe
cei din jur, a=a cum scrie în textul citat la început, prin faptul
c[-i tulbur[ sau chiar întineaz[ pe cei din jur. Acela în care l[starii
de am[r[ciune au fost l[sa\i s[ creasc[ poate fi un om cu un duh
critic, dur, lipsit de îndurare pentru altul, care face mereu remarci
pline de sarcasm. A=a au fost unii din fariseii din timpul
Domnului Isus, care din cauza invidiei au ajuns s[ fie plini de
am[r[ciune în[untrul lor. Urm[reau fiecare cuvânt =i fiecare
mi=care spre a c[uta gre=eli la Domnul sau la ucenici, a=a cum a
fost cu învinuirea ce le-a adus-o ucenicilor, pentru c[ nu s-au
sp[lat pe mâini dup[ datina b[trâneasc[ înainte de a mânca.
Cei care au am[r[ciune în suflet, chiar dac[ nu sunt ca un
arici, uneori sunt ca un ghe\ar plutitor. Uneori cu rafinament care
p[lmuie=te =i alt[ dat[ cu o polite\e indiferent[, sau cu un aer de
superioritate, cei care au aceast[ am[r[ciune fireasc[ dovedesc c[
problema este în adâncul lor ca un iceberg (ghe\ar plutitor), care
are cea mai mare parte ascuns[ în ap[. Al\ii, care sunt cuprin=i de
amar[ciune, se comport[ ca un copila=, mereu nemul\umit, care
mereu se crede victima unei situa\ii sau a unei persoane. Uneori
oamenii cuprin=i de am[r[ciune sunt oamenii acri, invidio=i, pentru c[ cineva este mai binecuvântat, mai talentat, sau are mai mult
succes în societate sau chiar în lucrarea Domnului.
Astfel de persoane au o temni\[ a inimii lor în care \in anumite
persoane. Dup[ cum o închisoare necesit[ mare cheltuial[, la fel
=i închisoarea din inim[, care este cuprins[ de întunericul
am[r[ciunii, necesit[ energie =i între\inere prin gânduri rele de
acuzare sau autocomp[timire. Am[r[ciunea înf[=urat[ într-un duh
neiert[tor, uneori proptit[ de invidie =i ur[, a produs multe pagube
în lume, în multe c[snicii =i chiar în biserici. Am[r[ciunea din
inim[ poate face omul s[-=i piard[ timpul pe b[ncile bisericii,
pentru c[ atâta timp cât inima are astfel de de\inu\i acea persoan[

nu va sim\i prezen\a lui Dumnezeu =i din cauza lipsei de unitate
pe care o creeaz[ va afecta atmosfera întregii adun[ri. E=ti tu un
astfel de suflet? E=ti un astfel de so\, o astfel de so\ie, p[rinte sau
un astfel de membru al unei biserici? Dac[ da, sufletul t[u este
nepreg[tit pentru cer =i prezen\a ta nu-i bucur[ pe cei din jurul
t[u, chiar dac[ ei te tolereaz[.
Suntem noi din aceia în jurul c[rora oamenilor le place s[
petreac[ timp, sau am[r[ciunea din noi ]i alung[ pe cei din jur?
Chiar dac[ pe oamenii din jur pe moment i-am putea deruta, este
cineva care ne cunoa=te =i vrea s[ ne schimb[m, pentru c[ acest
lucru st[ în putin\a noastr[. <Tigaia l[mure=te argintul, =i cuptorul
l[mure=te aurul; dar cel ce încearc[ inimile, este Domnul>
(Proverbe 17:3). Pentru ca un l[star s[ r[sar[ este nevoie de
s[mân\[ =i p[mânt, la fel este =i cu l[starii de am[r[ciune. Când
cineva a suferit o nedreptate cauzat[ inten\ionat sau neinten\ionat,
sau doar i se pare c[ a suferit o nedreptate =i î=i imagineaz[ c[
cineva are ceva cu el, o astfel de persoan[ simte o durere. Se poate
c[ persoana care a cauzat durerea nici nu =tie c[ a produs rana, dar
oricare ar fi motivul, aceast[ s[mân\[ numit[ durere trebuie s[ nu
o la=i s[ încol\easc[ =i s[ dea r[d[cini de am[r[ciune. Dac[ nu
avem grij[, urm[torul pas pe care firea cea veche ne spune s[-l
facem, dup[ ce s[mân\a dureri ne-a fost aruncat[ în inim[, este
acela de a ne mânia întrucât este normal =i chiar omene=te.
Uneori, când îi st[ în putere, firea nu se mul\ume=te cu acest pas
al mâniei, ci ne îndeamn[ s[ mai facem un pas prin a pl[nui o
r[zbunare, ca s[ =tie acela care ne-a produs durerea c[ nu-i de
joac[ cu noi.
O persoan[ matur[ în credin\[, în care duhul s[u cârmuit de
Duhul Sfânt este s[n[tos, c`nd are de-a face cu o astfel de situa\ie,
prin harul lui Dumnezeu, privind la cât de mult a fost el iertat =i
f[r[ s[ uite c[ în acel moment ac\iunea =i gândurile îi sunt
îndeaproape supravegheate de Dumnezeu, face din aceast[ durere
o oportunitate de a ierta. P[mântul este inima care poate avea
de-a face cu aceast[ s[mân\[ a durerii prin har, ori o poate primi
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=i s[ se mânie în[untru lui chiar dac[ pe buze are zâmbet, l[s`nd
acea s[mân\[ a durerii s[ încol\easc[, ca apoi din ea s[ creasc[
l[starii am[r[ciunii, care în timp va da roade care tulbur[ =i întin[.
Dorin\a lui Dumnezeu, chiar de la început, a fost ca oamenii s[ se
iubeasc[, nu s[ se du=m[neasc[. <S[ nu te r[zbuni, =i s[ nu \ii
necaz pe copiii poporului t[u. S[ iube=ti pe aproapele t[u ca pe
tine însu\i. Eu sunt Domnul> (Leviticul 19:18).
Am[r[ciunea folose=te multe m[=ti, dar efectul este întotdeauna p[gubitor, cu excep\ia unei sup[r[ri pe firea noastr[ veche care
duce la poc[in\[. Am[r[ciunea poate afecta chiar =i felul în care
}l cinstim pe Domnul cu banii no=tri, pentru c[ dac[ îi d[m de sil[
sau cu p[rere de r[u vom fi lipsi\i de r[splat[, deoarece Domnul
iube=te pe acela care d[ cu bucurie. }n vechime era obiceiul ca
mai ]nt`i s[-\i rezolvi problema am[r[ciunii, apoi s[-\i duci darul
la altar. Uneori am[r[ciunea r[bufne=te prin du=m[nie din cauz[
c[ inima simte vreo nedrept[\ire =i aceasta spune c[ avem o mândrie care s-a ofensat. Iosif a fost nedrept[\it de fra\ii lui invidio=i,
dar aceasta nu l-a f[cut s[ accepte ca durerea s[ încol\easc[
într-o am[r[ciune fa\[ de ei, ci le-a ar[tat bun[tate, l[sându-L pe
Dumnezeu s[ fie Acela care judec[ =i r[spl[te=te.
Când Domnul l-a dat pe Saul pe mâna lui David, acesta nu i-a
luat via\a. Aceasta dovede=te c[ nu a acceptat am[r[ciunea în
inima lui fa\[ de Saul, care c[uta s[-i ia via\a. Dac[ prime=ti durerea pe care \i-a produs-o cineva =i îi dai inima ca p[mânt, mai
întâi te va tulbura pe tine, dar aceste r[d[cini nu r[mân în[untru,
ci ies în afar[, unde apare roada care întineaz[ pe cei din jur.
Foarte rar vei întâlni oameni care s[ admit[ c[ sunt plini de
am[r[ciune, pentru c[ ori vor c[uta s[ ascund[ acest lucru, ori vor
c[uta s[ deghizeze acest sim\ spre a nu fi recunoscut, pentru c[
este o sl[biciune. Astfel de oameni duc o via\[ plin[ de ap[sare =i
nefericire, fiindc[ le este greu s[ mul\umeasc[ sau s[ ierte. Roada
am[r[ciunii este devastatoare nu numai pentru cel care o are, ci =i
pentru trup, suflet =i duh, c`t =i pentru cei din jur dac[ nu \in
seama la pericol.

Am[r[ciunea afecteaz[ duhul, pentru c[ face s[ dispar[
sfin\enia, afecteaz[ sufletul, pentru c[ dispare pacea =i afecteaz[
trupul, pentru c[, a=a cum spun =i doctorii, aceia care \in
în[untrul lor o astfel de am[r[ciune sunt expu=i îmboln[virii.
Mul\i nu au pacea promis[ de Domnul pentru c[ nu tr[iesc în
prezen\a Lui, nu le place sfin\enia care nu d[ voie am[r[ciunii s[
se cuib[reasc[ ]n inim[. Am[r[ciunea poate produce efecte în lan\
=i toate sunt rele, de aceea Apostolul Pavel a spus: <«Mânia\i-v[
=i nu p[c[tui\i». S[ n-apun[ soarele peste mânia voastr[, =i s[ nu
da\i prilej diavolului> (Efeseni 4:26-27). Când sim\i durerea produs[ de nedreptate sau mustrare, meritat[ sau nemeritat[, nu o
\ine în inim[, fiindc[ dac[ o p[strezi e ca o s[mân\[ care imediat
va încol\i, chiar peste noapte, într-un l[star al am[r[ciunii. Când
dai voie acestei s[mân\e s[ încol\easc[, practic ]i oferi diavolului
prilejul de a te p[gubi, iar odat[ ce vor ie=i roadele s[ aduc[
pagub[ =i altora. Prin aceast[ am[r[ciune Duhul Sfânt este întristat, de aceea Apostolul Pavel ne sf[tuie=te mai departe în aceast[
privin\[: <Orice am[r[ciune, orice iu\ime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire =i orice fel de r[utate s[ piar[ din mijlocul
vostru> (Efeseni 4:31).
Un cre=tin poc[it este un om care s-a c`nt[rit în cântarul
drept[\ii lui Dumnezeu, iar apoi a recunoscut c[ nu merit[ decât
pedeapsa. Plin de recuno=tin\[, odat[ ce a în\eles c[ a fost iertat
de multe p[cate, este gata s[ ierte =i el, neaccept`nd ca s[mân\a
durerii nedrept[\ii s[ dea r[d[cini în p[mântul inimii lui. De dorit
este ca atunci când aceast[ s[mân\[ pe care am numit-o durere
vine ca o s[geat[ arz[toare s[ o stingem în harul lui Dumnezeu,
dar dac[ ne-am cercetat =i am g[sit c[ în noi ace=ti l[stari au crescut deja nu trebuie s[ disper[m, ci trebuie s[-i extermin[m. Unii
recunosc c[ au astfel de r[d[cini de am[r[ciune în inim[, =i acesta este primul pas spre vindecare. Al\ii aleg s[ spun[ c[ nu au astfel de r[d[cini, dar cel mai bun lucru este s[-L la=i pe Dumnezeu
s[-\i descoperire acest lucru atunci când te verifici în rug[ciune =i
încerc`nd s[ vezi ce este în stare s[ fac[ dragostea ta sincer[ pen-
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tru acela care poate \i-a pricinuit durere. Dac[ =tim c[ avem acest
fel de am[r[ciune sau credem c[ nu avem, este bine ca to\i s[ ne
rug[m ca =i David: <Cerceteaz[-m[, Dumnezeule, =i cunoa=te-mi
inima! }ncearc[-m[, =i cunoa=te-mi g`ndurile! Vezi dac[ sunt pe
o cale rea, =i du-m[ pe calea ve=niciei!> (Psalmul 139:23-24).
El, când te cerceteaz[, vede =i ceea ce noi nu vedem, pentru c[
r[d[cina este ascuns[ în p[mântul inimii. Dac[ sim\i c[
Dumnezeu a g[sit o astfel de r[d[cin[ în p[mântul inimii tale las[
harul Lui s[ o smulg[ afar[. Cere-I iertare Domnului =i, prin har,
El te va ierta, pentru c[ nu ai iertat gre=i\ilor t[i ]nc`t =i tu s[ fii
iertat de gre=elile tale. Har în acest caz ]nseamn[ s[ ai dorin\a de
a face binele, adic[ a vrea s[ ier\i =i a ierta pe deplin. Dorin\a de
a face binele în acest fel este de la El, la fel este =i puterea de a
face acest bine. Dac[ cineva \i-a f[cut r[u, smulge afar[ acest
l[star p[gubitor =i arunc[-l în marea uit[rii, unde Dumnezeu a
aruncat p[catele tale. Deschide u=ile inimii temni\ei tale =i d[ drumul tuturor celor împotriva c[rora ai vreo învinuire de vreun fel,
=i aceasta va fi o jertf[ =i un post pl[cut înaintea lui Dumnezeu.
<Iat[ postul pl[cut Mie: dezleag[ lan\urile r[ut[\ii, deznoad[
leg[turile robiei, d[ drumul celor asupri\i, =i rupe orice fel de jug;
împarte-\i pâinea cu cel fl[mând, =i adu în casa ta pe nenoroci\ii
f[r[ ad[post; dac[ vezi pe un om gol, acoper[-l, =i nu întoarce
spatele semenului t[u> (Isaia 58:6, 7). Odat[ ce ai deschis temni\a
=i dup[ ce ai desfin\at-o vei g[si c[ ai din nou bucurie =i pace.
Un antrenor bun ]i face uneori pe atle\ii pe care-i antreneaz[ s[
fac[ exerci\ii grele, pe care ei nu ar dori s[ le fac[, ]ns[ antrenorul
insist[ deoarece vrea ca ei s[ devin[ victorio=i. Duhul Sfânt ne va
trece prin astfel de st[ri care nu convin firii vechi, ca de exemplu
a-i ierta pe aceia care ne-au pricinuit durere, pentru a deveni ceea
ce vrea Dumnezeu, adic[ o comoar[ a Lui. Dup[ aceea vei g[si c[
ai timp =i energie cum înainte nu ai avut, de aceea folose=te-le în
a face ce este bine, ajutând pe cel în lips[, a=a cum descrie prorocul Isaia postul pl[cut Domnului. Pacea =i sfin\irea, f[r[ de care
nimeni nu-L va vedea pe Domnul, sunt legate una de alta =i odat[

ce sim\i acea cur[\ie l[untric[ numit[ sfin\enie, nu numai pentru
c[ te-ai ferit de p[cate mari, ci =i pentru c[ ai iertat, tr[ie=te în
aceast[ sfin\enie care se revars[ în afar[ prin fapte bune. Este timpul s[ ne verific[m dac[ nu cumva avem am[r[ciune în inim[
care s[ rodeasc[ o road[ care s[ ne opreasc[ de la a primi binecuvânt[rile lui Dumnezeu. Nu sunt pu\ini aceia care au în adâncul
inimii lor o am[r[ciune care nu-i las[ s[ ierte, chiar pe p[rin\ii lor,
fiindc[ ei cred pe drept sau poate pe nedrept c[ ace=tia i-a
nedrept[\it când erau copii. Ei consider[ c[ p[rin\ii lor au
favorizat pe vreun frate sau pe vreo sor[ mai mult ca pe ei, pentru c[ i-a exploatat într-un fel ce pare ast[zi neomenesc sau poate
c[ i-a b[tut cândva s[lbatic =i f[r[ mil[.
Când Scriptura ne d[ porunca s[ ne cinstim p[rin\ii, în primul
rând se are în vedere pozi\ia de p[rinte, abia apoi persoana ca
p[rinte. Dac[ p[rin\ii ne-au crescut bine sunt vrednici de o dubl[
cinste, dar dac[ ai am[r[ciune în inim[ cu care s[-i condamni
pentru ceva din trecut, trebuie s[-i ier\i dac[ vrei s[ fii liber =i s[
ai parte de binecuvântare. Scriptura ne spune c[ în c[snicie acest
fel de am[r[ciune manifestat[ prin a <\ine necaz> unul pe altul
poate opri rug[ciunea s[ ajung[ sus. C[s[toria care are la baz[
p[strarea unei promisiuni începe de obicei cu dou[ persoane
foarte diferite, cu dou[ ambi\ii de cele mai multe ori egoiste, care
înva\[ s[ devin[ una. Se spune c[ înainte de c[s[torie fiecare din
cei doi au avut de-a face cu un reprezentant al celui cu care s-a
c[s[torit =i abia dup[ c[s[torie întâlne=te adev[rata persoan[. De
aceea când unul gre=e=te celuilalt, este posibil c[ cel c[ruia i s-a
gre=it s[ accepte acea durere sau nedreptate ca pe o s[mân\[ de
am[r[ciune care mai târziu d[ l[stari, apoi rode=te nefericirea.
Din cauza am[r[ciunii unele c[snicii dau faliment, dar dragostea
adevarat[ niciodat[ nu va falimenta. Dac[ cei doi vor c[minul lor
s[ fie un loc al harului trebuie s[ impun[ ni=te reguli prin care s[
evite haosul, =i una din aceste reguli este s[ nu \in[ mânie unul pe
altul, ci s[ rezolve în pace astfel de probleme înainte ca ele s[
produc[ pagube.
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Un alt motiv pentru care se poate s[ ai am[r[ciune în inima ta
este faptul c[ Dumnezeu nu a lucrat a=a cum ai fi vrut, dar s[ nu
uit[m c[ planurile =i gândurile Lui sunt mult diferite de ale noastre. Dup[ ce Laz[r a murit, Domnul Isus a venit la Betania, dar
Maria în loc s[-i ias[ înainte a r[mas în cas[, pentru c[ se pare c[
avea în inim[ o astfel de am[r[ciune. Domnul Isus a avut un alt
plan decât acela pe care l-a avut Maria =i de multe ori El are un
alt plan pentru noi decât al nostru. Printre al\ii, Iona a fost unul
dintre aceia care au l[sat ca am[r[ciunea s[ erup[ ca un vulcan
mânie în el, deoarece Dumnezeu a ales s[-i ierte pe aceia pe care
el ar fi vrut s[-i vad[ f[cu\i una cu p[mântul, fiindc[ erau du=mani
ai lui Israel. Îndurarea lui Dumnezeu este mare, iar noi nu avem
competen\a de a judeca totul drept, pentru c[ noi cunoa=tem în
parte, de aceea s[-I l[s[m Lui judecata, iar noi s[ ne bucur[m
când El arat[ îndurare =i d[ =ans[ de poc[in\[ celui p[c[tos.
Poate c[ ai în inim[ am[r[ciune pentru c[ nu ai primit r[spuns
la rug[ciune, dar nu uita c[ rug[ciunea ta poate fi una în care
te-ai sf[tuit cu firea, lucru ce nu-i place Domnului, ]ns[ dac[
rug[ciunea ta a fost pe placul Lui, ea va fi ascultat[ la timpul
hot[rât de El. Ilie s-a rugat pentru ploaie =i a trimis slujitorul în
zadar de =apte ori s[ se uite pe cer, fiindc[ abia dup[ insisten\[ în
rug[ciune a putut s[ vad[ în zare un nor cât o palm[, lucru care
i-a dovedit c[ a fost ascultat. R[spunsul la rug[ciunea ta poate fi
<la timp> sau <cu întârziere>, dar de cele mai multe ori acesta nu
este cu întârziere pentru Dumnezeu. Uneori poate fi <cu o
întârziere> cauzat[ de Domnul, pentru c[ El mai întâi a=teapt[
ceva de la tine. Se poate ca cerin\a ta s[ fie <anulat[>, pentru c[
ceea ce ceri nu este dup[ voia Lui, de aceea nu uita ca sfâr=itul
rug[ciunii tale s[ includ[ cuvintele: <Voia Ta s[ se fac[!>
Dac[ ai în inim[ am[r[ciune, pentru c[ o persoan[ sau chiar
mai multe te-au dezam[git, nu uita c[ suntem chema\i s[ urm[m
nu oamenii, ci conform Scripturii am fost chema\i s[-L urm[m pe
Domnul Isus Hristos. Dac[-\i pui încrederea în om =i nu în El,
probabil c[ Dumnezeu înadins va îng[dui s[ fii dezam[git. Nu

pu\ini sunt cei care au am[r[ciune în via\a lor din cauza locului
de munc[. Dac[ ai o astfel de am[r[ciune =i nu g[se=ti alt serviciu mai bun, po\i totu=i s[ schimbi felul cum prive=ti la serviciul
t[u ca în loc de a lucra cu plictiseal[ sau din sil[ s[ lucrezi cu
mul\umire. Acest lucru este foarte important, pentru c[ o bun[
parte din timp ]l petrecem la serviciu. Este necesar s[ vezi serviciul pe care îl ai ca o oportunitate ce \i-a dat-o Dumnezeu, de
aceea fii mul\umitor pentru el, deoarece mul\i nu au un loc de
munc[. Locul t[u de munc[ î\i ofer[ un salariu mai mic sau mai
mare, ]n func\ie de preg[tirea pe care o ai =i în raport cu valoarea
serviciilor prestate de tine, care î\i d[ posibilitatea s[ îngrije=ti de
familie =i s[ sprijine=ti lucrarea Domnului.
Ca s[ nu ai am[r[ciune în suflet când întâmpini greut[\i sau
chiar nedrept[\i, prive=te la slujba ta ca la o misiune. Du-te la serviciu ca la ogorul t[u, unde-L reprezin\i pe adev[ratul t[u St[pân,
f[r[ s[ compromi\i ce este scurt =i temporar, cum este via\a =i serviciul, pentru ce este ve=nic. Poate lucrezi ]n Babilon ca Daniel,
dar nu uita c[ el a lucrat bine pentru împ[rat =i Dumnezeul lui a
ajuns s[ fie cunoscut în Babilon. Pe lâng[ faptul c[ =i-a f[cut slujba cu cinste, nu s-a compromis, nu s-a l[udat, ci a fost un martor
pentru Dumnezeul lui Israel. Dup[ felul cum la=i am[r[ciunea s[
r[bufneasc[ în nemul\umire prin cuvinte =i ac\iune, cei din jur vor
cunoa=te dac[ e=ti un credincios autentic, pe care nu-l po\i face
s[-=i piard[ calmul =i pacea, sau e=ti un cre=tin fals. Poate pare
greu, dar nu este imposibil, de aceea dac[ ai aceast[ am[r[ciune
du-te la serviciu =i îndepline=te-\i slujba f[r[ s[ cârte=ti, la fel cum
ai lucra pentru Domnul.
Cu mai mul\i ani în urm[, pe vremea când ma=inile erau rare,
un copil s-a dus la tat[l s[u s[-i cear[ voie =i bani s[ mearg[ la stadion, unde s[ urm[reasc[ un eveniment sportiv. Tat[l copilului,
care era brutar, i-a spus c[ are nevoie de el s[ duc[ câteva pungi
cu pr[jituri la un magazin în cealalt[ parte a ora=ului. Bomb[nind,
copilul s-a hot[rât s[ asculte =i a luat câteva pungi pe care le-a dus
la locul indicat de tat[l s[u. Când s[ plece, cel c[ruia i-a dus
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pungile cu pr[jituri i-a spus s[ a=tepte pu\in, pentru c[ în una din
pungi tat[l copilului a scris un mesaj, prin care i-a cerut s[ nu
vireze banii ]n contul brut[riei, ci s[ dea acei bani copilului ca s[
poat[ merge la stadion, care se afla chiar în apropiere, pentru a
urm[ri un eveniment sportiv. Copilul privind la bani =i d`ndu-=i
seama c[ are bani nu doar de intrare, ci =i de dulciuri =i-a schimbat p[rerea despre tat[l lui. Apoi a început s[ se gândeasc[ ce bine
ar fi fost dac[ ar fi luat mai multe pungi cu pr[jituri, pentru c[ ar
fi primit =i mai mul\i bani.
Când vom ajunge în cer =i vom vedea r[spl[tirile lui
Dumnezeu pentru aceia care au fost credincio=i, chiar în lucrurile
mici, privind la felul cum am tr[it ne vom bucura pentru fiecare
ocazie ]n care am ales s[ nu l[s[m s[mân\a durerii, cauzat[ de
nedreptate, s[ produc[ am[r[ciune în p[mântul inimii noastre, ci
am ales s[ iert[m =i s[ biruim r[ul prin bine. Probabil c[ a=a cum
acelui copil i-a p[rut r[u c[ nu a luat mai multe pungi, ne va p[rea
r[u c[ nu am ales s[ iertam mai mult, iar a lucra f[r[ s[ cârtim s[
o vedem ca pe o oportunitate de îmbog[\ire fa\[ de Dumnezeu.
Dac[ ai zile =i evenimente în trecut care te terorizeaz[ =i te paralizeaz[ s[ po\i face ce trebuie, pentru c[ stârnesc o am[r[ciune
veche în inima ta, prin credin\[, plecat înaintea crucii, d[-I Lui
acele lucruri sau acea durere, =i atunci Fiul te va face slobod,
fiindc[ El a pl[tit pentru libertatea pe care \i-o dore=ti, dar trebuie
s[ o ceri =i s[ o prime=ti cu o inim[ mul\umitoare.
Dac[ faci parte din aceia care din cauza vreunei am[r[ciuni
p`n[ acum nu ai luat o hot[râre de a-L urma pe Domnul Isus =i
sim\i în[untrul t[u dorin\a de a fi ]n rela\ie bun[ cu El, po\i s[ iei
aceast[ hot[râre chiar acum. Dac[ vezi în tine un interes pentru
a-L c[uta pe acest Dumnezeu Bun spre a te împ[ca cu El, trebuie
s[ =tii c[ El este Acela care \i-a dat aceast[ dorin\[ ]n inim[, pentru c[ noi, ca oameni cu o fire veche care iube=te p[catul, nu
aveam dorin\a de a-L c[uta pe Dumnezeu. Nu este nimic ]n via\a
ta despre care El s[ nu =tie. El merge la înmormântarea fiec[rei
vr[bii ce cade la p[mânt, El =tie num[rul firelor de p[r din cap =i

cu atât mai mult este interesat în binele ve=nic al sufletului t[u.
Dac[ niciodat[ nu L-ai chemat pe Domnul Isus ca Domn =i
Mântuitor în via\a ta mergi la r[d[cina problemei =i spune-I
Domnului Isus c[ recuno=ti c[ e=ti un suflet p[c[tos, care orice ai
face nu te po\i salva singur =i El î\i va da iertarea, iar apoi î\i va
da o inim[ nou[, care nu are r[d[cini de am[r[ciune, cu dorin\e
noi, care te va face fericit.
Amin
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34
BUCURIA
<Bucura\i-v[ totdeauna în Domnul! Iar[=i zic:
«Bucura\i-v[!»> Filipeni 4:4

A

postolul Pavel a fost unul din copiii Domnului care a
suferit mult pentru credin\a în El =i totu=i a fost unul
dintre aceia care a vorbit mult despre sentimentul
bucuriei, men\ionându-l ca fiind <totdeauna> posibil în Domnul.
C[rarea pe care sufletul mântuit se poate bucura <totdeauna> nu
este str[b[tut[ de to\i cei care poart[ numele de cre=tini, pentru c[
face parte din umblarea prin credin\[. Cei care merg pe aceast[
c[rare privesc mai mult la lumea care vine decât la aceasta.
Oamenii =tiu =i nici chiar jurnalele medicale nu ascund faptul c[
este mult mai s[n[tos s[ fii un om vesel =i plin de bucurie, de
aceea s-a ajuns la vorba care spune c[ <râsul este bun pentru
inim[ =i pentru pl[mâni>. Aceast[ vorb[ a ap[rut pentru c[ ei =tiu
c[ atunci când râzi folose=ti de =ase ori mai mult oxigen ca de obicei, =i împreun[ cu râsul, care poate fi o expresie a bucuriei, vine
o relaxare de stres. Lumea spune c[ cei care =tiu s[ râd[ au o mai
mare toleran\[ la durere =i un mai bun sistem imunitar al trupului.
Tot mai multe articole din ziar, din reviste, =i tot mai multe c[r\i
sunt dedicate problemei stresului, care în ultima vreme a luat propor\ii alarmante; acesta fiind cauzat atât de dificult[\ile vie\ii pe
p[mânt cât =i de dorin\a omului de a avea tot mai mult.
Stresul indic[ de multe ori lipsa de pace =i fericire a omului
care caut[ o fericire care s[ \in[, dar de obicei o caut[ acolo unde
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nu poate fi g[sit[, l[sând neexplorat[ adev[rata =i singura
solu\ie la aceast[ problem[, care vine prin împ[carea omului
cu Dumnezeu. Omul, ]n urma ]mp[c[rii lui cu Dumnezeu, poate
avea o fericire ce se manifest[ printr-o bucurie neîn\eleas[ de
oamenii de rând, numit[ bucuria mântuirii. Bucuria mântuirii nu
se adreseaz[ doar problemei stresului, dar se merit[ s[ men\ion[m
c[ nici o alifie sau tratament cosmetic nu face fa\a omului mai
frumoas[ dec`t bucuria, care schimb[ =i pune o lumin[ pe
fa\a omului. Dup[ cum nimeni nu te poate face s[ te sim\i inferior f[r[ s[-i dai consim\[mântul, cel pu\in în[untrul t[u, tot a=a
nimeni nu-\i poate lua aceast[ bucurie a mântuirii, care nu vine
f[r[ aprobarea ta.
Pentru c[ via\a omului pe p[mânt este scurt[ =i plin[ de
necazuri, a=a cum ne spune Scriptura, cei fire=ti caut[ bucurii artificiale care, ca un drog, le d[ pu\in[ fericire. Când omul ajunge s[
aib[ de pe taraba lumii ceea ce a crezut c[-l va face fericit, realizeaz[ c[ este tot ne]mplinit. Apoi ]ncepe s[ caute acele lucruri
care sunt ca o suzet[ pentru copii în doze tot mai mari, pentru a
men\ine aceste st[ri de bucurie care, pentru c[ vin din afar[, nu
\in. Mul\i au c[utat acest sentiment al bucuriei, care face omul
fericit, în tot felul de locuri =i lucruri, dar el poate fi g[sit
numai în Domnul Isus prin ceea ce El are de oferit pentru via\a
aceasta =i pentru cea care urmeaz[. Un fizician necredincios, cu
numele de Voltaire, dup[ ce a ajuns faimos, dar tot nefericit, a
scris c[ ar fi fost mai bine s[ nu se fi n[scut. Jay Gould, unul din
cei mai boga\i oameni, când s-a apropiat de ceasul mor\ii a spus
c[ este cel mai mizerabil dintre oameni. Lordul Beaconsfield,
care s-a bucurat de faim[ =i avere, a spus c[ tinere\ea este o
gre=eal[, via\a de adult o lupt[ =i b[trâne\ea un regret. Ace=ti
oameni au în comun faptul c[ nu au g[sit fericirea în ce au avut
sau realizat pe p[mânt, fiindc[ nu au c[utat fericirea acolo unde
ea poate fi g[sit[, adic[ în Dumnezeu, care poate =i vrea s[ umple
sufletul omului cu acest sentiment numit bucurie. <Dumnezeul
n[dejdii s[ v[ umple de toat[ bucuria =i pacea, pe care o d[
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credin\a, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt s[ fi\i tari în
n[dejde!> (Romani 15:13).
Pentru a ajunge la acest sim\[m`nt al fericirii, oamenii sunt
gata s[ ri=te mult, s[ cheltuiasc[ bani grei =i timp, dar pân[ când
omul nu cunoa=te bucuria de a fi un suflet cu p[catul acoperit =i
f[r[delegea iertat[, pân[ când nu cunoa=te bucuria de a lucra în
via Domnului =i de a fi folosit de El, nu are cum s[ =tie ce
înseamn[ adev[rata bucurie. De multe ori oamenii lipsi\i de
bucurie, chiar =i dintre cei credincio=i, sunt cei care nu-=i pun
toat[ inima în ceea ce fac. Bucuria este sim\it[ atunci când faci
ceva cu toat[ inima. Stresul este ceva ce \i se întâmpl[, pe când
bucuria este o emo\ie pe care o sim\i =i o tr[ie=ti dup[ felul în care
prime=ti =i încurajezi anumite gânduri, dup[ felul în care între\ii
diferite discu\ii, cât =i dup[ reu=itele pe care le ai ca =i lucr[tor al
Domnului. Spre deosebire de fericirea artificial[ =i trec[toare a
lumii, bucuria celui mântuit vine în urma st[rii de pace =i
mul\umire din[untru lui. <+tiu s[ tr[iesc smerit, =i =tiu s[ tr[iesc
în bel=ug. În totul =i pretutindeni m-am deprins s[ fiu s[tul =i
fl[mând, s[ fiu în bel=ug =i s[ fiu în lips[. Pot totul în Hristos, care
m[ înt[re=te> (Filipeni 4:12, 13).
Bucuria, c`t =i starea de a fi mul\umit, este ceva cu care trebuie
s[ te deprinzi prin practic[, pentru c[ numai a=a po\i cunoa=te =i
sim\i beneficiile pe care le aduce. Sufletul celui credincios se
bucur[ când se gânde=te unde a fost =i unde este ast[zi în Hristos;
ce a avut =i ce are acum în Hristos =i se bucur[ gândindu-se la
locul unde merge sufletul lui la sfâr=itul drumului numit via\[,
datorit[ jertfei Domnului Isus. Când toate î\i merg bine nu este
greu s[ fii mul\umit, s[ fii vesel, prietenos =i chiar cu chef de
via\[, dar numai acela care are n[dejdea altor \[rmuri poate s[
r[mân[ în pace =i s[ men\in[ <totdeauna> aceast[ stare de bucurie
l[untric[ care are la temelie promisiunile lui Dumnezeu. Iov, care
a fost mult încercat, a numit aceste st[ri de a avea lumin[ în[untru
când afar[ este întuneric, st[ri când Dumnezeu î\i d[ cânt[ri în
noapte. Aceast[ stare de pace =i bucurie în mijlocul furtunii,

neîn\eleas[ de omul de rând, stârne=te mirare, iar aceast[ putere
de a-\i putea p[stra bucuria mântuirii este privit[ de cei de afar[
ca ceva de dorit. }n necaz lumea alearg[ la medicamente care
calmeaz[ psihicul, pe c`nd credinciosul are bucuria mântuirii care
î=i face lucrarea începând de la nivelul duhului, unde Duhul Sfânt
rode=te =i î=i r[spânde=te influen\a binef[c[toare asupra min\ii,
adic[ asupra sufletului, ca apoi =i trupul s[ beneficieze de ea,
ar[t`nd-o prin cuvinte, fapte =i chiar prin expresia fe\ei.
Ana, so\ia lui Elcana, care prin promisiune a primit de la Domnul pe fiul ei Samuel, este un bun exemplu al felului în care bucuria poate înlocui întristarea când te încrezi în Domnul. G[sim în
Scriptur[ c[ Ana se ruga plin[ de întristare înaintea Domnului
pân[ când, dup[ rug[ciunea f[cut[, preotul Eli, care i-a în\eles
durerea, i-a spus: <…Du-te în pace =i Dumnezeul lui Israel s[
asculte rug[ciunea pe care I-ai facut-o!> (1 Samuel 1:17). Imediat, întristarea a disp[rut de pe fa\a ei, pentru c[ a crezut c[ va
primi ce a cerut. Bucuria a inundat-o în[untru, ca apoi aceasta s[
fie v[zut[ =i afar[. În acele clipe nu era nimic diferit în via\a ei
exterioar[, dar ceva s-a schimbat în[untrul ei în clipa când a
crezut =i s-a încrezut în bun[tatea lui Dumnezeu care ascult[
rug[ciunea. <…+i femeia a plecat. A mâncat, =i fa\a ei n-a mai
fost aceea=i> (1 Samuel 1:18).
Prin rug[ciune =i încredere în Dumnezeu Ana g[sise secretul
de a ajunge în posesia bucuriei. În Cuvântul Scripturii, ca ni=te
diamante de mare valoare pe care trebuie s[ le sco\i dintr-o min[,
putem g[si promisiunile lui Dumnezeu f[cute copiilor Lui, care
pot înt[ri =i zidi încrederea noastr[ în Domnul. Aceast[ încredere
se manifest[ printr-un sim\ al bucuriei v[zut =i recunoscut de cei
din jur ca o stare de fericire. Bucuria are un trecut, are un prezent,
dar are un =i mai str[lucit viitor. În Psalmul 126, psalmistul î=i
exprim[ bucuria =i veselia pân[ la strig[te de bucurie când
prive=te la felul cum Dumnezeu a adus înapoi pe prin=ii de r[zboi
=i când se uit[ la faptul c[ Domnul va mai face astfel de eliber[ri.
El se bucur[ privind la faptul c[ aceia care seam[n[ s[mân\a,
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chiar dac[ uneori cu lacrimi, vor strânge într-o zi snopi plini de
veselie. <Da, Domnul a f[cut mari lucruri pentru noi, =i de aceea
suntem plini de bucurie> (Psalmul 126:3). Când to\i cei care cânt[
o cântare scot aceea=i not[ avem de-a face cu ceea ce în muzic[
se nume=te armonie, la fel, atunci când copiii Domnului se bucur[
de acelea=i binecuvânt[ri tr[iesc într-o armonie numit[ =i p[rt[=ie.
Aceasta face parte din ceea ce bucur[ =i înt[re=te sufletele noastre cât timp mai suntem pe acest p[mânt, înainte de a ajunge acolo
unde este casa bucuriei, adic[ în ceruri. <C[ci Împ[r[\ia lui
Dumnezeu nu este mâncare =i b[utur[, ci neprih[nire, pace =i
bucurie în Duhul Sfânt> (Romani 14:17).
Lumea din America folose=te o expresie care spune: <Nu fi
îngrijorat! Fii fericit!>, cu toate c[ au toate motivele s[ fie îngrijora\i de ce-i a=teapt[ dup[ aceast[ via\[ =i nu au cum s[ fie ferici\i pentru prea mult timp cu lucrurile care se g[sesc sub soare.
Copilul Domnului folose=te =i el astfel de cuvinte care spun: <Nu
v[ îngrijora\i! Bucura\i-v[!>, dar el are dreptul s[ tr[iasc[ la acest
standard pentru c[ prin na=terea din nou a devenit copil al Marelui Împ[rat, care-i poart[ de grij[ pân[ acolo c[ =i perii capului îi
sunt num[ra\i. Fericirea este sentimentul pe care omul de rând ]l
tr[ie=te cât timp toate îi merg bine, pe când bucuria mântuirii este
sim\[m`ntul unui suflet n[scut din nou, care =i-a pus încrederea
în Dumnezeu. Omul de rând se bucur[ de lucruri de nimic, care
sunt trec[toare, pe când cel credincios se bucur[ de lucrurile ce nu
trec. <V[ bucura\i de lucruri de nimic, =i zice\i: «Oare nu prin
t[ria noastr[ am câ=tigat noi putere?»> (Amos 6:13).
Tot mai des apar c[r\i =i reportaje intitulate: <Bucuria de a
g[ti>, <Bucuria de a tr[i>, <Bucuria pl[cerilor>, <Bucuria de a fi
p[rinte>, <Bucuria de a picta> =i multe altele ca =i acestea, care au
toate în comun faptul c[ sunt bucurii exterioare =i trec[toare.
Când cre=tinii au trecut prin mari persecu\ii nu li s-a spus s[ fie
ferici\i, ci li s-a spus s[ se bucure. Acest lucru era =i înc[ mai este
posibil indiferent de furtun[. <Voi sunte\i p[zi\i de puterea lui
Dumnezeu, prin credin\[, pentru mântuirea gata s[ fie descoperit[

în vremurile de apoi! În ea voi v[ bucura\i mult, m[car c[ acum,
dac[ trebuie, sunte\i întrista\i pentru pu\in[ vreme, prin felurite
încerc[ri> (1 Petru 1:5, 6). Bucuria Domnului este posibil[ în
vreme grea pentru c[ cel ce se încrede în Domnul =tie c[ este în
grija Aceluia care nu d[ gre=, =i dac[ trece prin necaz este pentru
c[ El a v[zut un beneficiu în acesta pentru sufletul lui, fie pentru
acum, fie pentru r[spl[tirile din ve=nicie. Este dorin\a Domnului
Isus s[ umbl[m pe p[mânt având bucurie în[untrul nostru, dar El
vrea mai întâi de toate s[ schimbe nu circumstan\ele noastre, ci
caracterul nostru. El vrea s[ ne schimbe pe noi în suflete care au
aceast[ bucurie ce ne poate face cu adev[rat ferici\i.
R[mânerea noastr[ în Hristos este secretul pe care trebuie s[-l
cunoa=tem =i s[-l aplic[m pentru a putea p[stra aceast[ bucurie
care nu depinde de circumstan\ele v[zute cu ochii de carne, chiar
=i atunci când suntem prigoni\i, când suntem acuza\i sau chiar
atunci c`nd suferim pe nedrept. <Bucura\i-v[ =i veseli\i-v[, pentru c[ r[splata voastr[ este mare în ceruri…> (Matei 5:12). Un
bun exemplu a ce înseamn[ a p[stra =i a nu pierde aceast[ bucurie
pe timp de furtun[ ne este dat de Pavel =i Sila, care pentru
credin\a lor în Domnul Isus au fost arunca\i în temni\[. <Temnicerul, ca unul care primise o astfel de porunc[, i-a aruncat în
temni\a din[untru, =i le-a b[gat picioarele în butuci. Pe la miezul
nop\ii, Pavel =i Sila se rugau =i cântau cânt[ri de laud[ lui
Dumnezeu; iar cei închi=i îi ascultau> (Fapte 16:24, 25). Chiar
dac[ în acele momente nu =tiau ce va urma în via\a lor, ei
cuno=teau planul bun al lui Dumnezeu pentru viitorul lor
îndep[rat =i ve=nic. +tiau c[ suferin\a este parte din calea pe care
au ales s[ mearg[ =i s-au încrezut în Domnul, care face ca toate
lucrurile s[ lucreze spre binele lor, chiar =i atunci când pe moment
nu în\eleg de ce se întâmpl[ ceea ce se întâmpl[.
Privind atât la beneficiile imediate cât =i la cele ve=nice, Iacov
ne îndeamn[ s[ ne bucur[m când trecem prin necazuri. <Fra\ii
mei, s[ privi\i ca o mare bucurie când trece\i prin felurite
încerc[ri> (Iacov 1:2). Dup[ învierea Domnului Isus ucenicii nu
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s-au mai încuiat de frica iudeilor, ci proclamau public credin\a lor
într-un Isus înviat din mor\i. Când au fost prigoni\i pentru aceasta s-au bucurat. <Ei au plecat dinaintea Soborului, =i s-au bucurat
c[ au fost învrednici\i s[ fie batjocori\i, pentru Numele Lui>
(Fapte 5:41). Dac[ ochii inimii lor ar fi fost îndrepta\i spre p[mânt
=i-ar fi pierdut bucuria, fiindc[ privind doar la circumstan\e
credin\a lor ar fi fost suprimat[; apoi ar fi ap[rut nemul\umirea =i
cârtirea, iar bucuria ar fi disp[rut. <V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea s[ r[mân[ în voi, =i bucuria voastr[ s[ fie
deplin[> (Ioan 15:11). Domnul Isus i-a prevenit pe ucenici c[ vor
avea necazuri în lume =i chiar de faptul c[ vor fi urâ\i, dar totu=i
El a spus c[ este posibil ca ei atunci, =i noi ast[zi s[ avem o
bucurie deplin[. Aceast[ stare de bucurie în necaz ce provoac[
întreb[ri =i chiar curiozitate între oamenii de rând, care înc[ nu
au avut duhul trezit la via\[, este efectul roadei Duhului care apare
în cel n[scut din nou, road[ amintit[ de Apostolul Pavel ]n
Galateni 5:22, 23: <Roada Duhului dimpotriv[ este: dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga r[bdare, bun[tatea, facerea de bine,
credincio=ia, blânde\ea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor
lucruri nu este lege>.
Bucuria, care poate fi citit[ chiar =i pe fa\a cuiva, este o stare
de fericire =i de mul\umire, de aceea trebuie s[ fie v[zut[ =i pe
fe\ele noastre, chiar =i atunci când d[m pentru lucrarea Domnului
cu credin\[. <Fiecare s[ dea dup[ cum a hot[rât în inima lui: nu
cu p[rere de r[u, sau de sil[, c[ci «…pe cine d[ cu bucurie, îl
iube=te Dumnezeu»> (2 Corinteni 9:7). Bucuria, care este una din
tr[s[turile de caracter ale Domnului Isus, este prezent[ nu numai
când d[m, ci =i atunci când primim binecuvânt[ri de la Domnul
care se îngrije=te de nevoile noastre. <Am avut o mare bucurie în
Domnul, c[ în sfâr=it a\i putut s[ v[ înnoi\i iar[=i sim\[mitele
voastre fa\[ de mine…> (Filipeni 4:10). Bucuria pe care Domnul
ne-o d[ prin Duhul Sfânt nu se vede doar în lucruri mari, ci =i în
cele mici, iar când vedem c[ nu o mai avem este timpul s[ privim
la începutul umbl[rii noastre pe calea Domnului ca s[ vedem c[

avem dreptul =i datoria de a avea aceast[ road[ a bucuriei. Privind
la timpul când am p[=it pe calea Domnului putem vedea c[ din
suflete care mergeam spre iad am ajuns, prin harul lui Dumnezeu,
suflete mântuite, care merg, chiar dac[ uneori prin necazuri,
spre casa bucuriei, adic[ spre ceruri. <+i voi în=iv[ a\i c[lcat pe
urmele Mele =i pe urmele Domnului, întrucât a\i primit Cuvântul
în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt>
(1 Tesaloniceni 1:6).
Când vrem s[ facem o lucrare p[mânteasc[ trebuie s[ ne
întreb[m dac[ se merit[ s[ o facem, ca nu cumva s[ ne pun[ în
pericol sufletul prin a ne r[pi bucuria de a umbla cu Domnul. Trebuie s[ lu[m acest fel de decizii =tiind c[ ]nt`i de toate trebuie
s[-L mul\umim pe Domnul =i apoi, dac[ mai r[mâne loc =i timp,
pe cei din jur. Ca s[ nu-\i pierzi bucuria, =tiind c[ lumea are ca prioritate s[ primeasc[, nu s[ dea, trebuie s[ prive=ti la tot ce via\a
aceasta î\i ofer[ pentru acum, ca la o hain[ foarte, foarte larg[ de
iarn[ pe care cu mult[ u=urin\[ îi po\i da drumul dac[ cineva trage
de ea, =tiind c[ important este ceea ce ai dincolo de aceast[ via\[.
Dac[ î\i cau\i bucuria prin a-i mul\umi mai întâi pe oameni, trebuie s[ =tii c[ urm[re=ti o \int[ care tot timpul î=i schimb[ pozi\ia,
devenind tot mai greu =i uneori chiar imposibil de atins. Acela
care-=i caut[ bucuria prin a-L mul\umi pe Dumnezeu poate atinge
aceast[ \int[ de a avea bucurie, pentru c[ Domnul nu se schimb[,
=i în acela=i timp trebuie s[ nu uit[m c[ omul nu are un iad sau un
rai în care s[ te pun[, pe când Dumnezeu le are pe amândou[.
Bucuria credinciosului este lipsit[ de fric[ pentru c[ =tie c[
atâta timp cât el vrea, nimic nu-l poate desp[r\i de dragostea lui
Dumnezeu. <Chiar dac[ ar fi s[ umblu prin valea umbrei mor\ii,
nu m[ tem de nici un r[u, c[ci Tu e=ti cu mine. Toiagul =i nuiaua
Ta m[ mângâie> (Psalmul 23:4). Cel credincios, la fel ca =i
psalmistul =tie c[ aceast[ bucurie care este v[zut[ chiar =i în
afar[ este ceva care-l va înso\i pentru totdeauna. <Da, fericirea
=i îndurarea m[ vor înso\i în toate zilele vie\ii mele…>
(Psalmul 23:6). Un bine cunoscut scriitor cu numele de C. S.
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Lewis =i-a scris autobiografia ]n care a inclus schimbarea produs[
în via\a lui de faptul c[ =i-a predat via\a Domnului Isus =i a dat
acestei c[r\i numele: <Surprins de bucurie>. El a pus un accent
deosebit pe faptul c[ bucuria mântuirii l-a surprins în mod pl[cut
=i nea=teptat atunci când a în\eles c[ ochii Domnului privesc
asupra noastr[, c[ noi avem valoare în ochii Lui =i c[ nu tr[im la
voia întâmpl[rii, ci Dumnezeu a trasat un drum specific =i unic
pentru fiecare dintre noi.
În timpul dreg[torului Neemia =i al preotului Ezra a fost citit[
Legea Domnului =i dat[ porunca ca nimeni s[ nu mai plâng[, ci
dimpotriv[ to\i s[ se bucure înaintea Domnului. <…Ziua aceasta
este închinat[ Domnului, Dumnezeului vostru; s[ nu v[ boci\i =i
s[ nu plânge\i!...> (Neemia 8:9). Porunca a fost dat[ pentru ca
nimeni s[ nu fie mâhnit, ci în loc s[ pl`ng[ fiecare s[ se veseleasc[, bucurându-se de Domnul =i de întoarcerea lor la ascultarea
de Cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost citit. <…Ziua aceasta
este închinat[ Domnului nostru; nu v[ mâhni\i, c[ci bucuria
Domnului va fi t[ria voastr[> (Neemia 8:10). Bucuria Domnului
devine t[ria noastr[ când cunoa=tem Cuvântul lui Dumnezeu =i
afl[m cine suntem în Hristos Isus =i ce este preg[tit pentru aceia
care }l iubesc pe El. Bucuria Domnului este de o t[rie pe care nici
prigoanele romane =i nici temni\ele inchizi\iei nu au putut-o birui,
pentru c[ ea vine de la o surs[ de putere mai mare ca orice putere
de pe p[mânt sau de sub p[mânt.
Untdelemnul bucuriei (Psalmul 45:7) mai este turnat =i ast[zi
de Dumnezeu peste cei care primesc mânturea, intrând astfel în
bucuria Domnului. Este o bucurie care nu numai c[ îi face ferici\i,
dar ]i face =i tari, pentru c[ ei lucreaz[ punându-=i talan\ii în nego\
privind prin credin\[ la ziua când vor fi chema\i s[ intre în bucuria St[pânului. Este o pl[cere s[ fiu cu aceia care au ca t[rie bucuria Domnului, pentru c[ ei nu sunt doar ceea ce lumea ar numi
oameni pozitivi sau optimi=ti, ci sunt oameni care se bucur[ de
via\[, se bucur[ de tot ce Domnul le-a dat s[ lucreze, fiind astfel
o inspira\ie pentru cei din jurul lor. Prietenia cu astfel de suflete

nu te gole=te de putere =i nici nu te plictise=te, ci d[ prospe\ime
zelului t[u de-a face ceva pentru Domnul. A nu tr[i cu bucurie
via\a pentru Dumnezeu nu este doar ceva care te lipse=te de fericire, ci aceast[ stare, care ascunde nemul\umire =i lips[ de
credin\[, }l provoac[ pe Dumnezeu =i invit[ în via\a omului tot
felul de lucruri nedorite. <Pentru c[, în mijlocul bel=ugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului, Dumnezeului t[u, cu bucurie
=i cu drag[ inim[, vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii =i
lipsei de toate, vr[jma=ilor t[i, pe care-i va trimite Domnul
împotriva ta…> (Deuteronom 28:47, 48). Trist este faptul c[ de
multe ori oamenii care niciodat[ nu au cunoscut bucuria mântuirii
nu =tiu cum s[ o ob\in[, de aceea ei au nevoie s[ li se spun[ despre
aceast[ bucurie nepieritoare =i astfel s[ ajung[ s[ }l cunoasc[ pe
Acela care le-o poate da.
Omul arunc[ lucrurile rupte =i distruse, dar Dumnezeu este
specialist în a lua duhul zdrobit al aceluia care se vede f[r[ de
merit =i a cere îndurarea Lui ca s[-i dea iertare =i bucuria mânturii. Famenul etiopian, c[ruia evanghelistul Filip i L-a vestit pe
Hristos, avea o sete dup[ Dumnezeu =i în smerenia unui suflet
care vrea s[ asculte a primit cuvântul Domnului, ca apoi s[ cear[
s[ fie botezat. <A poruncit s[ stea carul, s-au pogorât amândoi în
ap[, =i Filip a botezat pe famen. Când au ie=it afar[ din ap[, Duhul
Domnului a r[pit pe Filip, =i famenul nu l-a mai v[zut. În timp ce
famenul î=i vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la
Azot…> (Fapte 8:38-40). Roada frumoas[ a bucuriei apare imediat în via\a aceluia care a ajuns iertat de Dumnezeu, =i cazul
etiopianului mântuit nu a fost o excep\ie de la aceast[ regul[.
Domnul Isus =i aceia care sunt mântui\i se bucur[ împreun[ cu
cerul întreg de fiecare suflet care vine la mântuire a=a cum se
bucur[ un p[stor de o oaie pierdut[, dar care a fost g[sit[.
<…Bucura\i-v[ împreun[ cu mine, c[ci mi-am g[sit oaia care era
pierdut[> (Luca 15:6).
Cum am ajuns mântuit? Eu am f[cut ce am =tiu eu, iar
Domnul Isus a f[cut ce =tie El s[ fac[. Eu am =tiut s[ p[c[tuiesc
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=i Domnul Isus a =tiut s[-mi preg[teasc[ o mântuire prin a muri în
locul meu pe cruce. Harul Lui m-a ales =i m-a întrebat dac[ nu
vreau s[ fiu =i eu iertat de vina mea care m[ punea în rândul celor
lipsi\i de bucurie. Bun[tatea Domnului m-a întrebat dac[ nu vreau
=i eu bucuria care vine de sus, care nu trece, ci r[mâne în noi pân[
când ajungem acas[ cu adev[rat. Eu am spus DA! Am primit
darul nemeritat de mine, din partea Lui =i râuri de ap[ vie au
izbucnit în inima mea. Dar tu ce ai f[cut cu chemarea Lui la
poc[in\[ care este o chemare la fericire? Dac[ alegi s[ vii la El,
Dumnezeu se va bucura de tine. <…Se va bucura de tine cu mare
bucurie, va t[cea în dragostea Lui, =i nu va mai putea de veselie
pentru tine> (|efania 3:17).
Dac[ vii la El, Îi vei face Lui o mare bucurie ca mai apoi s[ te
fac[ El pe tine s[ sim\i bucuria mântuirii. El se va bucura de tine
a=a cum în pilda fiului risipitor tat[l s-a bucurat de întoarcerea fiului pierdut spre care a alergat ca s[-l îmbr[\i=eze =i s[-i dea s[rutul
împ[c[rii (Luca 15:20-24). Momentul ]n care omul intr[ pe u=a
poc[in\ei =i este n[scut de sus creeaz[ o mare bucurie nu numai
în inima celui iertat =i în inimile celor mântui\i (Luca 18:8-11), ci
chiar în ceruri unde se face s[rb[toare. <Tot a=a, v[ spun c[ este
bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur p[c[tos
care se poc[ie=te> (Luca 15:10). Zacheu L-a primit pe Domnul
Isus cu mult[ bucurie (Luca 19:6). Nu ai vrea s[-L prime=ti =i tu?
Dac[ faci acest pas al poc[in\ei El î\i va da bucuria pe care lumea
nu \i-o poate lua =i vei intra în rândul celor mântui\i care slujesc
Domnului cu bucurie. <Striga\i de bucurie c[tre Domnul, to\i
locuitorii p[mântului! Sluji\i Domnului cu bucurie, veni\i cu
veselie înaintea Lui> (Psalmul 100:1, 2).
Amin
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PUTEREA SÂNGELUI
<În El avem r[scump[rarea, prin sângele Lui,
iertarea p[catelor, dup[ bog[\iile harului S[u, pe
care l-a r[spândit din bel=ug peste noi, prin orice fel
de în\elepciune =i de pricepere.> Efeseni 1:7, 8

D

e-a lungul veacurilor omul s-a întrebat de ce exist[
atâta durere pe p[mânt =i a c[utat s[ dea anumite explica\ii care uneori au luat forma legendelor, a=a cum a
fost legenda greceasc[ a Pandorei, c[reia pe lâng[ tot feluri de
lucruri bune i s-a dat =i o cutie pe care i s-a spus s[ nu o deschid[
niciodat[. Legenda spune c[ în momentul ]n care femeia cu
numele de Pandora, care înseamn[ toate darurile, din curiozitate
a deschis cutia =i din ea a ie=it, f[r[ a putea fi pus înapoi, tot ce
este r[u ast[zi în lume, l[sând în cutie doar n[dejdea. Am ales s[
men\ionez aceast[ legend[, care în timp a devenit o metafor[ a
consecin\elor neanticipate, nu doar pentru faptul c[ provoac[
mintea la a gândi, ci =i pentru c[ are în ea o oarecare reflec\ie din
adev[rata cauz[ a existen\ei nefericirii în lume. Adev[ratul motiv
pentru nefericirea omului este c[ primii oameni au c[lcat porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din rodul pomului din mijlocul
gr[dinii Edenului, =i odat[ ce prin neascultare p[catul a intrat în
lume acesta a adus cu sine consecin\ele care produc durere =i
chiar moarte.
Aproape dou[ milioane de oameni care sunt ast[zi în închisorile Americii sau în stare de libertate preventiv[ ne aduc aminte c[
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p[catul are =i ast[zi efectul dorit de vr[jma=. Ace=tia sunt numai
câ\iva din aceia care merit[ s[ fie în acel loc, pentru c[ ei au fost
prin=i =i dovedi\i vinova\i, pe când al\ii au sc[pat deocamdat[, dar
nimeni nu scap[ de ziua socotelilor înaintea scaunului de judecat[
a lui Dumnezeu. Când ochii se murd[resc de p[cat, mintea devine
murdar[, iar inima murdar[ nu are cum s[-I fie pl[cut[ Domnului
=i nici nu poate oferi ceva care s[-I plac[ Lui pân[ ce nu se face
o isp[=ire de vin[. Dumnezeul cel Adev[rat, care nu este capricios
ca zeii închipui\i ai grecilor, ci plin de mil[ =i bun[tate, i-a f[cut
de cunoscut omului c[ va veni o zi când s[mân\a femeii va zdrobi capul =arpelui care a ispitit =i în=elat pe Eva în Eden.
Metoda de restaurare a omului, aleas[ =i acceptat[ de
Dumnezeu, a fost ca pentru vina lui s[ fie f[cut[ o plat[ în sânge,
pentru c[ conform decretului ceresc, care nu sufer[ vreodat[
modific[ri, <f[r[ v[rsare de sânge nu este iertare>. Prin acest plan
de salvare El a ar[tat c[ este un Dumnezeu care nu numai c[ are
puterea de a crea, ci are =i puterea de a r[mâne în control. Cuvântul sânge produce în mul\i oameni fiori ciuda\i, =i unii, care nu
sunt obi=nui\i s[ vad[ sânge, experimenteaz[ o oarecare a=a zis[
<înmuiere a picioarelor> când îl v[d, iar unii chiar cad în le=in
când v[d sânge. Sânge la locul unui accident sau chiar sângele
unui animal, ca cel al unui miel, stârne=te mila omului sensibil =i
cred c[ Abel a avut o astfel de senza\ie când a adus primul miel
ca jertf[ Domnului. Prin sângele unui astfel de miel recunoa=tem
c[ o via\[ a încetat, =i chiar de la început jertfa de sânge a avut
menirea de a ne ar[ta cât de distructiv este p[catul, fiindc[ cere o
astfel de plat[ dureroas[.
Mii =i mii de animale sacrificate ca jertf[ de c[tre preo\i produceau un amalgam de sim\uri în inimile israeli\ilor care veneau
la închinare ]n templu. Sim\ul milei creat de priveli=tea sinistr[ a
acelora care erau mânji\i cu sângele turmelor de animale junghiate era amestecat cu sim\ul bucuriei de a oferi ceva Domnului, de
a asculta de El =i de a fi eliberat de vin[. Toate acestea ar[tau felul
în care Dumnezeu avea s[ fac[ posibil ca vina omului s[ fie

pl[tit[ o dat[ pentru totdeauna prin sângele Mielului f[r[ cusur a
lui Dumnezeu, prin care Cel nevinovat a pl[tit pentru cei mul\i =i
vinova\i. Unii spun c[ nu sufer[ s[ aud[ a=a de mult despre sânge,
dar de fapt este p[catul nostru, de aceea ar trebui s[ ne produc[
dezgust, fiindc[ datorit[ lui v[rsarea de sânge a devenit necesar[.
Sângele leg[mântului cel nou este sursa de putere =i arm[ de
ap[rare pentru fiecare credincios care duce luptele Domnului.
Leg[mântul <Sângelui> este un leg[mânt care-=i are originea
în tezaurul cerului, unde sunt bog[\iile harului, =i a fost parte din
ceea ce a fost hot[rât la sfatul Sfintei Treimi cu privire la
r[scump[rarea omului. Într-un leg[mânt, la fel ca =i ]ntr-un contract, are loc o în\elegere în care doi sau mai mul\i se angajeaz[
s[ îndeplineasc[ condi\iile numite de leg[mânt. În acest leg[mânt,
Dumnezeu Tat[l a acceptat =i dat un Înlocuitor care s[ ia locul
omului ce trebuia s[ fie pedepsit pentru c[lcarea poruncii date de
Dumnezeu. Dumnezeu Fiul a vrut s[ fac[ voia Tat[lui =i a acceptat s[ îmbrace trup de om ca s[ devin[ R[scump[r[torul omului,
pl[tind datoria p[catului omenirii cu sângele S[u nevinovat. Nici
un om nu cunoa=te în întregime pre\ul sângelui Mielului lui
Dumnezeu, pentru c[ noi, care cunoa=tem lucrurile în parte, nu
=tim cât de mare a fost durerea Tat[lui care +i-a v[zut Fiul
chinuit =i omorât ca un r[uf[c[tor.
Cunoa=tem puterea eliberatoare de vin[ a acestui sânge care
vorbe=te mai bine ca sângele lui Abel, fiindc[ nu strig[ r[zbunare,
ci iertare. Ca parte din acest Leg[mânt al Sângelui, Dumnezeu
Duhul Sfânt a fost =i este Acela care deschide ochii inimii omului
ca s[ vad[ cât este de p[c[tos, ca apoi prin poc[in\[ în meritul
sângelui sfânt acel suflet s[ fie n[scut din nou. Oamenii fac tranzac\ii în bani, în aur sau ]n alte metale pre\ioase, ]n pietre scumpe
sau ]n bunuri materiale, dar în ceruri singura tranzac\ie acceptabil[ ca plat[ de r[scump[rare este sângele, fiindc[ conform decretul divin <f[r[ v[rsare de sânge, nu este iertare>. <+i, dup[ lege,
aproape totul este cur[\it cu sânge; =i f[r[ v[rsare de sânge, nu
este iertare> (Evrei 9:22). Când Legea dat[ prin Moise era în
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vigoare, sângele avea un rol important în lucr[rile care se
desf[=urau conform Legii levitice. <De aceea =i întâiul leg[mânt
n-a fost sfin\it f[r[ sânge. +i într-adev[r, Moise, dup[ ce a rostit
înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de
vi\ei =i de \api, cu ap[, lân[ stacojie =i isop, a stropit cartea =i tot
norodul, =i a zis: «Acesta este sângele leg[mântului, care a
poruncit Dumnezeu s[ fie f[cut cu voi. De asemenea, a stropit cu
sânge cortul =i toate vasele pentru slujb[. +i, dup[ Lege, aproape
totul este cur[\it cu sânge; =i f[r[ v[rsare de sânge, nu este
iertare»> (Evrei 9:18-22).
C[lcarea poruncilor lui Dumnezeu era marcat[ în via\a
poporului =i chiar în via\a individual[ a fiec[rui israelit de
v[rsarea sângelui de animale, care printre altele avea menirea s[
le arate cât de grav[ era fapta lor =i îi înv[\a s[ caute o protec\ie
de sub vina care atr[gea pedeapsa lui Dumnezeu. Moise a stropit
cu sânge cartea Legii =i prin credin\[ ast[zi vedem cum sângele
Mielului a stropit Scriptura, care lumineaz[ drumul pa=ilor no=tri.
Capacul isp[=irii, toate vasele folosite în slujb[ de preo\i, cortul =i
chiar tot norodul a fost stropit cu sânge, care simboliza sângele
care avea s[ fie v[rsat la Golgota de Mielul lui Dumnezeu, sânge
care avea s[ aduc[ r[scump[rare sufletului =i chiar protec\ie peste
tot ce are cel credincios. F[r[ acest sânge al Mielului mânia lui
Dumnezeu ar veni peste omul p[c[tos a=a cum s-a n[pustit peste
întâii n[scu\i din Egipt în noaptea când au s[rb[torit Pa=tele dup[
porunca Domnului, de aceea cel care st[ ast[zi sub protec\ia acestui sânge pre\ios este în siguran\[.
Moise a înmuiat planta de isop în sânge, apoi a stropit toate
lucrurile, sfin\indu-le, dar sângele Domnului Isus este aplicat nu
cu o plant[ de isop, ci credin\a este cea care face acest lucru de
sfin\ire. Toate ceremoniile împreun[ nu pot =terge nici m[car un
singur p[cat, ci doar puterea sângelui lui Hristos poate face
aceast[ isp[=ire. Chiar =i în timpul lui Moise sângele jertfelor
acopereau doar pentru un timp vina, dar sângele Domnului Isus
=terge vina cu des[vâr=ire. Este sângele a c[rui merit =i putere

ne-a deschis drumul spre a ajunge înaintea altarului lui
Dumnezeu, unde îi putem aduce o închinare în duh =i adev[r.
Acest sânge care ne d[ nevinov[\ia înaintea Tat[lui atinge întreaga noastr[ via\[. Folosind meritul Lui, Duhul Sfânt seac[
dorin\ele rele =i încurajeaz[ ce este bun =i pl[cut înaintea
Domnului, f[când posibil ca virtu\i noi s[ se dezvolte în omul cel
nou. Prin sângele Lui avem iertarea dup[ bog[\ia harului S[u =i
iertarea aceasta nu doar ne scap[ de iad, dar =i restaureaz[ rela\ia
de prietenie cu Dumnezeu. Atingerea sufletului nostru de c[tre
acest sânge ne face s[ sim\im bun[tatea Lui =i aduce în noi o stare
de c[in\[ pentru vina care a f[cut necesar ca Mielul lui Dumnezeu
s[ p[timeasc[.
Sângele scump al Domnului Isus a pl[tit r[scump[rarea noastr[ nu lui Satana, ci drept[\ii lui Dumnezeu care spune c[ plata
p[catului este moartea =i f[r[ de v[rsare de sânge nu este iertare.
Dac[ un pre=edinte de \ar[ i-ar gra\ia dintr-o dat[ pe to\i criminalii din închisori, dându-le drumul în societate, cre`nd un
pericol pentru public, în scurt timp poporul l-ar înlocui pe acel
pre=edinte, de aceea nu trebuie s[ fie un lucru de mirat pentru noi
c[ Dumnezeu, care este Dreptate, nu doar iart[ vina celui p[c[tos,
ci El cere o plat[ pentru p[cat. Primul Adam ne-a transmis
fiec[ruia dintre noi un cod genetic spiritual corupt, pe lâng[ care
am mai ad[ugat vina p[catelor noastre, iar r[scump[rarea de sub
aceast[ datorie de vin[ a fost f[cut prin moartea =i sângele celui
de-al doilea Adam care nu a avut o vin[ a Lui. <C[ci =ti\i c[ nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, a\i fost r[scump[ra\i din
felul de=ert de vie\uire, pe care-l mo=teniser[\i de la p[rin\ii
vo=tri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul f[r[ cusur =i f[r[
prihan[> (1 Petru 1:18, 19). Prin meritul acestui sânge sfânt avem
tot ce e bun, iar f[r[ el nu avem =i nu primim nimic, pentru c[ noi
nu merit[m nimic bun.
Ca s[ vezi ce putere are acest sânge al Mielului trebuie s[
prive=ti la ce a f[cut în via\a ta, dac[ e=ti un suflet mântuit, precum =i la ce a f[cut în via\a altor suflete mântuite. Acest sânge
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pre\ios a avut =i are puterea de-a face pace între omul p[c[tos =i
Dumnezeul Sfânt prin a-l ridica pe om din p[cat =i a-l îmbr[ca cu
haina neprih[nirii lui Hristos. Puterea acestui sânge a adus darul
mântuirii =i via\[ ve=nic[ acelora care au privit la Hristos pentru
a fi salva\i, a=a cum israeli\ii mu=ca\i de =erpii înfoca\i din pustie
au privit la =arpele de aram[ în[l\at pe o pr[jin[ de c[tre Moise ca
s[ fie vindeca\i. Arama, care rezist[ la foc, vorbea f[r[ cuvinte
despre judecata care avea s[ cad[ asupra Fiului lui Dumnezeu, iar
simbolul =arpelul pe o pr[jin[ a devenit un simbol folosit în
domeniul farmaceutic, pentru c[ simbolizeaz[ cura de vindecare
a bolilor. Copiii Domnului ]l biruiesc pe cel r[u =i chiar puterea
p[catului care caut[ s[ le îmboln[veasc[ sufletul prin sângele
Mielului. Domnul Isus este asem[nat cu un Miel, pentru c[ numai
un miel se l[sa s[ fie junghiat, a=a cum Domnul Isus S-a l[sat pe
mâna oamenilor care L-au r[stignit =i L-au omorât. <Când a fost
chinuit =i asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci
la m[cel[rie, =i ca o oaie mut[ înaintea celor ce o tund: n-a deschis
gura> (Isaia 53:7).
Tot acest plan care a decurs cu precizie dup[ planul f[cut în
eternitate =i toat[ aceast[ suferin\[ prin care a trecut Domnul Isus
a fost motivat[ de dragostea Lui pentru noi, ca prin r[scump[rare
s[ devenim ai Lui, =i fiind ai Lui s[ petrecem ve=nicia acolo unde
va fi El. Men\ionarea sângelui Domnului Isus nu ofenseaz[ în
nici un fel pe cel cu adev[rat credincios, pentru c[ =tie c[ este
meritul prin care a fost eliberat din starea de rob al p[catului =i a
primit nu numai puterea de tr[i curat, dar este meritul prin care a
primit darul vie\ii ve=nice. V[rsarea sângelui Lui pre\ios la
Golgota nu a fost un accident sau un incident, ci a fost parte din
desf[=urarea planului de mântuire prin care omul p[c[tos poate
ajunge s[ fie socotit neprih[nit. <Deci, cu atât mai mult acum,
când suntem socoti\i neprih[ni\i, prin sângele Lui, vom fi mântui\i prin El de mânia lui Dumnezeu> (Romani 5:9). Dependen\a
noastr[ de c[l[uzirea Duhului Sfânt =i de felul cum folosim
puterea sângelui Mielului ca arm[ de ap[rare =i de cucerire este

cea care poate face via\a noastr[ o via\[ de biruitori, nu de birui\i.
Puterea =i efectul acestui sânge f[r[ de care nu am putea fi
r[scump[ra\i este ceva la care e bine s[ cuget[m, a=a cum un
r[zboinic î=i verific[ armele cu care se ap[r[ =i cu care atac[.
Primele animale sacrificate din pieile c[rora Dumnezeu a f[cut
haine primilor oameni, jertfa adus[ de Abel, jertfa adus[ de Noe
din animalele curate, dup[ ce a fost salvat de potop, jertfa cerut[
lui Avraam pe Moria, jertfa mielului Pascal când israeli\ii au ie=it
din Egipt, jertfele cerute de Legea dat[ prin Moise, toate ar[tau c[
avea s[ fie jertfit un Miel deosebit, a c[rui sânge va pl[ti odat[
pentru totdeauna vina p[catului omenirii în dreptul fiec[rui suflet
care cere =i accept[ darul iert[rii lui Dumnezeu. Toat[ înv[\[tura
Legii cu privire la jertfe =i sânge prevestea aceast[ jertf[
des[vâr=it[ de sânge nevinovat care a fost pus[ pe altarul lui
Dumnezeu (Apocalipsa 8:3) pentru a rezolva problema p[catului
odat[ pentru totdeauna. Dumnezeu i-a ar[tat lui Moise, când a
petrecut timp cu El pe munte, cum s[ fac[ lucrurile care aveau s[
fie folosite pentru aducerea jertfelor de sânge, dar acea lucrare a
fost o lucrare temporar[. Ei fac o slujb[, care este chipul =i umbra
lucrurilor cere=ti dup[ porunca primit[ de Moise de la Dumnezeu,
când avea s[ fac[ cortul: <Ia seama>. i s-a zis, <s[ faci totul dup[
chipul care \i-a fost ar[tat pe munte>.
Altarul din cortul întâlnirii, care mai târziu a ajuns s[ fie
în[untrul templului zidit de Solomon, f[cea parte din ceea ce
Scriptura nume=te umbra lucrurilor viitoare =i cu toate c[ nu erau
jertfe des[vâr=ite, israeli\ilor li se cerea s[ le trateze cu mare
aten\ie =i respect. <C[ci via\a trupului este în sânge. Vi l-am dat
ca s[-l pune\i pe altar, ca s[ slujeasc[ de isp[=ire pentru sufletele
voastre, c[ci prin via\a din el face sângele isp[=ire. De aceea am
zis copiilor lui Israel: «Nimeni dintre voi s[ nu m[nânce
sânge…»> (Leviticul 17:11, 12). Prin sânge se f[cea isp[=irea
poporului în vremea lui Moise =i tot prin sânge, dar sânge sfânt.
s-a f[cut isp[=irea pentru sufletele care alc[tuiesc norodul sau
Biserica Domnului Isus, când El a intrat în locul Preasfânt cu
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acest pre\ de sânge, unde a f[cut isp[=irea pentru p[c[to=i. <+i a
intrat, odat[ pentru totdeauna în Locul Preasfânt, nu cu sânge de
\api =i de vi\ei, ci cu însu=i sângele S[u, dup[ ce a c[p[tat o
r[scump[rare ve=nic[> (Evrei 9:12). Când c[l[tore=ti cu trenul,
dac[ ai biletul corespunz[tor po\i ca s[ stai lini=tit, pentru c[ conductorul va privi la bilet, îl va verifica =i, chiar dac[ nu spune
nimic altceva, dup[ ce \i l-a cerut la control el va valida dreptul
pe care-l ai de a fi în acel tren. Biletul nostru spre cer este sângele
Domnului Isus, care a deschis u=a harului prin care omul este iertat =i n[scut din nou ca s[ poat[ intra =i mo=teni Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Nimeni nu este prea r[u s[ nu poat[ fi cur[\at prin
acest sânge =i nimeni nu este destul de bun ca s[ nu aib[ nevoie
s[ fie cur[\at de acest sânge pre\ios. Nu prin fapte bune, nu prin
ceremonii biserice=ti sau jertfe de vreun fel, nu prin mijlocirea
unor oameni, ci numai prin sângele pre\ios al Domnului Isus omul
poate s[ scape de orice vin[ =i s[ primeasc[ intrarea în ceruri.
Dac[ trecând din via\[ ai fi întrebat de ce crezi c[ ai dreptul s[
intri în cer, ce ai spune? Singurul r[spuns bun este c[ Domnul Isus
Hristos a murit în locul t[u =i a pl[tit vina p[catului t[u cu sângele
Lui pre\ios. Ce pre\ are pentru tine sângele Domnului Isus? <Ei
l-au biruit prin sângele Mielului =i prin cuvântul m[rturisirii lor,
=i nu =i-au iubit via\a chiar pân[ la moarte> (Apocalipsa 12:11).
Când I-ai cerut ultima oara protec\ie =i când ai stat ultima oar[ la
masa Lui ca în mod simbolic prin rodul vi\ei s[ te împ[rt[=e=ti din
meritele Lui =i s[ veste=ti prin aceasta moartea Lui? <Tot astfel
dup[ ce au mâncat, a luat paharul =i li l-a dat, zicând: «Acest
pahar este leg[mântul cel nou, f[cut în sângele Meu, care se vars[
pentru voi»> (Luca 22:20). Domnul Isus a ini\iat aceast[ lucrare
=i dat porunc[ ucenicilor S[i, care formeaz[ Biserica Sa, ca s[
fac[ aceast[ lucrare pân[ când va veni El, când din nou vom bea
din acest rod al vi\ei în Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Neglijarea acestei lucr[ri de a sta la masa Domnului, care
include o vreme de cercetare, este motivul pentru care mul\i dorm
spiritual =i sunt bolnavi, pentru c[ mul\i privesc la ce Domnul a

spus s[ facem ca la ceva care trebuie s[ ad[ug[m la lista lucrurilor
pe care le facem, în loc ca acestea s[ fie cele dintâi lucruri pe care
le facem. Dumnezeu nu doar ]i spune omului nu face cutare lucru,
ci El spune =i ce s[ faci ca s[ po\i avea o leg[tur[ îndeaproape cu
El, ca între Tat[ =i fiu, sau ca între Tat[ =i fiic[. El nu doar ne
spune s[ l[s[m obiceiurile ru=inoase, ci ne înva\[ s[ tr[im dup[
îndemnurile Duhului care sunt via\[. Pentru aceasta a rânduit s[
avem cuvântul Scripturii care se adreseaz[ oric[rei situa\ii din
via\a noastr[, ca astfel s[ nu ne afl[m c[ ie=im de sub protec\ia
acestui sânge care împreun[ cu Duhul Sfânt =i Cuvântul Scripturii
are putere de sfin\ire în via\a noastr[.
Când au ap[rut aparatele VCR, folosite pentru casetele video
mari, majoritatea aveau un ceas care de cele mai multe ori indica
acelea=i cifre, din cauz[ c[ posesorul aparatului nu-=i f[cea timp
s[ citeasc[ manualul aparatului ca s[ înve\e cum s[ potriveasc[
ceasul electronic. Mul\i trateaz[ Scriptura la fel, =i nu citesc acest
manual pentru suflet, de aceea nu =tiu s[ tr[iasc[ via\a cu folos
pentru Dumnezeu, deoarece nu cerceteaz[ s[ vad[ în aceast[ carte
ce este pl[cut înaintea Domnului (Efeseni 5:10). Cuvântul
Scripturii este scris într-un mod simplu =i u=or de în\eles nu doar
de c[rturari, ci =i de nec[rturari =i ne-a fost dat în primul rând nu
pentru valoarea Lui istoric[, ci pentru a-L aplica în via\a noastr[.
<Legea Domnului este des[vâr=it[, =i învioreaz[ sufletul;
m[rturia Domnului este adev[rat[ =i d[ în\elepciune celui ne=tiutor> (Psalmul 19:7).
Am v[zut =i am recunoscut împlinirea acestui verset în mul\i
credincio=i care poate nu au mult[ =coal[, dar au cunoscut cuvântul Scripturii, de aceea vorbesc =i se poart[ cu mult[ în\elepciune.
Lumea spune c[ frumuse\ea exterioar[ are valoare, iar lipsa ei
înseamn[ lips[ de valoare, dar Dumnezeu prive=te la frumuse\ea
din[untru, iar la aceasta nu se poate ajunge decât prin lucrarea de
sfin\ire, care cur[\[ casa sufletului nostru =i deschide templul în
care Duhul Sfânt vrea s[-L prosl[veasc[ pe Dumnezeu. Nazi=tii
au vrut s[ separe =i s[ formeze o ras[ de oameni f[r[ cusur tru-
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pesc, cum ar fi m[rimea urechii, lungimea palmei împreun[ cu
alte m[sur[tori de acest fel, =i oricine vroia s[ fac[ parte din organiza\ia SS avea geneologia familiei verificat[ pân[ la anii 1700,
iar în cazul ofi\erilor =i mai departe, ca nu cumva s[ fac[ parte din
poporul evreu. Dumnezeu nu selecteaz[ dup[ astfel de criterii
care ne-ar exclude pe mul\i dintre noi, ci cheam[ la mântuire pe
oricine vrea s[ bea din apa vie\ii. <+i cântau o cântare nou[, =i
ziceau: «Vrednic e=ti Tu s[ iei cartea =i s[-i rupi pece\ile: c[ci ai
fost jungheat, =i ai r[scump[rat pentru Dumnezeu, cu sângele
T[u, oameni din orice semin\ie, de orice limb[, din orice norod =i
din orice neam»> (Apocalipsa 5:9). Orice înseamn[ oricine =i
aceast[ categorie m[ include =i pe mine =i pe tine. <…Cine vrea,
s[ ia apa vie\ii f[r[ plat[!> (Apocalipsa 22:17).
Când pescarul scoate un pe=te din ap[, practic îl scoate
dintr-un mediu perfect de via\[ pentru el, =i odat[ scos af[r[
pe=tele moare. Acela care este c[utat =i pescuit prin metodele
folosite de dragostea lui Dumnezeu este scos din marea mor\ii de
p[cat în care zace lumea la o via\[ frumoas[, tr[it[ cu folos
ve=nic, lucru devenit posibil numai în meritul sângelui Domnului
Isus Hristos. Ai tu via\[ din Hristos în meritul acestui sânge
pre\ios? Oferta este deschis[ =i ast[zi. Ea spune: <Cine vrea!>, a=a
c[ dac[ vrei po\i s[-I ceri =i El va =terge toat[ vina ta. Prin Cuvânt
=i prin cârmuirea Duhului Sfânt te va înso\i zi de zi, pân[ în clipa
când vei ajunge în casa Tat[lui, unde te vei bucura împreun[ cu
to\i aceia a c[ror vin[ a fost =tears[ prin meritul sângelui sfânt al
Mielului lui Dumnezeu, la osp[\ul pe care l-a preg[tit.
Amin
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36
EVOLUÞIONIºTII
<Cine crede în Fiul, are via\a ve=nic[; dar cine nu
crede în Fiul, nu va vedea via\[, ci mânia lui
Dumnezeu r[mâne peste el.> Ioan 3:36

}

mi aduc =i acum bine aminte de orele de ateism din timpul
=colii generale, la care, sub presiunea aplicat[ în mod
selectiv asupra elevilor de c[tre profesorul de istorie, am
fost chemat s[ particip =i eu în zilele de duminic[, când familia
mea mergea la casa de rug[ciune. Îmi amintesc de orele de istorie
în care eram mereu pisa\i cu înv[\[tura despre maimu\a
antropoid[, care ni se spunea c[ este str[mo=ul omului. Toate
acestea aveau ca scop s[ m[ conving[ pe mine =i pe al\ii ca =i
mine, care ne tr[geam din familii de credincio=i, c[ nu exist[
Dumnezeu. În acea vreme nu în\elegeam a=a de bine de ce se
depune atâta efort pentru a ne convinge c[ nu exist[ Dumnezeu =i
nici nu în\elegeam c[ de fapt for\ele întunericului erau la lucru,
având ca scop s[ ne fac[ pe noi, ni=te tineri în prag de adolescen\[, s[ nu credem în Acela care a f[cut omul dup[ chipul =i
asem[narea Sa. Batjocurile ce ne-au fost adresate nou[, copiilor
de credincio=i, în anii de liceu au avut ca scop zdrobirea credin\ei
noastre, care =i a=a era foarte firav[ pentru c[ iubeam p[catul, =i
astfel necrezând ]n Fiul s[ nu ajungem s[ primim darul vie\ii
ve=nice =i mânia lui Dumnezeu s[ r[mân[ peste noi.
Mai târziu am v[zut cum acela=i vr[jma=, care de data aceasta,
în cazul meu, nu mai vorbea române=te, a f[cut din majoritatea
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campusurilor universitare un loc în care prin înv[\[tura despre
evolu\ie a c[utat =i înc[ mai caut[ s[ distrug[ credin\a tinerilor
cre=tini izola\i de p[rin\i =i de biserica în care poate au crescut.
Tot mai mult c[r\ile de =tiin\e naturale din =coli, cu excep\ia =colilor cre=tine, con\in minciuni otr[vitoare pentru aceia care stau în
b[nci ca s[ fie înv[\a\i. Nu degeaba a spus Hitler: <Las[-m[ s[
controlez c[r\ile de educa\ie =colar[ =i am s[ controlez statul.>
Adolf Hitler a crezut în evolu\ie, de aceea a privit la anumite rase
de oameni ca fiind inferioare =i a crezut c[ îi revine lui sarcina de
a le =terge pe acestea de pe fa\a p[mântului, dar Dumnezeu a fost
de alt[ p[rere.
Profesorii care predic[ evolu\ia, numit[ =i evanghelia Satanei,
caut[ s[-i înve\e pe studen\i nu cum s[ gândeasc[, ci îi înva\[ s[
accepte ce le spune =i face aceasta uneori prin întreb[ri de
examinare =iret ticluite, ca de exemplu: <Crezi c[ evolu\ia omului
a ajuns la cap[t?> Dac[ studentul spune DA, de fapt spune c[ el
crede c[ omul a fost într-un proces de evolu\ie, iar dac[ spune
NU, înseamn[ c[ el crede c[ omul continu[ s[ evolueze mai
departe. Sondajele de informare public[ arat[ c[ 75% din copiii
credincio=ilor î=i pierd credin\a în Dumnezeu pe parcursul unui
singur an de colegiu. Este foarte trist, dar am v[zut în repetate
rânduri cum aceast[ tactic[ a vr[jma=ului de a propaga ideea
evolu\iei a f[cut din tinerii care au mers la =coal[ cu rezerve spirituale slabe =i în acela=i timp cu o oarecare sete dup[ p[cat
oameni a c[ror credin\[ a fost strivit[ la p[mânt cu mare u=urin\[.
Înv[\[tura care promoveaz[ ideea evolu\iei este una din minciunile diavolului cump[rat[ de cei care ar dori s[ nu existe
Dumnezeu, din dorin\a de a nu fi r[spunz[tori ]n fa\a unei
autorit[\i spirituale Supreme.
A crede în evolu\ie înseamn[ a spune c[ nu crezi într-un
Dumnezeu Creator, care a întocmit lumina =i a f[cut întunericul
(Isaia 45:7), care a f[cut p[mântul, omul, cerurile =i o=tirea lor.
<Eu am f[cut p[mântul, =i am f[cut pe om pe el; Eu cu mâinile
Mele am întins cerurile, =i am a=ezat toat[ o=tirea lor>

(Isaia 45:12). Ziditorul ne-a l[sat o a=a de m[rea\[ lucrare a
mâinilor Lui încât în cuvântul Scripturii îi nume=te pe aceia care
spun c[ El nu exist[ oameni lipsi\i de minte, a=a c[ a crede în
evolu\ie este o nebunie. <Nebunul zice în inima lui: «Nu este
Dumnezeu!» > (Psalmul 14:1); (Psalmii 10:4 =i 53:1). Evolu\ia se
aseam[n[ cu jocul cu jum[t[\i de nuc[ goale, care sunt sucite =i
r[sucite repede pe o mas[ spre a crea confuzie celui care încearc[
s[ afle sub care dintre ele este un bob de porumb, dar jocul
evolu\iei, care este jocul Satanei, este =i mai în=el[tor. Geologia,
antropologia =i biologia sunt folosite de cel r[u într-un astfel de
joc, cu precizarea c[ sub una din ele se afl[ adev[rul cu privire la
evolu\ie. Geologul crede c[ antropologul are eviden\a necesar[,
iar antropologul crede c[ biologul de\ine aceast[ eviden\[ a
evolu\iei, când de fapt niciunul dintre ei nu o are, pentru c[
evolu\ia nu a existat =i nu poate fi dovedit[, dar este acceptat[ ca
fiind singura alternativ[ la teoria de a crede într-un Creator.
Teoria Evolu\iei este teoria pe care diavolul o ofer[ ca pe o
pilul[, ce se consider[ a fi u=or de înghi\it, acelora care în fa\a eviden\ei complexe a crea\iunii vor s[-=i închid[ ochii în a=a fel încât
s[ vad[ numai ce ei vor s[ vad[, din cauz[ c[ nu vor s[ recunoasc[
c[ un Creator a f[cut tot ce vedem cu microscopul, cu telescopul
sau cu ochiul liber. Este o pilul[ care, ca =i un sedativ, calmeaz[
con=tiin\a unui astfel de suflet r[zvr[tit, dar numai temporar, pentru c[ în clipele de dinainte de a se desp[r\i sufletul de acest
ambalaj numit de noi trup fizic, ochii celui care accept[ o astfel
de pilul[ i se deschid ca s[ vad[ lumea care nu va trece, a
lucrurilor =i fiin\elor spirituale. Dintr-un efort disperat de a-L face
pe Dumnezeu anonim, de parc[ ar fi imuni adev[rului, când
vorbesc despre modul cum s-a ajuns la ceea ce vedem ast[zi cu
ochii p[m`nte=ti, cei ce sus\in teoria evolu\iei folosesc mult
cuvinte ca =i: coinciden\[, =ans[, mod progresiv, selec\ie natural[,
evoluat sau supravie\uire.
Evolu\ioni=tii dau o explica\ie superficial[ ]n ce prive=te
r[utatea =i agresivitatea ce se g[se=te în oameni, spunând c[ se
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datoreaz[ dorin\ei naturale de supravie\uire a speciei, dar teoria
lor nu are nici o explica\ie pentru a justifica bun[tatea uman[,
într-o m[sur[ mai mare în unii =i într-o m[sur[ aproape neglijabil[ în al\ii, care este parte din caracterul omului. Cei ce cred în
evolu\ie î=i <în\epenesc grumazul>, cum spune Biblia, refuz`nd
ideea supranaturalului, închiz`nd în mintea lor posibilitatea existen\ei unui Creator. Totu=i, eviden\a complexit[\ii biologice
dovedit[ de =tiin\[ face din tot mai mul\i atei oameni care ajung
s[ fie convin=i c[ exist[ o în\elepciune creatoare f[r[ de care, a=a
cum a spus fizicianul Einstein, Universul nu are sens.
Este bine ca de la început s[ definim ce înseamn[ evolu\ie,
fiindc[ cuprinde mai multe categorii =i poate fi un termen
alunecos. Avem ceea ce oamenii numesc, f[r[ s[ aib[ nici o eviden\[, evolu\ia cosmic[, conform c[reia unii spun c[ acum vreo
20 de miliarde de ani printr-o explozie numit[ BIG BANG a
început Universul, acel punct fiind, spun ei, punctul de origine a
timpului, a materiei =i a spa\iului. Ei sus\in c[ din ceva ce ar fi
putut fi de m[rimea unui singur punct pe o pagin[ de hârtie s-a
început =i s-a ajuns la Universul pe care-l vedem ast[zi =i care
continu[ s[ se extind[. Teoria evolu\iei presupune c[ acest BIG
BANG, adic[ marea explozie, va avea loc din nou, a=a dup[ cum
are loc tot la vreo sut[ de miliarde de ani, când din nou, de data
aceasta în sens opus, Universul va ajunge s[ fie comprimat în
m[rimea unui punct însemnat pe o coal[ de hârtie.
Evolu\ia chimic[ este cea care presupune c[ hidrogenul =i
ceva heliu a fost sursa creerii unor alte elemente chimice mai
complexe, care se g[sesc ]n tabelul lui Mendelev, cu care ne-am
luptat majoritatea din noi s[-l înv[\[m în clasele de liceu. Teoria
evolu\iei continue a stelelor este urm[torul tip de evolu\ie despre
care se vorbe=te în lumea =tiin\ei oarbe, =i cu toate c[ se estimeaz[
c[ sunt destul de multe stele, ]nc`t fiecare om de pe p[mânt s[
poat[ avea dou[ trilioane de stele ale lui (2 000 000 000 000),
aceast[ teorie sus\ine c[ toate au avut ca surs[ acel punct comprimat. Nici un om nu a v[zut cum se formeaz[ o stea, ci doar au fost

observate vreo treizeci de stingeri de stele numite Nova sau
Supra-Nova. Apoi avem ceea ce omul nume=te evolu\ie organic[,
care cuprinde teoria despre originea vie\ii, =i evolu\ioni=tii spun
c[ vine din ceva ce nu a avut via\[. În categoria urm[toare avem
ceea ce în lumea =tiin\ei se nume=te macroevolu\ie, care spune c[
un anumit tip de animal în timp se schimb[ într-un alt tip de animal, de=i nimeni nu a v[zut o astfel de schimbare =i conform acestui principiu se crede de exemplu c[ ceea ce noi ast[zi numim un
câine viu care latr[ a fost acum cinci miliarde de ani o piatr[.
Cel de-al =aselea fel de evolu\ie numit de lumea =tiin\ei
microevolu\ie de fapt nu este o evolu\ie, ci este producerea artificial[ a unei schimb[ri de soi sau ras[, prin care poate fi observat[
o trecere de la un fel de plant[ sau animal la un alt fel de plant[
sau animal, ca =i când doi pomi sau trandafiri sunt altoi\i ca s[
formeze un nou tip de trandafir, sau a=a cum în laborator din albina de cas[ =i cea s[lbatic[ s-a ajuns la o nou[ specie de albin[. În
acela=i mod s-a ajuns la rase de cai, de porci, de oi sau în cazul
leg[turii dintre cal =i m[gar s-a ajuns la ceea ce este cunoscut
ast[zi cu numele de catâr. Microevolu\ia nu adaug[ =i nu creaz[,
ci doar selecteaz[ anumi\i pini din codul genetic spre a forma un
nou fel de cod genetic alc[tuit din compozi\ia par\ial[ a dou[ sau
mai multe coduri genetice. Primele cinci feluri de evolu\ie
amintite sunt acceptate numai prin închipuire, pentru c[ sunt doar
presupunerea unui lan\ de evenimente prin care de la nimic s-a
ajuns la o piatr[, apoi la o sup[ chimical[ înfierbântat[ care a dus
la formarea unei bacterii, ca apoi, f[r[ s[ mai amintim milioane
de faze, s[ se ajung[ la om, la o banan[ sau la un vultur.
Evolu\ioni=tii spun c[ acum 20 de miliarde de ani a avut loc
explozia pe care o numesc Big Bang, c[ Terra cu condi\ii prielnice pentru via\[ s-a format acum 4,6 miliarde de ani dintr-un
bulg[r de lav[ incandescent[ care s-a r[cit, c[ via\a a ap[rut pe
Terra acum 3 miliarde de ani =i c[ omul a început s[ evolueze
acum 3 milioane de ani. Tot ei sus\in c[ a fost nevoie de milioane
de ani ca s[ se ajung[ la o celul[ vie, care s[ func\ioneze în modul
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în\eles de noi ast[zi. Ei spun c[ o astfel de celul[ a ajuns la existen\[ printr-o varia\ie intermitent[ a diferitelor condi\ii care au
dezvoltat-o în ceva tot mai complex. Ei sus\in c[ o astfel de
celul[, care are un num[r de 10 miliarde de atomi înmul\it cu 10
miliarde de atomi, a ajuns ca prin miliarde de schimb[ri unice =i
specifice s[ formeze o celul[ vie, care s[ func\ioneze dup[ un cod
de instruc\iuni ]nregistrate în ea îns[=i.
Darwin a popularizat ideea c[ ceea ce vedem azi sunt lucruri
care s-au creat de la sine, evoluând de la simplu la complex =i de
la o stare de haos la armonie între elemente =i specii. Evolu\ia
speciilor, cum =i-a numit el teoria, pe vremea când nu se cuno=tea
nimic despre codul genetic, a dat de un pod pe care nu l-a trecut
niciodat[, pentru c[ nu exist[ celule primitive, ci doar ast[zi,
datorit[ p[catului, exist[ celule care nu se mai reproduc în mod
identic, duc`nd astfel printre altele la ceea ce numim cancer. Dac[
mergi în p[dure =i ridici o piatr[ mare sau tragi de un lemn uscat
se poate s[ vezi sute =i chiar mii de gâze sau larve =i se =tie c[
95% din ce are via\[ pe Terra sunt gâze sau insecte. Fiecare din
aceste insecte sunt create de un Creator. Toate au un aparat digestiv =i fiecare are un mecanism dup[ care ac\ioneaz[. Ele nu pot
digera lemnul pe care-l m[nânc[, ci au alte viet[\i mici în stomacul lor care transform[ acel lemn în celuloz[. Aceste dou[
tipuri de creaturi nu pot exista una f[r[ cealalt[.
Conform teoriei evolu\iei, care a evoluat prima? Niciuna, pentru c[ singura explica\ie este c[ au fost create de Dumnezeu în
acela=i timp. Lumea care refuz[ s[ accepte ideea existen\ei unui
Creator încearc[ s[ separe =tiin\a de religie, implicând ideea c[
evolu\ia este parte din =tiin\[. Este de net[g[duit c[ au fost
descoperite oase de dinozaur care pân[ acum câ\iva zeci de ani
purtau numele de balauri =i dragoni, oase care m[soar[ pân[ la 15
metri lungime, dar ele nu au milioane de ani vechime, ci doar
aproximativ 4400 de ani, din timpul potopului lui Noe. Aproximativ 75% din suprafa\a Terrei este acoperit[ de ape =i cu toate c[
doar 10% a fost explorat, omul, care este a=a de limitat în ceea ce

cunoa=te, sus\ine c[ nu exist[ Dumnezeu. În lumea oamenilor de
=tiin\[ se spune cu privire la computere c[ dac[ schingiuie=ti =i
mutilezi destul de mult timp o banc[ de informa\ie, aceasta ajunge
s[-\i spun[ ceea ce vrei s[ auzi. }n mod identic, ignorând dovezile
crea\iunii, evolu\ioni=tii încearc[ s[ fac[ un astfel de lucru privind
doar la informa\ia care le su\ine teoria, neg`nd restul. Dac[-i spui
unui profesor evolu\ionist c[ Dumnezeu a f[cut p[mântul a=a cum
îl cunoa=tem noi, acum =ase mii de ani, ar spune c[ este imposibil =i s-ar putea s[ te întrebe imediat: <Cine L-a f[cut pe
Dumnezeu?>, ]ns[ aceea=i persoan[ este gata s[ cread[ c[ acum
20 de miliarde de ani din nimic a ap[rut un punct care învârtindu-se repede într-o atmosfer[ incandescent[ a explodat într-un
Univers maiestuos. Un astfel de evolu\ionist este gata s[ râd[ de
ideea c[ toate speciile de câini aflate azi pe p[mânt au provenit
din doi câini care au fost în corabia lui Noe, dar sunt gata s[
cread[ c[ ace=ti câini au provenit din ceva care cu miliarde de ani
în urm[ a fost o piatr[.
}ns[ cine a creat legile acestui Univers =i de unde a ap[rut energia pentru marea explozie Big Bang? Dac[ totul a început a=a
cum sus\ine teoria evolu\iei, printr-o rota\ie la dreapta a unui
punct, de ce unele planete se învârtesc spre stânga? De ce planetele Jupiter, Neptun =i Saturn au fiecare Luni sateli\i care se
învârtesc unele spre dreapta =i altele spre stânga? Eu cred c[
Dumnezeu, care la început a f[cut, sau cum spune o traducere mai
precis[, a creat cerurile, a ales s[ pun[ planetele în astfel de
mi=c[ri de direc\ii opuse ca s[-i arate omului cât de stupid[ este
teoria evolu\ie. Totu=i, Scriptura vorbe=te despre o mare explozie,
Big Bang, undeva în viitor, =i pentru a ne face acest adev[r cunoscut Dumnezeu a ales un pescar cu numele de Simon Petru
prin care ne-a revelat acest adev[r cu privire la viitor. <Ziua
Domnului îns[ va veni ca un ho\. În ziua aceea, cerurile vor trece
cu troznet, trupurile cere=ti se vor topi de mare c[ldur[, =i p[mântul, cu tot ce este pe el, va arde> (2 Petru 3:10).
Omul este o fiin\[ creat[ cu un scop precis de Creator =i nu
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poate fi fericit pân[ când nu-L cunoa=te, accept[ =i adopt[, =i
începând s[-L în\eleag[ ac\ioneaz[ dup[ acest scop numit =i planul lui Dumnezeu pentru om. Mul\i, a=a zis atei, nu =tiu exact ce
cred, nu sunt destul de sofistica\i ]nc`t s[ poat[ spune ce st[ la
baza refuzului lor de a crede c[ exist[ Dumnezeu =i nici nu au
dorin\a s[-L caute, din acela=i motiv pentru care un om certat cu
legea nu caut[ un poli\ist. Dumnezeu iube=te ateii, inclusiv pe
aceia care pot explica teoria evolu\iei =i, pentru c[ =tie ce-i
a=teapt[ dup[ aceast[ via\[ scurt[, le vrea întoarcerea la El.
Domnul le iese mereu în cale prin diferite împrejur[ri =i chiar în
gând ca s[-i cheme la împ[care cu El. Credin\a cre=tin[ spune c[
p[mântul, a=a cum îl cunoa=tem noi, are aproximativ 6000 de ani,
c[ în urm[ cu aproximativ 4400 de ani a avut loc un potop, nu
par\ial, ci total, mai spune c[ acum 2000 de ani a venit în lume
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost me=ter
]mpreun[ cu Dumnezeu Tat[l la crearea Universului.
Dup[ ce am petrecut destul de mult timp cu ce =i în ce cred
evolu\ioni=tii, este potrivit s[ privim la Cartea în care cred aceia care
=tiu c[ exist[ un Creator ce a creat tot ce vedem =i ce nu vedem, =i
care este o Carte ca nici o alt[ carte, pentru c[ vorbe=te cu precizie
nu numai despre trecut =i prezent, dar =i despre viitor. În scurgerea
anilor, Dumnezeu a îng[duit s[ se descopere o metod[ de tratare a
papirusului din care s[ se fac[ fâ=ii lungi de hârtie pe care s[ fie
scrise cuvintele inspirate =i transmise nou[ oamenilor de Creator.
Prin aceast[ metod[ de prelucrare a hârtiei s-a ajuns de la scrierile
f[cute pe piei de animale, la Biblos, Cartea numit[ Biblie sau Sfânta Scriptur[. Dac[ teoria evolu\iei folose=te o logic[ r[sucit[ în
multe fire de minciun[, adev[rul Scripturii, prin care Creatorul a
ales s[ se fac[ cunoscut oamenilor, este simplu =i u=or de în\eles.
Traducerea Scripturii de pe manuscrise =i din limbi cunoscute
numai de un num[r mic de oameni la ceea ce ast[zi numim traducerea King James, într-o englez[ a acelor ani, a fost o lucrare început[ în 1604 =i terminat[ 1611. Sulurile de la Marea Moart[, descoperite de câ\iva zeci de ani, dovedesc acurate\ea cu care s-a p[strat

=i s-a transmis cuvântul original inspirat de Duhul lui Dumnezeu.
Sfânta Scriptur[ este alc[tuit[ din canonul a 66 de c[r\i, care ]n
func\ie de perioada în care au fost scrise se împart în ceea ce
numim ast[zi Vechiul =i Noul Testament. Cele dou[ Testamente
sunt dou[ leg[minte =i Noul Testament este ascuns în Vechiul
Testament, iar Vechiul Testament este explicat prin Noul Testament. C[r\ile care alc[tuiesc Sfânta Scriptur[ au fost scrise prin
revela\ie divin[ de 40 de persoane alese =i folosite de Dumnezeu
pentru aceast[ lucrare pe parcursul a 1500 de ani. Scriptura este
revela\ia divin[ a adev[rului pe care Dumnezeu l-a f[cut cunoscut
omului prin inspira\ie sau chiar în mod direct. <Toat[ Scriptura este
însuflat[ de Dumnezeu =i de folos ca s[ înve\e, s[ mustre, s[
îndrepte, s[ dea în\elepciune în neprih[nire> (2 Timotei 3:16).
Mai exist[ apocrifele scrise dup[ moartea apostolilor, dar nu
fac parte din canonul c[r\ilor inspirate pentru c[ au în ele principii
care nu au la temelie înv[\[tura apostolic[, a=a cum ar fi rug[ciunile pentru mor\i sau ideea de purgatoriu. Noul Testament, care a
fost în întregime scris în limba greac[, ne prezint[ oameni, evenimente =i adev[ruri pe care unii le numesc doctrine, iar subiectul
acestei c[r\i este mântuirea sufletului omenesc prin credin\a în
Domnul Isus Hristos. De la prima carte a Noului Testament, scris[
de Iacov, fratele Domnului Isus, =i pân[ la cartea Apocalipsei
scris[ de Apostolul Ioan, c[r\ile care formeaz[ Noul Testament
cuprind perioada numit[ de unii teologi dispensa\ia harului, când
omul poate fi mântuit prin credin\a în Domnul Isus. Cei ce cred
în Crea\ie, conform Scripturii, afirm[ c[ Dumnezeu a creat lumea
în =ase zile. Ca =i Creator, Dumnezeu este proprietarul legal al
Universului care include p[mântul cu tot ce este pe el =i de aceea
El are dreaptul s[ fac[ legi atât pentru natur[ cât =i pentru om, pe
care l-a f[cut din \[rân[ =i a suflat duh de via\[ peste el.
Omul a c[lcat legile date de Dumnezeu, a=a cum au fost cele
zece porunci, =i prin aceasta s-a f[cut vrednic de pedeaps[, dar
datorit[ faptului c[ omul a fost creat ca suflet viu, care s[ existe
ve=nic, Dumnezeu a intervenit printr-un plan de sc[pare numit =i
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plan de salvare, care a fost dus la îndeplinire printr-un Salvator.
Credin\a în acest Salvator, Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat în
trup fizic de om spre a fi un înlocuitor potrivit pentru omul p[c[tos,
este singura cale prin care omul se poate împ[ca cu F[c[torul lui.
Cine este p[c[tos? Cine a c[lcat o porunc[ a lui Dumnezeu, considerat[ de noi oamenii ca fiind mare sau mic[, o dat[ sau de mii
de ori? Cine nu a spus o minciun[ în via\a Lui? Cine nu a ur`t sau
nu a poftit? Chiar dac[ noi nu am admite, cuvântul Scripturii ne
spune c[ to\i suntem p[c[to=i. Cei ce cred în Crea\ie ca fiind
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu cunosc importan\a Scripturii a
c[rui mesaj produce credin\a care este calea de a ie=i de sub mânia
lui Dumnezeu, ca apoi prin Leg[mântul cel nou al r[scump[r[rii s[
primeasc[ via\a ve=nic[, nu prin merite personale, ci ca dar al lui
Dumnezeu în meritul jertfei Domnului Isus Hristos.
În pilda bogatului nemilostiv (Luca 16:19), despre care
Domnul Isus ne-a spus c[ a ajuns în chinuri, afl[m c[ acestui
suflet pierdut i s-a spus c[ cei cinci fra\i ai lui, pe care el ar fi dorit
s[-i previn[ cu privire la ceea ce-i a=teapt[ dup[ moarte, au pe
Moise =i pe proroci. Nici Moise =i nici prorocii nu tr[iau în acel
timp, ]ns[ fra\ii afla\i în via\[ ai bogatului ajuns în Locuin\a
Mor\ilor aveau ceea ce au scris ei, deci, Dumnezeu îi f[cea
r[spunz[tori de cuvintele rostite de Moise =i de proroci ca =i cum
ei ar fi fost în via\[ printre ei. La fel ast[zi, dup[ acela=i principiu,
prin Scriptur[ oamenii }l au pe Domnul Isus printre ei prin cuvintele pe care El le-a rostit =i care sunt scrise în Sfânta Scriptur[.
Am fost crea\i pu\in mai prejos ca îngerii =i cunoa=tem
lucrurile în parte, dar ni s-a dat s[ cunoa=tem îndeajuns din
Cuvânt ]nc`t s[ avem r[spunsuri la întreb[rile importante ale
vie\ii, ca de exemplu: <Cine sunt? Care este scopul existen\ei
mele pe p[mânt? Ce urmeaz[ dup[ aceast[ via\[? Cum pot s[ m[
preg[tesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu?> Sunt legi ale =tiin\ei
despre care dac[ i-ai spune unui om de =tiin\[, expert în acel
domeniu, c[ le cuno=ti pe deplin, ar spune c[ de fapt nu ai prea
multe cuno=tin\e în acel domeniu. În acela=i fel, dac[ cineva ar

spune c[-L =tie =i în\elege pe deplin pe Dumnezeu ne-am da
seama c[ nu în\elege prea multe despre El, Cel care nu poate fi
]n\eles pe deplin cu mintea noastr[ de acum, de aceea caut[ întâi
de toate nu des[vâr=irea, ci realitatea pozi\iei tale de suflet mântuit sau nemântuit în fa\a Aceluia care a creat totul =i în fa\a c[ruia
fiecare din noi vom da socoteal[.
Textul citat la început prin Ioan Botez[torul, care sub inspira\ia
Duhului Sfânt a devenit o gura prin care a vorbit Dumnezeu, ne
spune modul în care omul poate primi via\a ve=nic[. <Cine crede
în Fiul, are via\a ve=nic[; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea
via\a, ci mânia lui Dumnezeu r[mâne peste el> (Ioan 3:36). De
data aceasta Cuvântul separ[ =i deosebe=te oamenii, spun`nd c[
unii au via\[ pe când al\ii nu o au. Cu toate c[ omul se poate face
vinovat de multe p[cate prin comitere sau omitere, de data aceasta prin gura acestui om deosebit, Dumnezeu ne spune c[ p[catul,
care atrage mânia lui Dumnezeu peste om, este refuzul de a crede
în Fiul. Nu pu\ini, ci mul\i sunt aceia care fac parte din categoria
celor ce nu cred în Fiul =i dovedesc aceasta prin faptul c[ nu caut[
s[-L cunoasc[, iar apoi crezând s[ primeasc[ prin mila Lui via\a
ve=nic[. Ignoran\a, lipsa de sinceritate, mândria sau iubirea
p[catului ]i face pe mul\i s[ nu caute =i s[ nu ia în serios modul
în care au de-a face cu Dumnezeu.
Cum va fi cu tine? Unde-\i vei petrece ve=nicia? Sunt doar dou[
posibilit[\i. Într-un loc unde se va rev[rsa mânia lui Dumnezeu sau
într-un loc numit Cer, unde în fericire =i pace ve=nic[ vor fi aceia
care crezând în Fiul au primit darul vie\ii ve=nice. Fie c[ faci parte
din clasa de elit[ a intelectualilor sau e=ti un om simplu, ca =i mine,
dac[ vrei s[ prime=ti via\a ve=nic[ trebuie ca în fa\a Creatorului s[
iei decizia de a-L crede =i a-L primi ca Mântuitor al sufletului t[u,
pentru c[ a nu lua nici o decizie înseamn[ a-L refuza. Dac[ înc[ nu
ai luat decizia de a-\i pleca genunchii în fa\a Lui, dragostea
Domnului, care te-a urm[rit pân[ acum, te chem[ la împ[care.
Printr-o rug[ciune sincer[ spune-I c[ nu mai vrei s[-L t[g[duie=ti,
nu vrei s[ mai fugi de El =i nu mai vrei s[ te dezvinov[\e=ti în
zadar de vin[. Dumnezeu, a c[rui nume este =i Bun[tate, te va
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primi, î\i va =terge vina, te va îmbr[ca în haina neprih[nirii Lui ca
s[ te po\i bucura de via\[ ve=nic[. Amin

37
DE CE NU-MI DAI MAI MULT?
<Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, =i i-au zis: «Pentru
ce ne-ai dat de mo=tenire numai un sor\ =i numai o
parte, când noi suntem un popor mare la num[r =i
Domnul ne-a binecuvântat pân[ acum?»>
Iosua 17:14

D

e ce nu-mi dai mai mult?—este o întrebare cu care cei
mai mul\i dintre noi ne-am confruntat chiar de mici
copii, fie c[ a fost vorba de timpul pe care aveam voie
s[-l petrecem la un prieten, fie atunci când am primit la =coal[ o
not[ care ni s-a p[rut mai mic[ decât am crezut noi c[ am fi meritat sau c[ a fost vorba de desertul dinainte de mas[. La fiecare
dou[ secunde apar doi nou-n[scu\i pe p[mânt =i fiecare din ei au
ascuns în ei acest fel de a fi, care atunci când vor cre=te se va
manifesta prin a vrea mai mult, indiferent cât ar avea. <De ce
nu-mi dai mai mult?> este întrebarea de care este obsedat[ lumea
c`nd e vorba de via\a care se scurge ca nisipul cel fin printre
degete. Este parte din natura noastr[ s[ vrem mai mult =i devenind
adul\i ne d[m seama c[ ne confrunt[m mai des cu aceast[ dorin\[
de a avea mai mult.
Un om bogat, renumit pentru succesul pe care-l avea de-a face
bani prin investi\ii uria=e, a fost întrebat câ\i bani ar vrea s[ mai
câ=tige. El a r[spuns: <Înc[ pu\in>. Vom privi în acest mesaj la un
episod din via\a poporului Israel pe vremea când au luat în
st[pânire |ara promis[ lor de c[tre Dumnezeu. Este posibil ca
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Dumnezeu s[-\i vorbeasc[, a=a cum mi-a vorbit =i mie, prin
aceast[ întâmplare din via\a israeli\ilor, dar este necesar s[ vrei s[
ascul\i cu inima. O corabie a fost prins[ de furtun[ =i to\i p[gânii
de pe ea au în\eles un lucru: <Dumnezeu vrea s[ vorbeasc[
cuiva!>, ]n afar[ de Iona—omul lui Dumnezeu. Se poate ]nt`mpla
s[ ne vorbeasc[ Dumnezeu printr-un text ca =i acesta =i s[ nu
lu[m seama, asemena lui Iona. Când Dumnezeu trimite un val de
trezire în via\a noastr[ sau într-o biseric[, nu neap[rat ]nseamn[
c[ vom cânta mai tare, cu toate c[ fiind mai înfl[c[ra\i de multe
ori facem aceasta. Nu neap[rat }l vom m[rturisi mai mult altora,
de=i acest lucru înso\e=te de multe ori valul de trezire, dar ce se va
întâmpla în mod sigur va fi c[ lucr[rile =i metodele celui r[u vor
fi expuse =i nimicite în via\a noastr[ de puterea lui Dumnezeu, ca
apoi s[ avem o sete =i o foame dup[ El, dup[ Cuvântul S[u =i
dup[ a face voia Lui.
Dup[ ce israeli\ii au intrat în Canaan au împ[r\it p[mântul \[rii
între semin\iile care se trag din Iacov, între acestea afl`ndu-se =i
semin\iile lui Efraim =i Manase, copiii lui Iosif, copilul lui Iacov
de la Rahela. Prin tragere la sor\i au primit un loc muntos, acoperit de p[dure, =i o por\iune de p[mânt în vale. În textul citat la
început avem expus[ nemul\umirea acestei semin\ii care se trage
din Iosif =i parafrazând-o ea spune: <De ce nu-mi dai mai mult?>
Problema fiilor lui Iosif nu a fost c[ nu li s-a dat îndeajuns de mult
teritoriu, ci a fost aceea c[ nu i-au izgonit pe canaani\i din acele
locuri, a=a cum trebuia s[ fac[ chiar de la început, pentru c[ aceste popoare închin[toare la idoli necuvânt[tori =i duhuri necurate,
cum au fost cei din En-Dor, prezentau un pericol pentru viitorul
lor spiritual =i material. Când lui Caleb i s-a dat Hebronul, acesta
i-a b[tut pe cei trei fii ai lui Acan, dar fiii lui Iosif au ales s[ convie\uiasc[ cu ace=ti canaani\i din dou[ motive. Primul motiv a
fost acela c[ de unii canaani\i se temeau, iar de ceilal\i ar fi vrut
s[ se foloseasc[.
Canaani\ii din vale aveau care de fier, iar fiii lui Iosif se temeau
de ei. <…to\i canaani\ii care locuiesc în vale, cei ce sunt la
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Bet-+ean =i în satele lui, =i cei ce sunt ]n valea lui Izreel au car[
de fier> (Iosua 17:16). Pe canaani\ii din munte vroiau s[-i
foloseasc[ ca slujitori =i s[-i pun[ s[ le pl[teasc[ bir. <Când
copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaani\i la un
bir, dar nu i-a alungat> (Iosua 17:13). Este o vorb[ veche care
spune: <Dac[ po\i lucra cu mintea, nu lucra cu mâinile>. Folosind
acest principiu s-au crezut foarte de=tep\i când s-au hot[rât
s[ nu lupte cu aceia de care se temeau, s[ primeasc[ bir de la cei
pe care îi tolerau =i s[-=i rezolve problema necesit[\ii teritoriului
prin a mai cere o por\iune de teren de la Iosua, pentru c[ nu
puteau folosi teritoriul ocupat de canaani\i, ]ns[ gândirea =i
planul lor a e=uat în fa\a în\elepciunii lui Iosua, în care era Duhul
Domnului (Numeri 27:18).
Ambele motive pentru care ei i-au tolerat pe canaani\i pe teritoriul lor erau complet gre=ite înaintea lui Dumnezeu. Ei, în loc s[
rezolve aceste probleme în felul în care li s-a spus, au mers la Iosif
=i în loc s[-i spun[ c[ nu sunt în stare s[-i alunge pe unii =i despre
ceilal\i c[ i-ar vrea acolo, ca s[ fac[ lucrul lor, au spus plini de
mândrie c[ ei sunt mul\i la num[r =i vor mai mult teritoriu. <Iosua
a zis casei lui Iosif, lui Efraim =i lui Manase: «Voi sunte\i un
popor mare la num[r, =i puterea voastr[ este mare, nu ve\i avea un
singur sor\. Ci ve\i avea muntele, c[ci ve\i t[ia p[durea, =i ie=irile
ei vor fi ale voastre, =i ve\i izgoni pe canaani\i, =i cu toate car[le
lor de fier =i cu toat[ t[ria lor»> (Iosua 17:17, 18). R[spunsul lui
Iosua are un ton ironic, pentru c[ le spune c[ dac[ sunt a=a de
mul\i =i vor mai mult teritoriu trebuie s[ mearg[ s[ taie p[durea =i
s[-i izgoneasc[ pe canaani\i. A fost o replic[ oarecum ustur[toare
din care reiese clar ideea c[ fiii lui Manase nu au f[cut ce li s-a
spus, =i atunci când Iosua le spune <ve\i avea muntele> le d[ din
nou acelea=i porunci =i acela=i teritoriu pe care l-au primit la
prima împ[r\ire a p[mântului din Canaan.
Spre fiii lui Iosif =i spre aceia care au procedat ca =i ei s-au
îndreptat cuvintele de mustrare ale lui Iosif mai târziu, când a
v[zut c[ nu au de gând s[ mai lupte. <…Pân[ când v[ ve\i lenevi

s[ merge\i s[ lua\i în st[pânire \ara pe care v-a dat-o Domnul,
Dumnezeul p[rin\ilor vo=tri?> (Iosua 18:3). Iosua a chemat în
acea zi poporul la o verificare a priorit[\ilor =i a ascult[rii de care
au dat dovad[ pân[ atunci, =i este de folos s[ facem =i noi la fel.
Te-ai întrebat vreodat[ de ce nu ai mai mul\i bani, mai mult[
în\elegerea =i lumin[ asupra Cuvântului, de ce nu e=ti mai eficient
în ce faci la serviciu sau în lucrarea Domnului, sau de ce nu e=ti
mai fericit? Fiecare dintre noi am putea spune ceva despre persoana noastr[, a=a cum ne cunoa=tem noi. Am putea spune ceva
despre cine =i unde am fi dac[ puterea lui Dumnezeu nu ne-ar p[zi
de cel r[u =i ne-am l[sa condu=i numai de firea p[mânteas[, dar
ar fi de folos s[ privim de data aceasta la cine am putea fi dac[ am
asculta în toate de Domnul =i am tr[i o via\[ de cre=tini n[scu\i
din nou, cu toat[ d[ruirea de care suntem capabili.
Te-ai întrebat vreodat[ dac[ mai tr[iesc canaani\ii în \ara sufletului t[u? Ai canaani\i pe care-i favorizezi sau de care-\i este fric[
=i nu vrei s[ lup\i cu ei ca s[-i izgone=ti? Canaani\ii pe care-i
favoriz[m =i nu-i alung[m, pentru c[ nu ne temem de ei, pot fi
lucruri nefolositoare sau chiar d[un[toare cre=terii noastre
duhovnice=ti, pe care le facem sau le toler[m pentru c[ zicem c[
suntem tari, sau chiar dac[ ne permitem anumite lucruri spunem
c[ ele nu st[pânesc peste noi =i ne putem l[sa de ele oricând.
Privind la cazul lui Lot, se pare c[ a ie=it din Egipt, dar Egiptul nu
a ie=it din inima lui =i a familiei lui, pentru c[ au prins acolo <un
gust> care i-a f[cut s[ accepte s[ locuiasc[ între oamenii
nelegiui\i ai Sodomei. Este bine s[ ne cercet[m s[ vedem ce gusturi avem, ce ne place, unde =i cu ce ne cheltuim timpul =i chiar
banii no=tri, iar dac[ g[sim canaani\i în \ara sufletului nostru,
=tiind c[ Dumnezeu deja cunoa=te lucrul acesta, cu ajutorul Lui s[
lupt[m s[ îi alung[m cât mai repede, pentru c[ odat[ ce îi vom
birui vom înceta s[ mai spunem: <De ce nu-mi dai mai mult?> A=a
cum copiilor lui Iosif li s-a spus s[ munceasc[ prin a t[ia lemne =i
a lupta dac[ vor mai mult, =i noi va trebui s[ facem la fel.
Canaani\ii din inimile oamenilor sunt de multe feluri, dar vom
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privi doar la câteva exemple, spre a vedea cum lucreaz[ ei =i
modul în care ei ne opresc de a primi mai mult de la Dumnezeu.
De exemplu, în cazul unui tân[r care tolereaz[ muzica lumeasc[,
care este muzica ce nu-I aduce slav[ lui Dumnezeu, ascultând-o
se obi=nuie=te cu ea =i îi stinge duhul, ne mai ascult`nd muzica
care-L onoreaz[ pe Dumnezeu =i înal\[ sufletul nostru spre El.
Satana a fost odat[ mai marele cânt[re\ilor lui Dumnezeu =i vrea
ca muzica s[-l onoreze pe el, nu pe Dumnezeu, dar pentru început
el este mul\umit =i dac[ ai dou[ altare pentru aceasta. Muzica
<The rock’roll> este o unealt[ eficient[ pe tarba celui r[u cu care
poate controla emo\iile, dorin\ele =i chiar visurile cuiva, fiindc[
dac[ întrebi un tânar ce s-a predicat acum o s[pt[mân[ în majoritatea cazurilor nu =tie, dar o cântare sau o melodie o înva\[ repede
=i nu o mai uit[ mult timp.
Ai vreun canaanit muzicant în \ara sufletului t[u? Cine merge
târziu la casa de rug[ciune de cele mai multe ori merge doar s[
primeasc[, nu s[ dea, pentru c[ vrea doar s[ asculte un mesaj, dar
nu vrea s[ dea slav[ lui Dumnezeu prin cântare =i rug[ciune. De
aceea, dac[ descoperi c[ ai acest canaanit ce-\i m[nânc[ vlaga
spiritual[ alung[-l afar[ =i ia hot[rârea ca melodiile ce le intonezi
=i muzica pe care o vei asculta vor fi din acelea care-L vor onora
pe Domnul Isus Hristos. <De ce nu-mi dai mai mult?>, este întrebarea pe care unii o pun când este vorba de în\elegerea Scripturii.
Una din lec\iile pe care le înv[\[m din via\a copiilor lui Iosif este
c[ nu po\i primi mai mult de la Dumnezeu pân[ ce nu ascul\i =i
folose=ti cât \i s-a dat. Nu te a=tepta s[ prime=ti mai mult[ lumin[
=i pricepere a Cuvântului S[u pân[ când nu st[pâne=ti =i aplici cât
cuno=ti. Cuno=tin\a este ceva ce putem acumula pe cale academic[, dar priceperea este în\elepciunea care vine de la Dumnezeu =i
f[r[ de aceasta nu avem cum s[ în\elegem Cuvântul Lui.
Cuvântul Scripturii este metoda cel mai des folosit[ de
Dumnezeu ca s[ ne vorbeasc[ =i s[ ne înve\e cum s[ lucr[m pentru El =i cum s[ \inem \ara sufletului nostru liber[ de canaani\i.
Unii spun c[ nu au timp s[ lucreze, =i aceasta pentru c[, la fel ca

fiii lui Iosif, nu au t[iat afar[ lemnele uscate, =i acestea pot fi
lucruri cum sunt: prieteniile rele sau f[r[ rost, filme, sport în
exces, cuvinte =i glume nepotrivite, o garderob[ dezm[\at[ =i
provocatoare, romane, reviste =i altele asem[n[toare cu acestea,
care vor s[ încheie cu noi alian\e periculoase. Copiii lui Iosif au
f[cut alian\e cu cine nu trebuia, =i un proverb latin spune: <Cu cât
mai multe alian\e cu atât mai mul\i vr[jma=i.> Leg[turile noastre
mai apropiate trebuie s[ fie numai cu aceia care merg spre aceea=i
destina\ie ca =i noi, altfel, a=a cum canaani\ii au influen\at
credin\a israeli\ilor, =i credin\a noastra va fi înfluen\at[ de
lucrurile =i persoanele care nu ar trebui s[ fie în via\a noastr[.
Scriptura are multe idei care ne sunt prezentate ca alb =i negru,
mai ales când este vorba de p[cat, dar g[sim c[ exist[ =i o
slobozenie ce nu trebuie abuzat[ cu privire la lucrurile necesare =i
chiar la acelea care uneori doar ne fac via\a mai u=oar[. Vorbind
despre astfel de lucruri care nu sunt p[cat, Apostolul Pavel ne
spune: <Toate lucrurile îmi sunt îng[duite, dar nu toate sunt de
folos; toate lucrurile îmi sunt îng[duite, dar nimic nu trebuie s[
pun[ st[pânire pe mine> (1 Corinteni 6:12). Scoate afar[ ace=ti
canaani\i favori\i de care poate spui c[ nu te temi, =i apoi
Dumnezeu te va ajuta s[-i biruie=ti chiar =i pe aceia care \i se par
c[ sunt mai tari dec`t tine, ca astfel s[ prime=ti tot ce are El pentru tine =i s[ nu mai spui: <De ce nu-mi dai mai mult?>
Un alt canaanit care poate fi greu biruit =i te poate opri ca s[
prime=ti mai mult din parte Domnului este un duh de judecat[ =i
neiertare. Oamenii cu care avem de-a face dau mâna unii cu al\ii,
acesta fiind un obicei vechi care a început ca un gest ce inspir[
încredere, pentru c[ a da mâna cu cineva ]nseamn[ c[ nu ai nimic
în mân[ cu care s[-i faci r[u. Nu po\i da mâna cu cineva când
ai ceva în ea, ]ns[ a da mâna cu cineva =i-a pierdut aceast[
însemn[tate =i azi nu mai înseamn[ prea mult. Uneori Domnul nu
ne d[ mai mult[ r[spundere sau mai mare succes în lucrarea Sa,
pentru c[ avem astfel de persoane pe care le \inem în temni\a
inimii noastre. Prin acest lucru noi suntem cei care avem cel mai
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mult de pierdut. Trebuie s[ =tim c[ exist[ dou[ lucruri pe care
Dumnezeu nu le împarte cu nimeni: <Slava Sa =i Judecata>.
Trebuie s[ avem grij[ s[ nu ne trezim c[ ne-am f[cut voluntari
]n slujba de a judeca, fiindc[ cine face aceast[ slujb[ }l are pe
Dumnezeu împotriva lui. De unde =tii dac[ ai ceva împotriva unei
persoane? de exemplu dac[ ]\i este u=or s[ critici în gând sau
cuvinte, ori s[ încuviin\ezi critica ce o auzi la adresa acelei persoane. Un alt semn este c[ nu te po\i ruga sincer ca Dumnezeu s[
binecuv`nteze acea persoan[. Înainte de a încerca s[ ne ]mp[c[m
cu cineva trebuie s[ fim siguri c[ suntem ]mp[ca\i cu Dumnezeu,
pentru c[ atunci când gre=im cuiva ]n primul r`nd gre=im împotriva Domnului =i este bine s[ urm[m aceast[ ordine, pentru c[ nu
omul, ci Dumnezeu de\ine cheia rezolv[rii oric[rui conflict =i
problem[. <De ce nu-mi dai mai mul\i bani?>, este întrebarea
unora. De obicei motivul pentru care Dumnezeu nu ne d[ mai
mul\i bani este datorit[ faptului c[ ne-am dovedit a fi slabi
ispravnici cu ce ne-a dat =i dac[ am avea mai mul\i nu ar fi decât
un la\ pentru inima noastr[ care este tare lipicioas[ când este
vorba de materie. Iubirea banilor este r[d[cina tuturor relelor, =i
Scriptura vorbe=te mult despre bani, pentru c[ ei reprezint[ un
pericol nu numai pentru necredincio=i, ci =i pentru credincio=i.
Un om necredincios a câ=tigat o mare sum[ de bani =i dintr-un
extaz de fericire a f[cut jur[mânt înaintea prietenilor s[i c[ buzele
nu-i vor atinge nici un vin care s[ coste mai pu\in de 100 de dolari
sticla, dar nu a trecut o s[pt[mâna =i a murit din cauza unui
infarct. Dac[ vrem s[ fim credincio=i Domnului nu consum[m
alcool, pentru c[ nu vrem s[ d[m controlul min\ii noastre
vr[jma=ului. Noi =tim c[ la ocazii speciale, aranjate dinainte de
cel viclean, când un om bea un pahar, ]l bea =i pe al doilea =i p`n[
la urm[ b[utura ia omul în primire. Este gre=it s[ dorim s[ fim
foarte boga\i, pentru c[ dac[ Dumnezeu ar vrea s[ fim am fi. Un
om foarte bogat nu este acela care are cel mai mult, ci doar este
un om care are nevoie de mai pu\ine lucruri, fiindc[ cu bani nu
pot cump[ra un nume bun, s[n[tate, fericire =i în mod sigur nici

mântuire. Nu trebuie s[ fim zgârci\i, ci cump[ta\i cu banii; pentru
ei pot fi o slug[ bun[, dar =i un foarte r[u st[pân.
Un copil al lui Dumnezeu, care a alungat canaani\ii din \ara
sufletului s[u, nu este ancorat de <acum>, ci de lumea care vine,
de aceea nu-=i strânge averi, ci lucreaz[ pentru r[spl[tirea care nu
va trece, pe care o va primi de la Acela care a f[cut posibil ca \ara
sufletului s[u s[ fie eliberat[ de canaani\i. <De ce nu-mi dai mai
mult?>, a fost nemul\umirea iudeilor întor=i din Babilon, care la
un moment dat s-au plâns dreg[torului Neemia c[ nu au cu ce tr[i
(Neemia 5). Neemia, a c[ruia via\[ arat[ cum trebuie s[ fie un
conduc[tor spiritual cu o influen\[ bun[ în popor, a f[cut o investiga\ie =i a aflat c[ poporul nu avea îndeajuns nici m[car pentru
hran[, din cauz[ c[ p[c[tuise prin a da bani cu împumut, cu
cam[t[ fra\ilor lor, v`nz`nd ogoare =i vii care nu aveau voie s[
treac[ de la o semin\ie la alta, de aceea mâna Domnului oprea
binecuv`nt[rile de care ei aveau nevoie. <De ce nu ave\i mai
mult?> Pentru c[ nu asculta\i de Dumnezeu—a fost în esen\[
r[spunsul lui Neemia, care imediat a cerut ca acele lucruri f[cute
în neascultare de Dumnezeu s[ fie dezlegate =i remediate,
amenin\`nd pe oricine ar fi îndr[znit s[ nu se îndrepte. <+i mi-am
scuturat mantaua, zicând: «A=a s[ scuture Dumnezeu afar[ din
Casa Lui =i de averile lui pe orice om care nu-=i va \inea cuvântul…»> (Neemia 5:13).
<De ce nu-mi dai mai mult?> A fost oare aceasta una din
întreb[rile care l-a m[cinat pe în\eleptul Solomon? Solomon a
avut tot ce =i-a dorit =i dup[ ce a cercetat toate =i nu s-a oprit de
la nici o pl[cere, a rostit cuvinte din care reiese c[ a avea mult din
lucrurile oferite de aceast[ lume nu satisface. Via\a lui Solomon
am putea s[ o împ[r\im în trei etape. Prima a fost perioada de
c[utare, când L-a c[utat pe Dumnezeu, a c[utat în\elepciunea, a
vrut s[ priceap[ =tiin\a =i chiar sentimentele inimii omului. A doua
etap[ a fost aceea de conduc[tor, c`nd a condus ca pu\ini al\ii. A
condus f[când judec[\i drepte în popor, a condus o echip[ de 183
de mii de oameni care au zidit Templul din Ierusalim =i a creat un
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nivel de via\[ îmbel=ugat pentru toat[ \ara. A treia etap[ =i cea mai
trist[ a fost aceea a compromisului, când femeile str[ine l-au convins s[ accepte altare str[ine. <Oare nu în aceasta a p[c[tuit
Solomon, împ[ratul lui Israel? Nu era alt împ[rat ca el, în
mul\imea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, =i Dumnezeu
îl pusese împ[rat peste tot Israelul. Totu=i, femeile str[ine l-au
târât =i pe el în p[cat> (Neemia 13:26).
Solomon a strâns bog[\ii peste bog[\ii, pentru c[ a putut face
aceasta, dar la sfâr=it a spus c[ toate aceste lucruri la care odat[ a
privit ca la ceva din care ar fi vrut mai mult =i tot mai mult, ]ns[
aceste lucruri i-au l[sat un gol =i nefericire ]n inim[; de aceea
le-a numit pe toate o goan[ dup[ vânt =i o de=ert[ciune a
de=ert[ciunilor. Cum este cu noi? Suntem mul\umi\i sau spunem:
<De ce nu-mi dai mai mult?> Când eram mic, mama mea dorea s[
aib[ în cas[ o camer[ v[ruit[ =i m-a trimis la un zugrav cu mesajul
de a-l chema s[ fac[ lucrul pentru care era renumit în cartier.
Când copiii Domnului din jurul t[u au nevoie de ceva, e=ti tu
cunoscut ca fiind omul care vrea s[ ajute? Au ei îndr[zneal[ s[
vin[ la tine, =tiind c[ vor g[si bun[voin\[? De multe ori oamenii
}i spun Domnului: <De ce nu-mi dai mai mult ca s[ fac lucr[ri
mari pentru Tine?!>, dar El vrea ca noi s[ fim credincio=i mai întâi
cu cât ni s-a dat. <Cine este credincios în cele mai mici lucruri,
este credincios =i în cele mari; =i cine este nedrept în cele mai mici
lucruri, este nedrept =i în cele mari> (Luca 16:10).
Din cuvintele Mântuitorului reiese clar faptul c[ unii nu
primesc mai mult decât au, fiindc[ nu ar mai fi credincio=i. Una
din problemele fiilor lui Iosif a fost c[, pe lâng[ faptul c[ nu au
f[cut ce li s-a spus, erau =i mândri de num[rul lor mare.
<Dumnezeu st[ împotriva celor mândri, dar d[ har celor smeri\i>
(Iacov 4:6). Acest fel de atitudine poate închide repede cerurile =i
pentru noi, l[s`ndu-ne cu întrebarea: <De ce nu-mi dai mai mult?>
Un ho\ stie c[ este ho\, un be\iv care ajunge în =an\ =tie c[ este un
be\iv, dar un om mândru de multe ori nu =tie =i dac[ cineva i-ar
spune nu ar recunoa=te, pentru c[ este mândru, din cauza unei

orbiri spirituale. Copiii lui Iosif au spus c[ Domnul i-a binecuvântat, dar s-au dus la Iosua =i i-au spus: <De ce nu ne dai mai
mult?> Unii sunt mândri cu neamul, familia, realiz[rile lor
p[mânte=ti, iar al\ii sunt mândri de religia lor, chiar dac[ este doar
istorie, ceremonii sau cuvinte lipsite de adev[r =i via\[. Unii se
mândresc chiar cu smerenia =i sfin\enia lor, aceasta fiind una din
cele mai mari urâciuni înaintea lui Dumnezeu.
Mândria =i pofta i-au biruit pe primii oameni din Eden prin
am[girea =arpelui =i tot acestea ne pot p[gubi =i pe noi, fiindc[
printr-o astfel de mândrie facem din noi în=ine un dumnezeu.
Mândria prin orgoliul opiniilor personale ne poate opri de la a-L
cunoa=te =i umbla cu El, care nu umbl[ cu cei mândri. Opusul
mândriei este smerenia, =i dac[ nu c[ut[m s[ ne smerim sub mâna
Lui tare aceast[ stare, singura în care El ne poate folosi, apare în
via\a noastr[ dup[ ce Dumnezeu zdrobe=te voin\a noastr[. Atunci
nu mai s[rim s[ ne autoap[r[m când suntem critica\i sau reputa\ia
ne este atacat[ pe nedrept. Atunci nu ne credem mai sfin\i sau mai
buni dec`t al\ii, nu ne mai l[ud[m cu ce am f[cut bine, ci toat[
slava I-o d[m lui Dumnezeu, care spre binele nostru ve=nic =tie s[
ne dea tot felul de \epu=uri ca s[ ne \in[ smeri\i.
A fi blând =i smerit cu inima nu înseamn[ a fi slab, ci înseamn[
a sem[na cu Domnul Isus. Înseamn[ a fi un vas curat gata pentru
a fi folosit de Dumnezeu, fiind calificat pentru a primi mai mult
har. Este posibil s[ izgonim canaani\ii din via\a noastr[, chiar
dac[ au care de fier, pentru c[ =i Dumnezeul nostru are care de
biruin\[ cu care ne poart[ îmbr[ca\i în armura Duhului ]nc`t s[
putem fi tot ce vrea El în Hristos Isus. <Mul\umiri fie aduse lui
Dumnezeu, care ne poart[ totdeauna cu carul Lui de biruin\[ în
Hristos, =i care r[spânde=te prin noi în orice loc mireasma
cuno=tin\ei Lui> (2 Corinteni 2:14). Sfânta Scriptur[ ne spune
prin istorisirea vie\ii unora din trecut, a=a cum este povestea vie\ii
lui Rut, c[ Dumnezeu st[pâne=te, poart[ de grij[, c[ }l intereseaz[
în de-aproape cele mai mici detalii din via\a noastr[, =i ne poart[
de grij[, fiind gata s[ toarne binecuvânt[rile Lui peste noi când îi
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suntem credincio=i. Cât vrei s[ ai din Dumnezeu în via\a ta?
Adev[rul este c[ po\i s[ ai cât vrei, pentru c[ nimeni nu te poate
opri s[-\i sfin\e=ti via\a =i astfel s[ te apropii de El, iar El s[ se
apropie de tine tot mai mult.
Nimeni nu te poate opri s[ tr[ie=ti în lumina primit[ de sus, ca
apoi s[ prime=ti =i mai mult[ lumin[. Fericirea nu const[ în a avea
conturi la banc[, lucruri multe sau a fi mai important între
oameni, ci fericirea const[ în a fi împ[cat cu Dumnezeu; a-L
cunoa=te pe Domnul Isus ca Mântuitor, a osteni în lucrarea Lui =i
în a lega cu El o prietenie care va continua în via\a de dincolo de
mormânt. Prive=te la tot ce ai sau chiar la ce au al\ii, =tiind c[
Apostolul Petru a scris prin Duhul Sfânt c[ p[mântul cu tot ce este
pe el va arde (2 Petru 3:10), a=a c[ nu se merit[ s[ ne zbatem în
exces pentru ce va arde, ci este cu folos ve=nic s[ ne ocup[m de
lucrurile care r[mân ve=nic. Dumnezeu nu ne las[ s[ ducem lips[
de cele necesare =i ne-a spus c[ tot ce vom cere dup[ voia Lui
vom primi, pentru c[ El, ca Tat[, nu ne va da lucruri ce ne pot face
r[u. El, care vrea mai mult ca noi s[ tr[im ferici\i chiar aici pe
p[mânt, este credincios s[-=i fac[ partea Lui. Dac[ vom scoate
canaani\ii din \ara sufletului nostru, El ne va da starea de a fi
mul\umi\i cu El, cu voia Lui pentru noi =i chiar =i cu ce avem.
Amin
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O ALTÃ EVANGHELIE
<În adev[r, dac[ vine cineva s[ v[ propov[duiasc[
un alt Isus pe care noi nu l-am propov[duit, sau dac[
este vorba s[ primi\i un alt duh pe care nu l-a\i primit, sau o alt[ Evanghelie, pe care n-a\i primit-o, oh,
cum îl îng[dui\i de bine!> 2 Corinteni 11:4

Î

n ultimii ani, de fiecare dat[ când am vizitat România, am
observat umblând pe strad[ perechi de tineri pedant
îmbr[ca\i pe care i-am recunoscut, chiar =i dup[ limba pe
care o vorbeau, c[ sunt misionari mormoni. Pentru c[ am lucrat =i
înc[ mai lucrez la serviciu cu mul\i oameni care fac parte din
acest cult, ce mai poart[ =i numele de <biserica sfin\ilor din zilele
de pe urm[>, am avut oportunitatea, prin discu\ii interesante, s[
cunosc c[ ei vestesc o alt[ evanghelie, a unui alt Isus, =i prezen\a
acestor misionari în România m-a îngrijorat. Când am vizitat anul
acesta ora=ul natal am descoperit, umblând pe jos, o cl[dire
folosit[ ca biseric[ de cei care formeaz[ acest cult, în acest ora=,
=i am trecut de la a fi îngrijorat la o stare în care duhul meu s-a
înt[râtat în mine. Nu eram sup[rat pe bie\ii oameni dornici de
mântuire, ci pe vr[jma=ul nostru diavolul, care umbl[ cu
înv[\[turi false =i dac[ trebuie se preface într-un înger de lumin[,
în=elând oameni =i punând sufletele lor la un ad[post fals.
Dac[ vrei s[-l po\i deosebi pe adev[ratul Isus de un alt Isus
este foarte important s[ cuno=ti Cuvântul lui Dumnezeu, pentru c[
atunci când cineva, care nu-L cunoa=te pe Isus, î\i vorbe=te s[ po\i
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deosebi jum[t[\ile de adev[r pentru a te feri de înv[\[turi
r[t[citoare. Satana este specialist în greut[\i =i m[sur[tori false,
pentru c[ are experien\[ =i =tie cât neadev[r poate pune lâng[
adev[r pentru a nu fi detectat u=or, a=a c[ unora le d[ erezii
nimicitoare cu linguri\a, altora cu polonicul, iar altora cu lopata.
Vr[jma=ul nostru este bun strategist pe termen scurt, când este
vorba de a-l am[gi pe om, dar pe termen lung vedem c[ în fa\a
în\elepciunii =i puterii lui Dumnezeu pân[ la urm[ pierde totul.
Lupul atac[ cu col\ii, taurul cu coarnele, iar Satana cu erezii mincinoase. Cum s[ judec[m noi, c[rora ni s-a spus s[ nu judec[m,
dar în acela=i timp ni s-a spus c[ fiind duhovnice=ti putem judeca
toate lucrurile? Nu avem voie s[ judec[m de dragul de a judeca
sau critica, dar trebuie s[ judec[m înv[\[tura care ni se d[.
Dac[ un doctor descoper[ o boal[ incurabil[ la un pacient, dar
dac[ nu-i spune =i nu-i prescrie un tratament de cur[ posibil se
face vinovat de moartea acelui pacient. Dac[ un om vede un pod
pr[bu=it pe care urmeaz[ s[ treac[ în urm[toarele ore un tren de
c[l[tori =i nu anun\[ autorit[\ile oare nu este el vinovat? Cum
s[-i judec[m =i s[-i aten\ion[m pe cei în pericol? Cu smerenie, cu
rug[ciune, cu dragoste, cu Scriptura =i cu mil[. Pe vremuri, evreii
ocoleau Samaria printr-un ocol de vreo 200 km ca s[ nu se spurce,
ziceau ei, prin atingerea prafului Samariei, unde ei socoteau c[
locuiesc ni=te oameni r[t[ci\i. Credin\a cre=tin[, care are la baz[
dragostea, a f[cut ca acest zid dintre evrei =i samariteni s[ cad[.
Domnul Isus când a umblat cu ucenicii =i apostolii S[i, dup[
Cincizecime, a vestit Evanghelia p[cii în aceast[ cetate. Aceea=i
dragoste este turnat[ ast[zi în inimile celor n[scu\i din nou prin
Duhul Sfânt, care ]i face pe copiii Domnului s[ nu priveasc[ cu
dispre\ pe cei ce se cred altfel decât ei, ci îi face s[ nu-i ocoleasc[,
iar dac[ poate s[-i ajute.
Majoritatea mormonilor pe care i-am întâlnit sunt oameni harnici, morali, darnici, dedica\i, dar, de=i mul\i sunt sinceri, to\i
g`ndesc gre=it despre Dumnezeu =i despre viitorul sufletelor lor.
Una din cele mai bune metode de a dovedi c[ o bât[ este strâmb[

este s[ pui lâng[ ea una care este dreapt[. Aceasta este metoda pe
care o vom folosi de data aceasta pentru a privi mai întâi la doctrina mormon[, care prezint[ un Isus diferit de Cel al cre=tinilor,
ca apoi s[ privim la doctrina cre=tin[ care-l descrie pe adev[ratul
Isus al Scripturii. Doctrina mormonilor are la baz[ înv[\[tura unui
om cu numele de Joseph Smith, n[scut la 23 decembrie 1805, în
Sharon, Vermont, USA. El a fost omor`t de o gloat[ înfuriat[ la
27 iunie 1844.
Conform celor spuse de acest om, lui i s-a ar[tat un înger cu
numele de Moroni =i a=a a devenit fondatorul acestui cult, al c[rui
proroc s-a proclamat singur. Acest înger, conform celor declarate
de el, a fost un om care a tr[it pe p[mânt cam la 400 de ani dup[
na=terea Domnului Isus, iar tat[l lui se numea Mormon, de unde
vine =i numele de mormoni. Joseph Smith a spus c[ acest înger
i-a dat informa\ii despre ni=te t[bli\e de aur ce aveau gravate pe
ele scrieri ce descriu evenimente ce ar fi avut loc pe p[mântul
Americii de ast[zi în mijlocul unui popor provenit de pe p[mântul Israelului. Doctrina mormon[ spune c[ aceste pl[ci de aur au
fost traduse cu ni=te ochelari divini de Joseph Smith ca s[ formeze
cartea care ast[zi poart[ numele de <Cartea lui Mormon> sau,
cum o numesc =i ei, o alt[ evanghelie a lui Isus Hristos, publicat[
în 1830. Ei sus\in aceast[ carte, cu toate c[ Sfânta Scriptur[
vorbe=te clar împotriva accept[rii unei alte evanghelii. <Da chiar
dac[ noi în=ine sau un înger din cer ar veni s[ v[ propov[duiasc[
o Evanghelie, deosebit[ de aceea pe care v-am propov[duit-o noi,
s[ fie anatema!> (Galateni 1:8).
Joseph Smith a spus c[ a fost ales s[ fie profet al restaur[rii
evangheliei pentru c[ toate bisericile cre=tine de pe p[mânt
ajunseser[ într-o stare de total[ apostazie, iar Biserica lui
Dumnezeu pe p[mânt a încetat s[ mai existe. Mormonii folosesc
=i Biblia sau Sfânta Scriptur[, dar o socotesc a fi o carte cu erori
din cauza traducerii, =i fiindc[ spun c[ <îi lipsesc p[r\i limpezi =i
valoroase> privesc cartea lui Mormon, copiat[ de pe pl[cile de
aur, ca fiind superioar[. Ori de câte ori i-am întrebat unde se
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g[sesc aceste erori în Scriptur[ nu mi-au dat nici un r[spuns. Doctrina mormon[ are la baz[ o gândire simpl[, omeneasc[, prin care
caut[ s[ dea r[spunsuri precise, dup[ priceperea unui om firesc de
acum aproape 200 de ani.
Mormonii \in multe din doctrine =i a=a zisele profe\ii ale
profe\ilor lor în umbr[, pentru c[ azi multe sun[ ridicol. Câteva
dintre ele spun c[: Adam a fost Dumnezeu =i c[derea în p[cat a
fost spre binele omenirii; Apostolul Ioan, care a fost în
Patmos, înc[ nu a murit; Joseph Smith L-a v[zut pe Dumnezeu
Tat[l =i pe Fiul în trup =i sus\ine c[ Dumnezeu a ridicat la cer, în
mod fizic, o cetate =i oamenii din ea; Domnul Isus ar fi fost
c[s[torit pe p[mânt; profe\ii bisericii au cheile =i puterea s[
sigileze mântuirea celor vii de pe p[mânt =i alte idei care sun[ =i
mai mult a hul[.
Întruna din concordan\ele de doctrin[, Joseph Smith a spus c[
unele p[cate sunt at`t de grave ]nc`t sângele isp[=itor al
Domnului Isus nu le poate =terge =i singura =ans[ a unor astfel de
oameni este s[-=i verse sângele lor. Aceast[ doctrin[ a fost retras[
cu timpul, dup[ cum în 1990 au fost întrerupte =i anumite ceremonii din templu, în care se juca o dramatizare dubioas[. În
discu\iile pe care le-am avut cu mormonii mi s-a spus c[ aceia
care vor s[ primeasc[ Duhul Sfânt =i sunt în regul[ cu ceremoniile din templu fac o programare pentru punerea mâinilor de c[tre
cei ce au autoritatea preo\iei =i la data =i ora stabilit[ de ei acea
persoan[ prime=te Duhul Sfânt. Mormonii au patru c[r\i dup[
care spun c[ se conduc, c[r\i care formeaz[ Quadul, =i acestea
sunt <Sfânta Scriptur[>, <Cartea lui Mormon>, <Perla pre\ioas[>
=i <Doctrina =i leg[mintele>.
Joseph Smith a cump[rat documente de papirus egiptene de la
ni=te vânz[tori de antichit[\i, =i, ca un om care face o hain[ nou[
din postave de haine vechi, prin traducere a scos la tipar c[r\i pe
care le-a identificat ca fiind de obâr=ie divin[, a=a cum este cartea
lui Avraam sau c[r\ile lui Iosif. În ultimul timp s-a dovedit c[
aceste a=a zis documente de origine divin[ sunt ni=te documente

funerare din renumitele c[r\i ale mor\ilor, folosite de egipteni în
vechime. F[r[ s[ fie nevoie de o dezbatere academic[, arheologii
egipteni de ast[zi sunt amuza\i de presupunerile f[cute de acest
cult cu privire la aceste hârtii vechi. Cartea lui Mormon, despre
care Joseph Smith a spus c[ este traducerea scrierilor gravate pe
pl[ci =i c[ este cea mai corect[ carte de pe p[mânt, a suferit în
ultimii 150 de ani peste trei mii de corecturi pentru a se potrivi cu
ce este acceptat de societate ast[zi, a=a cum a fost acceptarea
oamenilor de culoare în templu sau renun\area la poligamie, care,
oficial vorbind, a încetat (în statul Utah) în anul 1890 din cauza
presiunii exercitat[ de guvernul american.
Joseph Smith a fost c[s[torit cu vreo treizeci de femei, =i când
eu am întrebat de ce a f[cut a=a ceva mi s-a spus c[ motivul a fost
c[ vroiau ca biserica s[ creasc[ în num[r, iar pilda acelui om a
fost urmat[ de mul\i dintre aceia care au adoptat doctrina mormon[ atunci. Doctrina lor spune c[ vor continua s[ aib[ aceste
neveste dac[ ele sunt vrednice, =i în cer vor continua s[ aib[ copii
spirituali, care la rândul lor le vor face rug[ciuni =i li se vor închina. Mormonii dau mare importan\[ c[s[toriei în templu =i au
familii mari. Aceste lucruri sunt pentru ei o etap[ necesar[ pentru
a putea atinge un maximum de glorie în progresul spre divinitate,
iar despre aceia care nu se c[s[toresc ei spun c[ vor fi ca îngerii.
În vremea când era profet al bisericii, Joseph Smith credea c[ pe
lun[ tr[iesc oameni pe a c[ror îmbr[c[minte a descris-o. De
asemenea credea c[ soarele este un regat ceresc despre care mai
târziu Bringham Young (apostol al lui Joseph Smith =i al doilea
pre=edinte al mormonilor dup[ moartea lui Joseph Smith) a spus
c[ este locuit (Cartea lui Avraam). Dup[ revela\iile lor g[urile
negre din spa\iu sunt pentru fiii pierz[rii =i cred c[ Dumnezeu nu
poate crea ceva din nimic, ci doar =tie s[ foloseasc[ materia spre
a face ce dore=te.
Ei cred c[ Dumnezeu a fost un om ca =i noi, din carne, sânge
=i oase, de aceea au n[dejdea c[ =i ei vor deveni dumnezei =i dumnezei\e (cartea lui Avraam 4:3) cu planetele lor într-o împ[r[\ie
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celest[. Aceast[ doctrin[ descrie o credin\[ politeist[, adic[ nu
cred într-un singur Dumnezeu, ci în mai mul\i. Pentru ei Sfânta
Treime înseamn[ trei Dumnezei separa\i. Dup[ credin\a lor
admiterea în Rai trebuie s[ fie aprobat[ de Dumnezeu =i de profet. Conform doctrinei lor, Domnul Isus este o fiin\[ creat[ la fel
ca =i Lucifer, Domnul Isus fiind cel mai mare dintre copiii spirituali ai lui Dumnezeu. Ei nu cred c[ pruncul Isus a fost z[mislit
de la Duhul Sfânt, ci cred c[ Dumnezeu Tat[l a venit pe p[mânt
=i în trup de om a luat-o pe logodnica lui Iosif, cu numele de
Maria, =i s-a c[s[torit cu ea, pentru c[ altfel ar fi comis cu ea adulter. Ei cred c[ în urma unor rela\ii conjugale dintre Maria =i
Dumnezeu, Maria L-a n[scut pe Domnul Isus în Ierusalim, iar
apoi a dat-o pe Maria înapoi lui Iosif, urmând ca odat[ ce ea va
trece în ve=nicie Dumnezeu s[ o ia din nou pe Maria de la Iosif ca
s[-i fie ve=nic una dintre neveste în cer. Ei cred c[ aceste neveste
continu[ s[ aib[ bebelu=i spirituali, iar noi to\i de pe p[mânt suntem fra\i =i surori spirituali, crea\i într-o via\[ preexistent[.
Mormonii au peste 20 de mii de tineri trimi=i în misiune în
diferite \[ri, de obicei imediat dup[ terminarea liceului. Ace=ti
tineri, înainte de a pleca în misiune pentru doi ani, sunt preg[ti\i
intensiv vreo trei s[pt[m`ni =i sunt înv[\a\i s[ sus\in[ discu\ii de
recrutare pe câteva teme. Din experien\a mea cu ei am v[zut c[
dac[ ies din perimetrul acestor discu\ii pentru care au r[spunsuri
se pierd =i spun c[ vor s[ revin[ cu un <elder>, adic[ vor s[ se
regrupeze =i s[ vin[ cu cineva cu mai mult[ experien\[. Acest cult
are sediul în Salt Lake City, statul Utah, care este ]n propor\ie de
75% locuit de mormoni. Cultul este format în ierarhia lui dintr-un
profet cu autoritate final[ =i cu dreptul de a sigila mântuirea celor
de pe p[mânt, din 12 apostoli =i de o mare turm[ de slugarnici,
care niciodat[ nu se pot bucura cu adev[rat de mântuire.
Mormonii sunt oameni care cump[r[ cea mai veche minciun[
a diavolului, crez`nd ceea ce li s-a spus primilor oameni din Eden
=i anume c[ urmând doctrina mormon[ vor ajunge ca Dumnezeu
=i vor fi =i ei dumnezei. Chiar =i atunci când dovezile sunt de

net[g[duit ace=ti conduc[tori se împotrivesc adev[rului, pentru c[
au o atitudine asem[n[toare cu Papa Pius al II-lea care este cunoscut în istorie ca fiind acela care a spus: <Nu e vorba de p[=unile
oilor, ci de lâna lor>. Biserica mormon[ este una din cele mai
bogate din lume, fiindc[ ei dau mare importan\[ strângerii
zeciuielilor. Conduc[torii acestui cult au schimbat doctrina lor ]n
func\ie de avantaj sau dup[ cum au fost sili\i de situa\ii, uitând c[
cei care conduc Biserica lui Dumnezeu nu sunt deasupra Legilor
Scripturii, c[ nu au dreptul de a ad[uga sau scoate din ea,
ci Legile Scripturii trebuie s[-i guverneze, fiind deasupra lor.
Unul din lucrurile importante din via\a mormonilor este s[ se
ocupe cu genealogia, cu scopul de a se boteza pentru cei mor\i,
fiindc[ dintr-un verset din Biblie au f[cut o doctrin[. <Altfel,
ce ar face cei ce se boteaz[ pentru cei mor\i? Dac[ nu înviaz[
mor\ii nicidecum, de ce se mai boteaz[ ei pentru cei mor\i?>
(1 Corinteni 15:29).
Apostolul Pavel a spus aceste cuvinte ca parte dintr-un argument în care sus\inea ideea c[ oamenii cred în via\[ dup[ moarte,
dar nici Domnul Isus sau vreun alt apostol nu mai vorbe=te despre
acest lucru. Care ar fi acurate\ea sau credibilitatea unui critic literar dac[ ar citi câteva rânduri dintr-o carte, iar apoi ar evalua-o?
La fel =i Scriptura trebuie luat[ în întregime, pentru c[ Scriptura
interpreteaz[ Scriptura. Conform doctrinei mormone, din nou
folosind un singur verset din Scriptur[, în afar[ de locul pentru fiii
pierz[rii sunt trei nivele de existen\[ în care omul poate ajunge
dup[ moarte, dar numai mormonii credincio=i pot ajunge în al
treilea cer, unde spun c[ este Dumnezeu. <Alta este str[lucirea
soarelui, alta str[lucirea lunii, =i alta este str[lucirea stelelor; chiar
o stea se deosebe=te în str[lucire de alt[ stea> (1 Corinteni 15:41).
Apostolul Pavel vorbe=te în acest verset despre învierea mor\ilor
=i despre r[spl[tirile diferite pe care le vor primi cei mântui\i. Tot
el este acela care ]i aten\ioneaz[ pe credincio=i s[ nu primeasc[ o
alt[ evanghelie. <M[ mir c[ trece\i a=a de repede de la Cel ce v-a
chemat prin harul lui Hristos, la o alt[ Evanghelie. Nu doar c[ este
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o alt[ Evanghelie; dar sunt unii oameni care v[ tulbur[, =i voiesc
s[ r[stoarne Evanghelia lui Hristos> (Galateni 1:6, 7).
Mormonilor li se deschid multe u=i în diferite \[ri pentru c[
ofer[ ajutor social sau cursuri de limba englez[, iar apoi ei ]=i promoveaz[ doctrina care este politeist[, de aceea preten\ia lor de a
se înscrie în rândul mi=c[rilor cre=tine este neîntemeiat[. Dac[ ar
fi cre=tini ar renun\a la politeism, dar majoritatea tr[iesc în ignoran\[ =i aleg prin aceasta s[ se lase în=ela\i. <Fiindc[ vor veni
mul\i în Numele Meu =i vor zice: «Eu sunt Hristosul!» =i vor
în=ela pe mul\i> (Marcu 13:6). Una dintre cele mai mari sl[biciuni ale doctrinei mormone const[ în contrazicerile g[site în
evanghelia lor. De exemplu, <Cartea lui Mormon> con\ine un
pasaj din epistola c[tre Evrei care spune: <Dumnezeu este acela=i
ieri, azi =i în veci, =i în El nu este îndoial[ nici umbr[ de schimbare> (Mormon 9:9). Contrar acestui cuvânt din evanghelia lor, ei
spun c[ Dumnezeu a trecut prin felurite etape de schimbare ca s[
poat[ ajunge unde este, la fel ca =i bunicul =i str[bunicul Lui.
Doctrina mormon[ spune c[ revela\iile noi le pot înlocui pe
cele vechi. Istoria Israelului este f[r[ echivalent, fiind singura \ar[
care de=i zdrobit[ de multe ori a devenit din nou aceea=i \ar[, cu
acela=i nume de Israel, unde se vorbe=te aceea=i limb[. Israelul,
care din timpul lui Avraam =i pân[ acum a fost =i este o \ar[ ce
este punctul nevralgic al lumii, are pe teritoriul ei Ierusalimul
despre care Scriptura ne spune c[ va fi capitala lumii în timpul
Mileniului. Doctrina mormon[ spune c[ va fi =i un Ierusalim în
Jackson, Missouri, USA, unde ei de\in teritorii considerabile,
urmând ca acolo s[ zideasc[ Noul Ierusalim, cu toate c[ Joseph
Smith a spus c[ va fi zidit în timpul genera\iei de oameni afla\i în
via\[ ]n acela=i timp cu el. Ei cred c[ lumea va fi condus[ din
aceste dou[ Ierusalime.
Ei continu[ s[ spun[ c[ americanii indieni sunt descenden\i ai
triburilor descrise în <Cartea lui Mormon> despre care ei spun c[
provin din Israel, de=i studiul codului genetic descoperit =i perfec\ionat în ultimul timp combate aceast[ idee. Pe lâng[ aceasta,

nu exist[ nici un fel de dovezi arheologice despre cet[\ile =i
poporul despre care ei spun c[ a locuit pe p[mântul Americii. Eu
cred c[ pentru unii dintre ei oferta adev[rat[ a Scripturii este
privit[ ca o insult[, deoarece conform doctrinei lor au =ansa de a
fi dumnezei, pe când Scriptura spune c[ noi, ca suflete mântuite,
vom fi ve=nic în prezen\a lui Dumnezeu =i to\i vom fi slujitori ai
singurului Dumnezeu adev[rat. <…Scaunul de domnie al lui
Dumnezeu =i al Mielului vor fi în ea. Robii Lui }i vor sluji. «…+i
vor împ[r[\i în vecii vecilor»> (Apocalipsa 22:3, 5).
Am v[zut mormoni care s-au întors la Dumnezeul Bibliei, dar
am v[zut =i mul\i care atunci când s-au sim\it provoca\i de argumentele adev[rului au stat în cump[n[, au ezitat, apoi au spus c[
nu pot s[ se mai schimbe pentru c[ au mult de pierdut, fiindc[ au
zidit prea mult pe acea temelie. De fapt am în\eles c[ mândria
care caut[ bun[voin\a oamenilor mai mult dec`t pe cea a lui
Dumnezeu nu-i las[ s[ se întoarc[ la Adev[r. Ce folos s[ crezi
ceva care nu este adev[rat, chiar dac[ pare ceva încânt[tor pentru
firea mândr[ a omului =i ce fel de în\elepciune este aceea care se
bazeaz[ pe ceva ce nu exist[? <Isus a r[spuns: «B[ga\i de seam[
s[ nu v[ am[geasc[ cineva. C[ci vor veni mul\i în Numele Meu,
=i vor zice: 'Eu sunt Hristosul', =i 'vremea se apropie'. S[ nu
merge\i dup[ ei»> (Luca 21:8).
Este momentul s[ privim la <Doctrina cre=tinilor> bazat[ pe
credin\a într-un singur Dumnezeu. <Ascult[, Israele! Domnul,
Dumnezeul nostru, este singurul Domn> (Deuteronom 6:4). Sfânta Scriptur[ ne înva\[ c[ Dumnezeu a fost întotdeauna Dumnezeu.
<Înainte ca s[ se fi n[scut mun\ii, =i înainte ca s[ se fi f[cut
p[mântul =i lumea, din ve=nicie în ve=nicie, Tu e=ti Dumnezeu!>
(Psalmul 90:2). Scriptura afirm[ c[ este un singur Dumnezeu
adev[rat (Isaia 45:5, 6; 43:11), El este Cel Ve=nic (<Eu Sunt!>,
Exodul 3:14) =i nimeni nu ar putea deveni Dumnezeu afar[ de El.
<Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure p[r\i, pe când
Dumnezeu este unul singur> (Galateni 3:20).
Credin\a cre=tin[ este credin\a într-un singur Dumnezeu mani-
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festat în trei Persoane. Domnul Isus Hristos al Scripturii este cu
totul un alt Isus decât acela descris de doctrina mormon[, pentru
c[ El nu a fost niciodat[ frate egal cu Lucifer, ci El este una cu
Tat[l f[r[ început la zile, av`nd puterea de a crea. <...Dumnezeu,
în care a crezut, care înviaz[ mor\ii, =i care cheam[ lucrurile care
nu sunt, ca =i cum ar fi> (Romani 4:17). Domnul Isus a fost me=ter
la lucru cu Tat[l când a creat p[mântul, omul =i tot ce exist[ v[zut
=i nev[zut de ochii no=tri. <Pentru c[ prin El au fost f[cute
toate lucrurile care sunt în ceruri =i pe p[mânt, cele v[zute =i
cele nev[zute: fie scaune de domnii, fie dreg[torii, fie domnii,
fie st[pâniri. Toate au fost f[cute prin El =i pentru El. El este
mai înainte de toate lucrurile =i toate se \in prin El>
(Coloseni 1:16, 17). Acest Isus minunat care a creat domniile =i
st[pânirile l-a creat =i pe arhanghelul Lucifer, care s-a folosit de
libertatea de ac\iune, în timpul de testare, pentru a se r[zvr[ti
împotriva lui Dumnezeu.
Domnul Isus este una cu Tat[l, adic[ Dumnezeu, dar când S-a
întrupat S-a dezbr[cat pe Sine de o parte din slava ce o avea în
Ceruri. <El, m[car c[ avea chipul lui Dumnezeu, totu=i n-a crezut
ca un lucru de apucat s[ fie deopotriv[ cu Dumnezeu, ci S-a
dezbr[cat pe Sine }nsu=i =i a luat un chip de rob, f[cându-Se
asemenea oamenilor> (Filipeni 2:6, 7). Scriptura ne înva\[ c[
Domnul Isus Ss-a n[scut din fecioara Maria (Matei 1:18), care a
fost umbrit[ de Duhul Sfânt =i-a z[mislit supranatural, f[r[ s[
cunoasc[ b[rbat, pe Domnul Isus care pe p[mânt a fost
Dumnezeu =i Om. <C[ci în El locuie=te trupe=te toat[ plin[tatea
Dumnezeirii> (Coloseni 2:9). Scriptura ni-L prezint[ pe Domnul
Isus ca fiind a doua persoan[ a Sfintei Treimi, care întotdeauna a
existat ca Dumnezeu, cu Dumnezeu Tat[l =i cu Dumnezeu Duhul
Sfânt. Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu care a îmbr[cat trup
de om ca s[ moar[ pentru p[c[to=I, =i dup[ ce a biruit boldul
mor\ii S-a în[l\at la dreapta Tat[lui, unde este singurul Mijlocitor
între om =i Dumnezeu Tat[l.
În epistola lui Iuda ni se spune c[ Biserica are credin\a care a

fost <dat[ odat[ pentru totdeauna Sfin\ilor> (Iuda 3), de aceea nu
a fost nevoie de o restaurare a ei, pentru c[ por\ile Locuin\ei
Mor\ilor nu au biruit-o. Domnul Isus le-a spus celor care au
avut întreb[ri despre c[s[torie dup[ aceast[ via\[ c[ se
r[t[cesc, fiindc[ nu cunosc Scripturile. <Drept r[spuns Isus le-a
zis: «V[ r[t[ci\i! Pentru c[ nu cunoa=te\i nici Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu. C[ci la înviere, nici nu se vor însura,
nici nu se vor m[rita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer»>
(Matei 22:29, 30).
Cele 66 de c[r\i care formeaz[ Scriptura inspirat[ de Duhul lui
Dumnezeu celor 40 de autori au fost date f[r[ eroare. Scriptura
este autoritatea care guverneaz[ via\a credincio=ilor în lumina
Duhului Sfânt =i nu este îng[duit[ o deformare =i mutilare a ei,
a=a cum vedem în doctrina mormon[. Scriptura ne înva\[ c[
p[c[to=ii pot fi mântui\i primind harul mântuitor ca s[ poat[
ajunge în cer prin credin\a lor în jertfa de isp[=ire =i moartea
Domnului Isus Hristos. <C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin
credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca s[ nu se laude nimeni> (Efeseni 2:8, 9). Acela
care pentru mântuirea lui se încrede în meritul creat de Domnul
Isus pe cruce, prin poc[in\[, nu mai tr[ie=te cum vrea firea veche,
ci fiind n[scut din nou tr[ie=te o via\[ schimbat[, în care Hristos
Domnul ia chip. Un astfel de suflet este liber de p[cat, nu pentru
c[ nu =tie p[c[tui, ci pentru c[ de dragul Domnului Isus nu vrea
s[ p[c[tuiasc[.
Domnul Isus a devenit în ochii Tat[lui vinovat de p[catul
nostru când a acceptat s[ devin[ Miel de isp[=ire, iar mânia lui
Dumnezeu asupra p[catului a lovit grozav p[catul în trupul
Aceluia care nu a cunoscut p[cat, pentru ca noi, prin credin\[, s[
devenim neprih[nirea lui Dumnezeu. La cruce vedem expresia
dragostei lui Dumnezeu pentru om, iar jertfa Lui nu ne împinge
pu\in mai aproape de mântuire, ci în jertfa Lui primim Darul
Mântuirii. Puterea crucii, adic[ a meritului jertfei Domnului Isus,
trebuie propov[duit[ celor mântui\i =i celor nemântui\i, fiindc[ ea
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este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede.
Luther spunea c[ se uit[ la cruce =i se simte de parc[ Domnul ar
fi murit ieri pentru el. Începem s[ murim din clipa na=terii =i chiar
de atunci, undeva, nu foarte departe, plute=te deasupra noastr[
ceea ce noi numim sfâr=itul sau moartea. Via\a pe care o tr[im ne
creeaz[ responsabilitatea ca odat[ ce =tim deosebi binele de r[u s[
putem alege. Prin credin\[, care ac\ioneaz[ pe baza a ceea ce a
spus Dumnezeu, putem s[ primim harul lui Dumnezeu. În perioada dintre leag[n =i sicriu avem oportunitatea de a lua decizia de
a-L primi pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al nostru =i astfel
s[ fim ierta\i prin harul lui Dumnezeu.
Dac[ cumva faci parte din acest cult mormon sau chiar dintr-o
alt[ religie care nu are la baz[ înv[\[tura na=terii din nou, vreau
s[-\i spun c[ eu =tiu c[ a=a dup[ cum cei 10 prieteni ai lui Toma
nu l-au putut convinge c[ Domnul Isus a înviat, nici eu nu am s[
te pot convinge c[ sluje=ti unui alt Isus, dar este Cineva care l-a
convins pe Toma =i Acel Cineva te poate convinge =i pe tine dac[
dore=ti s[ cuno=ti Adev[rul spre a deveni cu adev[rat liber. Chiar
dac[ eu te-a= putea convinge, nu are prea mare rost, pentru c[ o
alt[ persoan[ te poate convinge diferit mai târziu, dar Acela care
te poate convinge =i-\i poate lua orice îndoial[ este Dumnezeu
Duhul Sfânt. Dac[ afli c[ ai fost am[git de înv[\[turile mormone
nu l[sa ca dezam[girea =i r[nile din trecut s[-\i reduc[ via\a la un
perimetru mic, în care nu mai vrei s[ auzi nimic despre suflet =i
mântuire, ci du-te cu g[leata la fântâna harului =i vei g[si o ap[
proasp[t[, care-\i va potoli setea l[untric[. Sufletul t[u este iubit
de Isus, care a fost, este =i va fi Dumnezeu, care este vrednic s[
fie iubit de tine. Prin El iube=te-i pe cei din jur =i vei fi iubit de
aceia care sunt ai Domnului. Dac[-L vei c[uta sincer în
rug[ciune, El se va l[sa g[sit de tine, tu vei fi al Lui =i El va fi al
t[u =i vei =ti ce înseamn[ s[ ai pace =i bucurie în sufletul t[u.
Amin
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CHEMARE LA RUGÃCIUNE
<Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus ni=te str[jeri,
care nu vor t[cea niciodat[, nici zi nici noapte! Voi
care aduce\i aminte Domnului de el, nu v[ odihni\i
deloc! +i nu-I da\i r[gaz, pân[ nu va a=eza din nou
Ierusalimul, =i-l va face o laud[ pe p[mânt.>
Isaia 62:6, 7

}

n acest capitol, prin gura prorocului Isaia, Dumnezeu }=i
exprim[ dragostea ce o are pentru poporul S[u =i descrie
modul ]n care dragostea Lui va duce la ]ndeplinire planul
de restaurare a poporul S[u. Acest capitol descrie schimbarea ce
a avut =i are loc ]n sufletele acelora care prin meritul jertfei
Domnului Isus au primit dreptul s[ se numeasc[ copii ai lui
Dumnezeu, ca s[ fie un popor sfânt, r[scump[rat de râvna =i
dragostea Domnului. <Ei vor fi numi\i «Popor sfânt, R[scump[ra\i ai Domnului.» Iar pe tine te vor numi «Cetatea c[utat[ =i
nep[r[sit[»> (Isaia 62:12). Este un popor sfânt, care ]ndepline=te
o slujb[ sfânt[, duhovniceasc[ foarte necesar[, prin a nu <t[cea
niciodat[>, ci prin rug[ciune aduce mereu ]naintea Domnului
cereri, mijlociri =i mul\umiri pân[ ]n ziua când El va a=eza
Ierusalimul cel Nou =i-l va face o laud[ pe p[mânt.
Aceast[ aducere aminte f[r[ de r[gaz =i insisten\[ ]naintea
Domnului numit[, ]n via\[ credinciosului, via\[ de rug[ciune, nu
are menirea de a-L informa pe Dumnezeu, ci aceste dorin\e sunt
o expresie l[untric[ a Duhului Sfânt din noi, pentru ca }mp[r[\ia
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lui Dumnezeu s[ vin[ mai curând peste to\i =i toate. Ni se spune
s[ ne rug[m ne]ncetat ca aceste dorin\e s[ fie ]nregistrate ]n c[r\ile
lui Dumnezeu =i ]n acela=i timp prin aceste jertfe pe care Duhul
Sfânt le aprinde pe altarul sufletului nostru, care ne zidesc
suflete=te, s[ particip[m la luptele spirituale ce se dau pentru
sufletele oamenilor. Când doi copii ai Domnului se unesc ]n
rug[ciune puterea cre=te =i prezen\a Domnului este garantat[ prin
Cuvânt, dar o =i mai mare rev[rsare de har poate avea loc ]n
mijlocul Adun[rii lui Dumnezeu, care ]n unitate cheam[ Numele
Domnului. A=a cum spuneau romanii: <Cei de o seam[ se adun[
lesne>, de aceea cei ce fac parte din poporul sfânt merg la casa de
rug[ciune nu din obicei, ci cu bucurie, =tiind c[ vor fi ]nc[rca\i cu
putere prin rug[ciune, Cuvânt, cântare de laud[ =i p[rt[=ie
fr[\easc[. Prin pildele pe care Domnul le-a rostit, ne-a ]nv[\at s[
ne rug[m =i s[ insist[m la altarul lui Dumnezeu unde ajung
rug[ciunile sfin\ilor.
Pilda judec[torului nedrept, ]n care insisten\a v[duvei l-a f[cut
pe acest om s[ fac[ dreptate v[duvei =i pilda omului care s-a dus
s[ cear[ insistent pâini de la vecinul s[u care se culcase, pentru
c[-i veniser[ musafirii, sunt exemple ale modului ]n care trebuie
s[ st[ruim ]n rug[ciune ca s[ primim ceea ce dorim. De cele mai
multe ori problema cu rug[ciunea nu este c[ nu cerem suficient de
multe lucruri de la Dumnezeu, ci problema este c[ nu cerem
]ndeajuns din ce este al Lui =i din lucrurile care duc la
]ndeplinirea voii Lui ]n via\a noastr[. Când mergi ]naintea
Domnului la rug[ciune s[ ai mereu ]naintea ta adev[rul
c[ Dumnezeu este un Dumnezeu care ascult[ rug[ciunea!
<Domnul Se dep[rteaz[ de cei r[i, dar ascult[ rug[ciunea celor
neprih[ni\i> (Proverbe 15:29). Slujba acestor str[jeri despre care
vorbe=te prorocul Isaia este foarte important[ =i de mare r[spundere, pentru c[ ei <vegheaz[>, <nu tac niciodat[> =i-I <aduc
aminte Domnului> intrând ]n locul Preasfânt cu promisiunile Lui
=i ]n meritul jertfei Domnului Isus prin care avem intrare slobod[
]naintea tronului harului.

<S[ ne apropiem dar cu deplin[ ]ncredere de scaunul harului,
ca s[ c[p[t[m ]ndurare =i s[ g[sim har, pentru ca s[ fim ajuta\i la
vreme de nevoie> (Evrei 4:16). Exist[ o astfel de ]ncredere ]n
rug[ciunea ta? Rug[ciunea nu este numai un privilegiu al aceluia
care face parte din poporul sfânt, dar =i o mare necesitate, fiindc[
atunci când inima este curat[ avem ]ndr[zneal[ s[ mergem ]naintea lui Dumnezeu. Aceast[ cur[\ire tradus[ =i reflectat[ prin
]ndr[zneal[ =i putere te ]nal\[ ]n prezen\a Domnului, =tiind c[ El
ascult[ pe cel cu inima curat[. <Dac[ a= fi cugetat lucruri
nelegiuite ]n inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul>
(Psalmul 66:18). Str[jerul spiritual scurteaz[ orizontul s[ vad[
cine se apropie de cetatea inimii lor, de familia sau biserica din
care fac parte, pentru c[ aceia care se apropie pot fi o binecuvântare sau pot prezenta un mare pericol. To\i aceia care au
devenit parte din poporul sfânt, r[scump[rat de Domnul, primesc
printre altele =i slujba de str[jer ]n rug[ciune.
<M-am dus la locul meu de straj[, =i stam pe turn ca s[ veghez
=i s[ v[d ce are s[-mi spun[ Domnul, =i ce-mi va r[spunde la plângerea mea> (Habacuc 2:1). Pe vremea romanilor, pentru un str[jer
ideea de a adormi ]n timpul de straj[ sau de a p[r[si acel loc era
de neconceput =i lava vulcanului care a erupt =i distrus ora=ul
Pompei a dovedit aceasta, atunci când str[jile romane au fost
acoperite de lav[ la locul de straj[. Faci tu parte din poporul sfânt,
r[scump[rat de râvna Domnului? Este sufletul t[u un str[jer care
nu tace ]naintea Domnului, ci ne]ncetat aduce ]naintea Lui ]n
rug[ciune dorin\e sfinte? Augustin a spus c[ ar dori s[ fie g[sit
]ntotdeauna ori vorbind cu Dumnezeu ori cu oamenii din jur
despre Domnul. Odat[ ce am devenit parte din poporul sfânt =i
noi trebuie s[ avem ]n noi aceast[ dorin\[ bun[ de a vorbi
oamenilor despre mântuire, apoi s[ ducem numele lor ]naintea
Domnului ]n rug[ciune.
De multe ori ne rug[m pentru ceea ce dorim, ]ns[ vedem c[ nu
am primit exact ce am cerut, dar odat[ ce vedem planul bun al lui
Dumnezeu dezv[luindu-se ]n via\a noastr[ ne d[m seama c[ am
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primit ceea ce aveam nevoie. La un moment dat Ilie a ajuns descurajat, ]ntr-o depresie neagr[, =i s-a rugat s[ moar[, dar
Dumnezeu nu i-a ascultat dorin\a, prin a-i da ce a cerut, ci i-a dat
ceea ce avea nevoie. Un ]nger al Domnului i-a dus de mâncare, ca
s[ poat[ face fa\[ drumului pe care-l avea de parcurs pân[ la
muntele lui Dumnezeu. La fel, =i nou[, Dumnezeu nu ne va da
]ntotdeauna ce vrem noi, dar ne va da ceea ce avem nevoie. }n
fiecare diminea\[, când ne ]ncredin\[m Lui ]n rug[ciune, El va
avea preg[tit pentru noi puterea =i harul de a tr[i pentru Dumnezeu ]n acea zi. Ca unii care ne-am ]ncredin\at soarta ]n mâna
Domnului, nu ne avânt[m s[ facem predic\ii pentru viitor, dar ne
preg[tim pentru El zidindu-ne suflete=te ]n rug[ciune =i prin ceea
ce facem pe Stânca care nu se clatin[.
Budi=tii din Tibet ]=i scriu rug[ciunile =i le pun pe ni=te mori=ti
ce se ]nvârt ]n vânt spre a fi citite de zeit[\ile care vor s[-i asculte,
dar noi prin credin\[ ]ndrept[m glasul spre Cer, unde se afl[
scaunul harului, =tiind c[ ajutorul nostru vine de la Domnul. Când
ne rug[m practic ne control[m gândirea =i ]i d[m direc\ie prin
cuvintele ce le rostim cu credin\[ c[tre Acela care cunoa=te aceste
cuvinte ]nainte ca ele s[ ne ajung[ pe buze. Pentru acela care-i
prinde gustul, rug[ciunea este o pl[cere, dar poate fi =i o munc[ =i
de multe ori chiar o lupt[ spiritual[ cu st[pânirile din v[zduh.
David Cho, pastorul celei mai mari biserici din lume, aflat[ ]n
Coreea de Sud, a spus c[-i este greu s[ se roage prima jum[tate de
or[ din cauza gândurilor despre lucrurile p[mânte=ti, dar dup[
aceea calea i se deschide clar[ =i limpede. Cheia unei vie\i de
rug[ciune sau de str[jer al rug[ciunii nu st[ ]n cât de bun strategist
e=ti, ci ]n cât tânje=te sufletul dup[ Domnul =i cât de conectat
e=ti cu cerul, ]ns[ odat[ ce \i-ai verificat haina pe care \i-a
dat-o Hristos po\i merge f[r[ fric[ ]naintea Lui. <Când ]mi
tânjea sufletul ]n mine, mi-am adus aminte de Domnul, =i
rug[ciunea mea a ajuns pân[ la Tine, ]n Templul T[u cel Sfânt>
(Iona 2:7). Singur sau bazat pe merite personale nu avem acces
la acest scaun al harului, dar prin Domnul Isus u=ile ne sunt

deschise, suntem primi\i =i asculta\i ca fiind de-ai casei, oameni
din Casa lui Dumnezeu.
De-a lungul anilor, rug[ciunea s-a dovedit a fi una din cele mai
dificile discipline din via\a credincio=ilor, unul din motive fiind
acela c[ exist[ o for\[ contrar[ voii bune a lui Dumnezeu pentru
via\a noastr[, care nu vrea s[ ne rug[m. Rug[ciunea <Tat[l nostru> ne ]nva\[ s[ nu fim egoi=ti ]n felul cum ne rug[m, pentru c[
El este <Tat[l nostru>, s[ ne rug[m pentru pâinea <noastr[>, pentru a nu ne duce <pe noi> ]n ispit[ =i pentru a ne mântui <pe noi>
de cel r[u. Str[jerii vegheaz[ nu numai pentru siguran\a lor, ci =i
pentru a acelora care sunt ]n cetatea unde locuiesc =i care depind
de vigilen\a lor.
Un pastor dintr-o biseric[ coreean[ a povestit o ]ntâmplare din
via\a unui credincios care ]n tinere\e a fost un soldat ce a luptat ]n
r[zboiul dintre Coreea de Nord =i Coreea de Sud. Este vorba de o
]ntâmplare adevarat[ care ne spune c[ cei din jurul nostru, care
mai sunt ]nc[ prin=i ]n la\ul vr[jma=ului, au dorin\a ca cineva s[
aib[ mil[ de ei =i s[ se roage pentru ei. Acest soldat a spus c[ ]n
toiul unei lupte aprige comandantul i-a spus s[ ias[ din ad[post =i
s[ trag[ din fa\a tirului de gloan\e câ\iva solda\ii care c[zuse
r[ni\i. Soldatul a privit la ceasul de pe mân[ =i a spus c[ se va
duce. Când comandantul s-a re]ntors a v[zut c[ soldatul nu executase ordinul primit =i l-a amenin\at cu consecin\ele ce vin
asupra unui tr[d[tor. Soldatul s-a uitat din nou la ceas =i dup[
câteva momente a s[rit afar[ din ad[post, salv`nd via\a solda\ilor
r[ni\i care erau expu=i inamicului. Mai târziu ofi\erul l-a ]ntrebat
pe soldat de ce a procedat a=a, de ce s-a tot uitat la ceas. Soldatul
a spus c[ el este p[gân, dar mama lui care este cre=tin[ i-a promis
c[ la fiecare or[ fix[ va fi ]n rug[ciune pentru el, de aceea el a
a=teptat ora fix[, ca s[ aib[ de partea lui rug[ciunile mamei sale.
Dup[ ce L-am m[rturisit pe Domnul cu gura =i cu fapta celor
din jurul nostru, ei au nevoie de rug[ciunile noastre de mijlocire.
Rug[ciunea de mijlocire cu efect nu depinde de faptul c[ am fost
sau nu la un seminar, ci de dorin\a fierbinte a celui ce se roag[ de
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a comunica cu Dumnezeu ]n favoarea acelora pentru care este
f[cut[ mijlocirea. Lucrarea de mântuire a oamenilor trebuie s[ fie
parte din cauzele pe care le aducem ]n rug[ciunile noastre. De
asemenea trebuie s[-i aducem ]n rug[ciune =i pe aceia care trec
prin ceea ce noi oamenii numim necazuri. De exemplu, când
umbli noaptea prin camer[ =i nu aprinzi becul, pentru c[ nu vrei
s[-l treze=ti pe cel ce doarme, =i te love=ti la degetul de la picior
nu spui c[ nu te intereseaz[, ci sim\i durerea =i mâna sare ]n ajutor. La fel se ]nt`mpl[ =i cu aceia care sunt m[dulare ale aceluia=i
Trup =i ]mpreun[ cu noi alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu. <V[
]ndemn, dar ]nainte de toate, s[ face\i rug[ciuni, cereri, mijlociri,
mul\umiri pentru to\i oamenii> (1 Timotei 2:1).
Dac[ e=ti prea ocupat cu lucrurile de fiecare zi, ]nc`t nu ai timp
de rug[ciune, ]nseamn[ c[ trebuie s[-\i faci timp pentru ce spui
c[ este important ]n via\a ta, adic[ pentru suflet. Pe m[sur[ ce te
dep[rtezi de altarul rug[ciunii ai s[ ajungi s[ umbli mai mult dup[
interesele tale =i nu dup[ ale lui Dumnezeu, C[ruia odat[ i-ai spus
c[ dispune de via\a ta. Suzana Wesley a avut 19 copii, dintre care
cel mai cunoscut este John Wesley, pentru c[ prin el Dumnezeu a
adus mari treziri ]ntre oamenii din vremea lui. Suzana era foarte
ocupat[ cu treburile casei pentru a dedica ]n mod individual pu\in
timp fiec[rui copil, de aceea avea obiceiul s[ se opreasc[ din
lucrul casei =i s[-=i pun[ =ortul pe cap. }n acele minute nimeni nu
o mai deranja, pentru c[ fiecare copil =tia c[ mama lor vorbe=te
cu Domnul. Dac[ vrem cu adev[rat, ne vom face =i noi timp de
rug[ciune. S[ nu mergem la rug[ciune cu un standard de a=tept[ri
reduse, ci s[ ne rug[m la mare risc, ca de exemplu: <Folose=te-m[
Doamne! Vorbe=te prin mine, ajut[, mângâie prin mine!>
Dac[ vrei ceva diferit de ce ai, =i sim\i c[ vrei mai mult decât
ai, va trebui s[ faci ceva diferit de ceea ce faci acum sau vei avea
acela=i rezultat ca =i pân[ acum. O astfel de experien\[ diferit[
vedem c[ a avut loc ]ntr-o zi ]n via\a prorocului Isaia, ]n anul
mor\ii ]mp[ratului Ozia (Isaia 6), când prorocul Isaia st[tea la
rug[ciune ]n Casa Domnului, unde se prime=te binecuvântare, i

s-a dat s[-L vad[ pe Domnul. }i murise ]mp[ratul =i probabil c[
era trist, dar inima a trebuit s[ se dezlipeasc[ de lucrurile
p[mânte=ti =i când acest lucru a avut loc L-a v[zut pe Domnul.
Dac[ ]nainte a avut de spus un <Vai!> ]n dreptul altora, când L-a
v[zut pe Domnul a spus un <Vai!> ]n dreptul lui, pentru c[ s-a
v[zut nepotrivit ]naintea sfin\eniei Domnului. A fost o rug[ciune
]n care a fost prezent cu trupul, sufletul =i duhul. La fel va fi
nevoie s[ fim =i noi dac[ vrem s[-L vedem pe Domnul. A=a cum
c[rbunele de pe altar l-a cur[\at pe Isaia, sângele Mielului lui
Dumnezeu ne cur[\e=te de orice p[cat, ]mpreun[ cu Cuvântul
S[u, prin lucrarea tainic[ f[cut[ de Duhul Sfânt ]n[untrul nostru.
Dac[ vrei s[ sim\i adierea Duhului, prospe\ime de putere ]n duhul
t[u, va trebui s[-\i dedici timp ca s[ vorbe=ti cu Tat[l t[u ceresc,
spunându-le tuturor celorlalte voci s[ tac[, pentru a putea auzi =i
deslu=i vocea Celui Iubit.
Pentru unii rug[ciunea este privit[ la fel cum anumi\i oameni
se uit[ la un sport spre care nu au ]nclina\ie sau despre care spune
c[ nu le place =i nu ]l practic[, dar rug[ciunea nu este ceva ce po\i
alege s[ practici sau s[ nu practici, pentru c[ a fi un str[jer al
rug[ciunii este ceea ce ne identific[ ca fiind parte din poporul
sfânt, r[scump[rat. Dac[ spui c[ umbli cu Hristos vorbe=te cu El,
pentru c[ ai nevoie mereu de re]mprosp[tare de puteri =i a vorbi
cu }mp[ratul este cel mai ]nalt privilegiu. <Dar eu voi cânta
puterea Ta; dis-de-diminea\[, voi l[uda bun[tatea Ta. C[ci Tu e=ti
un turn de sc[pare pentru mine, un loc de ad[post ]n ziua necazului meu> (Psalmul 59:16). La rug[ciune, fie pe genunchi sau stând
]n picioare, ridicând mâini curate c[tre cer, ne ]ntâlnim =i devenim
una cu al\i str[jeri ai rug[ciunii din diferite ora=e, \[ri =i continente care formeaz[ ]mpreun[ Biserica lui Dumnezeu, a celor
n[scu\i de sus, care ]nc[ sunt pe p[mânt.
Plecarea pe genunchi la rug[ciune este foarte bun[, dup[ cum
vedem c[ =i primii credincio=i au practicat-o, atâta timp cât este
expresia inimii =i nu doar o pio=enie fals[ sau un obicei care nu
]nseamn[ nimic ]n[untrul nostru. Plecarea pe genunchi trebuie s[
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fie un semn al accept[rii autorit[\ii Lui asupra ta =i un semn de
supunere, dup[ cum ridicarea mâinilor ]n sus ]nseamn[ o predare
necondi\ionat[ ]n fa\a voii Domnului pentru via\a ta. <Ca t[mâia
s[ fie rug[ciunea mea ]naintea Ta, =i ca jertfa de sear[ s[ fie ridicarea mâinilor mele!> (Psalmul 141:2). Prin rug[ciune ]i putem
spune Domnului cu gura =i cu inima c[ ce avem noi mai bun este
pentru El, pentru Cel Prea]nalt. Dorin\a de a ne ruga fierbinte sau
chiar lipsa dorin\ei de a ne ruga este un bun indicator de putere
spiritual[, pentru c[ aceast[ dorin\[, la fel ca un termometru, ne
indic[ condi\ia s[n[t[\ii sufletului noastru.
Rug[ciunea poate fi de rutin[, rece, de ochii lumii, pasiv[ =i
obositoare sau poate fi fierbinte =i plin[ de pasiune, ca o discu\ie
]ntre doi oameni care se iubesc =i mereu au ceva de spus unul
celuilalt. Rug[ciunea nu este niciodat[ un substitut pentru
ascultarea de Dumnezeu, de aceea dac[ vrei s[ nu-\i fie respinse
rug[ciunile, când auzi strig[tul s[racului nu te face c[ nu-l auzi.
Dac[ vrei s[-\i fie primit[ rug[ciunea, cât depinde de tine, tr[ie=te
]n pace cu to\i, ]ncepând cu cei din casa ta. Mul\i nu vor s[ stea
de vorb[ cu Domnul ]n rug[ciune pentru c[ au p[cat ]n via\a lor
pe care-l iubesc =i =tiu c[ tr[irea ]n neascultare anuleaz[ efectul
rug[ciunii. Rug[ciunea, care pentru credincios ar trebui s[ fie
ceva u=or, ca respira\ia, poate deveni unul din lucrurile cele mai
grele, dac[ din cauza poverii pe care o simt ]n inim[ se roag[ cu
constr`ngere de inim[.
Pentru mul\i a fi cre=tin ]nseamn[ doar a nu fi evreu, musulman
sau p[gân, dar a fi cu adev[rat cre=tin ]nseamn[ a-L urma pe
Hristos =i a fi un str[jer al rug[ciunii. Ca str[jer al rug[ciunii nu
urmezi doar reguli, ci ai o rela\ie personal[ cu Acela care a pl[tit
cel mai ]nalt pre\ pentru a-\i da cel mai mare dar posibil: mântuirea,
=i astfel s[ devii parte din poporul sfânt. Când ne facem planuri =i
c[ut[m s[ le ducem la ]ndeplinire lucr[m noi, dar când ne rug[m
dup[ voia lui Dumnezeu, El lucreaz[ pentru noi. Când te rogi cu
credin\[ =tii c[ nu este munte sau râu pe care s[ nu-l po\i trece
]mpreun[ cu El. <Este oare ceva prea greu pentru Domnul?…>

(Genesa 18:14). }nchinarea ]n duh =i adev[r este o rug[ciune care
izvor[=te tot de la El prin Duhul Sf`nt, printr-o rug[ciune dup[
voia Lui, ]n care cerem ca voia noastr[ s[ se schimbe dac[ nu este
aceea=i cu a Lui =i nicidecum nu cerem ca voia Lui s[ se schimbe
dup[ a noastr[. Uneori, la mare disperare sau când sim\im o mare
rev[rsare de har, ne rug[m chiar strig`nd =i nu este r[u, dar mai
bine s[ ne rug[m f[r[ cuvinte decât f[r[ inim[.
Chiar dac[ ne este rânduit s[ tr[im o via\[ simpl[, putem fi
str[jeri ai rug[ciunii. Despre Isaac nu =tim s[ fi f[cut prea mari
lucruri, dar =tim c[ a f[cut un altar =i mai =tim c[ lui Dumnezeu
nu i-a fost ru=ine s[ se numeasc[ Dumnezeu lui Isaac. Chiar dac[
te vezi c[ nu e=ti deosebit de ]nzestrat cu calit[\i care s[ atrag[
asupra ta aten\ia celor din jur, fie c[ \i s-a dat s[ fii credincios
peste multe sau peste pu\ine lucruri, dac[ alegi s[ fii un credincios
care are un altar sfânt al rug[ciunii ]naintea Aceluia care vede ]n
ascuns, Dumnezeu nu se va ru=ina s[ se numeasc[ =i Dumnezeul
t[u. S[ ai zile de mul\umire este bine, dar s[ tr[ie=ti cu jertfe de
mul\umire pe altar ]n fiecare zi este =i mai bine. Fii sigur c[ ai un
timp de lini=te ]naintea Aceluia pe care ai spus c[ }l iube=ti, dar s[
=tii c[ nu po\i s[-L iube=ti far[ s[-L cuno=ti, =i nu po\i s[-L cuno=ti
f[r[ s[ petreci timp cu El. Timpul petrecut cu El ]n rug[ciune nu
este timp pierdut, ci timp r[scump[rat.
Asemenea unui c[l[tor care pleac[ diminea\a la drum =i ]=i
verific[ harta, fiecare credincios ]=i verific[ intinerariul zilei
]naintea Domnului, pentru c[ vrea ca Domnul s[-l ]nso\easc[. Cel
mai bun timp pentru rug[ciune este atunci când mintea este
proasp[t[ =i odihnit[, de aceea, dac[ a vorbi cu Domnul este
important, s[ facem ajust[rile necesare ]n orarul zilei dup[ cum
vedem c[ este nevoie. Fii sigur c[ dup[ ce te supui cercet[rii
Duhului Sfânt inima nu te osânde=te. Pentru a-\i fi ascultate
rug[ciunile trebuie s[-\i verifici rela\iile pe care le ai cu al\ii =i
dac[ ai ceva cu o anumit[ persoan[ las[-\i jertfa la altar =i du-te
de te ]mpac[ cu acea persoan[, chiar dac[ \ie \i s-a gre=it, fiindc[
=tii c[ nu vei ierta mai mult decât ai fost tu iertat de Domnul.
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}n vechime, oamenii purtau haine lungi, dar c`nd lucrau se
]ncingeau ca s[ poat[ umbla, de aceea =i suflete=te, mijlocul s[-\i
fie ]ncins cu Adev[rul =i coapsele min\ii la fel, adic[ s[ porunce=ti
gândurilor s[ stea cu tine, s[ nu cutreiere alte locuri. Gândirea trebuie s[ fie disciplinat[, orice gând trebuie f[cut rob ascult[rii de
Hristos, altfel firul gândirii repede \ese o pânz[ ]n care prinde
]ngrijor[ri =i planuri p[mânte=ti.<De aceea, ]ncinge\i-v[ coapsele
min\ii voastre, fi\i treji, =i pune\i-v[ toat[ n[dejdea ]n harul, care
v[ va fi adus, la ar[tarea lui Isus Hristos> (1 Petru 1:13). }n
c[m[ru\[ sau ]n p[rt[=ia acelora care la fel ca =i tine alc[tuiesc
poporul cel sfânt r[scump[rat, ca str[jer al rug[ciunii nu t[cea, ci
roag[-te, pentru c[ rug[ciunea face parte din lupta cea bun[ pe
care o d[ credinciosul care =tie c[ nu are de luptat cu carnea =i
sângele, ci cu duhurile ]ntunericului care se r[zboiesc cu sufletul.
<C[ci noi n-avem de luptat ]mpotriva c[rnii =i sângelui, ci
]mpotriva c[peteniilor, ]mpotriva domniilor, ]mpotriva st[pânitorilor ]ntunericului acestui veac, ]mpotriva duhurilor r[ut[\ii care
sunt ]n locurile cere=ti> (Efeseni 6:12).
Când petreci timp cu Domnul ]n c[m[ru\a ta ia Scriptura cu
tine, cite=te din ea, =i dac[ te a=tep\i ca El s[-\i vorbeasc[ prin ea,
s[ ai la tine hârtie =i creion. Nu privi la un text superficial, ci dup[
ce-l cite=ti cuget[ la el, cerând lumina care vine de sus. Spune-i
Domnului: <Doamne, Te servesc! Doamne, m[ predau! Doamne,
primesc!> Sunt trei st[ri ce pot acorda inima ta dup[ inima Lui.
Nu este vorba de o meditare ca =i a budi=tilor, care caut[ r[spunsul ]n ei ]n=i=i, ci este vorba de o cugetare la Domnul =i voia Lui,
care-\i va fi f[cut[ de cunoscut =i care vine de sus de la Tat[l
luminilor. Roag[-te =i cite=te =tiind c[ nu cantitatea conteaz[ a=a
de mult, pentru c[ uneori un singur verset este deajuns s[ te poat[
s[tura =i s[ te poat[ face s[ izbucne=ti ]n cuvinte de prosl[vire la
adresa Domnului.
}ntr-un mod deosebit, psalmii ]\i vor da imbold =i te vor
impinge la prosl[vire, pentru c[ ei se adreseaz[ tuturor sim\urilor

inimii, de la bucurie =i biruin\[ pân[ la necaz, pierderi =i boal[.
O cântare veche, intitulat[ <Ce dulce e=ti al rugii ceas>, spune ]n
ultimul vers: <+i când acest trup de pe p[mânt,/ }l voi depune ]n
mormânt,/ Atunci ]n veci voi fi voios,/ C[ m-am rugat aicea jos.>
Sufletul t[u a fost chemat s[ fie str[jer al rug[ciunii! F[-\i slujba
cu cinste =i ]ntr-o zi te vei bucura, pentru c[, dup[ planul lui
Dumnezeu pentru tine, faci parte din poporul cel sfânt, care a
biruit prin rug[ciune. <… Voi care aduce\i aminte Domnului de el,
nu v[ odihni\i de loc! +i nu-I da\i r[gaz, pân[ nu va a=eza din nou
Ierusalimul, =i-l va face o laud[ pe p[mânt> (Isaia 62:6, 7).
Amin
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40
DATORNICUL
<A=a dar, fra\ilor, noi nu mai dator[m nimic firii
pamânte=ti, ca s[ tr[im dup[ îndemnurile ei.>
Romani 8:12
<Eu sunt dator =i grecilor =i barbarilor, =i celor
înv[\a\i =i celor ne]nv[\a\i.> Romani 1:14

E

pistola c[tre Romani scris[ de apostolul Pavel prin
inspira\ie Divin[ a fost numit[ de unii teologi ca fiind
cea mai profund[ oper[ din lume, pentru c[ ea con\ine
cea mai adânc[, cea mai miezoas[ =i cea mai cu greutate explica\ie a în\elegerii apostolului neamurilor a Evangheliei lui Isus
Hristos. În ea ne este prezentat[ finalitatea Legii lui Moise, care a
dovedit nevoia omenirii de a avea un Mântuitor, încheierea ceremoniilor legate de Lege, prin care omul încerca s[ se fac[ acceptat înaintea lui Dumnezeu =i trecerea la vestirea mântuirii prin
credin\[, având la baz[ bun[tatea Domnului cuprins[ în programul Divin numit Har. Apostolul Pavel î=i adreseaz[ cuvintele
bisericii din Roma. El îi pune pe romani în categoria neamurilor
care au fost chemate <la ascultarea credin\ei>, =i c[ldura
cuvintelor lui se observ[ în mod deosebit când le spune <fra\ilor>,
lucru care nu era obi=nuit pentru un evreu c`nd se adresa celor
dintre neamuri.
Textul citat la început ne spune despre dorin\ele firii sau ale
c[rnii c[ ne dau îndemnuri =i dup[ ce am fost transforma\i din
f[pturi p[mânte=ti ]n f[pturi duhovnice=ti, în Isus Hristos, pentru
432

restul timpului cât înc[ mai locuim în acest trup numit cort sau
vas de lut. Pentru c[ nu mai dator[m nimic firii, nu trebuie s[ mai
tr[im dup[ îndemnurile ei. Harul nu numai c[ nu ne îndrept[\e=te
s[ tr[im mai departe dup[ îndemnurile firii, care ]nseamn[
moarte, ci fiind înzestra\i cu puterea Duhului Sfânt se a=teapt[ de
la noi s[ umbl[m dup[ lucrurile Duhului, care ]nseamn[ via\[.
În acest mesaj vom privi la datoria noastr[ din trecut care ne
punea în categoria celor ce sunt robi ai p[catului, iar apoi vom
privi la datoria ce o avem înaintea noastr[ ca robi din dragoste ai
lui Isus Hristos.
Pentru sufletul omului nu exist[ independen\[, fie c[ alege sau
nu alege un St[pân. Scriptura ne arat[ clar c[ Dumnezeu, singurul care are dreptul de judec[tor, este Acela care \ine o socoteal[
a tot ceea ce se întâmpl[ în lumea noastr[ mic[ =i în Univers, \ine
seama =i de fiecare detaliu al vie\ii noastre. <«Adev[rat, adev[rat,
v[ spun», le-a r[spuns Isus, «c[, oricine tr[ie=te în p[cat, este rob
al p[catului.» «Deci, dac[ Fiul v[ face slobozi, ve\i fi cu adev[rat
slobozi»> (Ioan 8:34, 36). Aceast[ datorie care ne f[cea robi,
începând cu cea creat[ de primul om Adam =i pân[ la datoria
creat[ de fiecare din noi prin lucruri cum ar fi minciuna, ho\ia,
gândul de a pofti sau a urî, a fost în întregime pl[tit[ de Domnul
Isus. <…sângele lui Isus Hristos, care, prin Duhul cel ve=nic, S-a
adus pe Sine }nsu=i jertf[ f[r[ pat[ lui Dumnezeu, v[ va cur[\i
cugetul vostru de faptele moarte, ca s[ sluji\i Dumnezeului celui
viu!> (Evrei 9:14). A fost nevoie de Cineva care s[ pl[teasc[ datoria, pentru c[ dreptatea sau justi\ia lui Dumnezeu nu poate trece
cu vederea p[catul f[r[ a exista o plat[ pentru acel p[cat.
Deoarece nu a fost nimeni altul f[r[ vin[, Domnul Isus S-a
adus pe Sine jertf[ de r[scump[rare, ca tuturor celor ce vor veni
la El s[ li se poat[ =terge p[catul. <A =ters zapisul cu poruncile lui,
care st[tea împotriva noastr[ =i ne era potrivnic, =i l-a nimicit,
pironindu-l pe cruce> (Coloseni 2:14). Acest adev[r, c[ datoria
p[catului nostru a putut fi iertat[ numai prin meritul Domnului
Isus, trebuie s[ ne smereasc[ =i ori de câte ori st[m la masa
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Domnului acest sentiment de lips[ de merit personal trebuie s[
dea na=tere unui izvor de laud[ =i mul\umire îndreptat c[tre Acela
care a pl[tit datoria noastr[ când a fost pus pe cruce. Ce înseamn[
s[ te smere=ti? Este o stare care începe în[untrul omului =i se
manifest[ printr-un sentiment de lips[ de merit personal, care se
ridic[ spre cer c[utând îndurarea Ziditorului. Aceast[ stare atrage
aten\ia lui Dumnezeu într-un mod favorabil.
În Vechiul Testament g[sim c[ unii se smereau îmbr[c`ndu-se
într-un sac care de obicei era f[cut din p[r de capr[, ce le irita
trupul, =i î=i puneau \[rân[ pe cap recunoscând c[ sunt \[rân[, în
acest fel ar[tând c[ sunt smeri\i pân[ la punctul cel mai de jos
posibil. Ace=tia se separau de orice activitate obi=nuit[ =i petreceau timp în rug[ciune reflectând la vina lor, la cine sunt ei =i la
cine este Dumnezeu. Iov, =i apoi prietenii lui au procedat a=a,
oamenii din Ninive ]mpreun[ cu împ[ratul lor au procedat a=a,
Iosua =i c[peteniile lui au procedat a=a, pentru c[ to\i ace=tia au
=tiut c[ îndurarea =i ajutorul lui Dumnezeu vine la acela care ia
ini\iativa s[ se smereasc[.
Dac[ vrem s[ ne fie iertat[ datoria nu este nevoie s[ ne
îmbr[c[m în sac =i cenu=[, de=i postul poate avea efectul de a ne
smeri sufletul, ci este necesar s[ avem o inim[ smerit[,
recunoscând c[ nu ne putem sc[pa singuri de datoria p[catului
nostru. Unii =tiu s[ joace teatru cu smerenia prin a se pune pe ei
jos prin cuvinte înaintea oamenilor, ca ace=tia s[-i ridice =i s[-i
laude, folosind într-un mod gre=it versetul care spune c[ acela
care se coboar[ va fi în[l\at (Matei 23:12). Chiar dac[ o astfel de
smerenie fals[ ]i în=al[ pe oameni, pentru un timp, ea nu-L în=al[
pe Dumnezeu care cerceteaz[ inima, adic[ pornirea =i inten\ia
gândurilor omului. Aceia care se smeresc cu adev[rat, pre\uind
iertarea datoriei lor, tr[iesc o via\[ separat[ nu de societate, ci de
ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat, iar Apostolul Pavel nume=te o
tr[ire dup[ îndemnurile firii, c[reia nu-i mai dator[m nimic. Acest
principiu de a te smeri înaintea Domnului, prin care po\i ob\ine
favoarea Împ[ratului, lucreaz[ =i ast[zi, fie c[ ai probleme mari

sau mici, pentru c[ la Dumnezeu nu exist[ probleme mari sau
mici. <Dac[ poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se
va smeri, se va ruga, =i va c[uta Fa\a Mea, =i se va abate de la
c[ile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta p[catul, =i-i voi
t[m[dui \ara> (2 Cronici 7:14). O memorie bun[ este aceea care
nu uit[ ce a f[cut Domnul pentru noi =i o astfel de memorie bun[
ea ne va \ine smeri\i, pe când o memorie bolnav[ de amnezie uit[
mereu ceea ce a f[cut Domnul =i ceea ce a promis c[ va face în
viitor, de aceea cade repede în descurajare. O memorie bun[ este
aceea care scrie ca în nisipul de pe plaja m[rii când cineva îi
gre=e=te, =i scrie ca cioplit, fiind cu dalta în stânc[, când cineva îi
face bine, =i nimeni nu ne-a f[cut mai mult bine dec`t Dumnezeu.
Oamenii au inventat examene cu ajutorul c[rora testeaz[ =i
selec\ioneaz[ oamenii ]n ceea ce prive=te inteligen\a lor, ca apoi
s[-i pre\uiasc[ pe unii mai mult dec`t pe al\ii =i s[-i numeasc[ pe
unii mai de valoare dec`t pe al\ii, dar cu Dumnezeu nu este a=a.
Am putea spune c[ El ne prive=te a=a cum noi privim o portocal[,
o cirea=[, un m[r sau o par[. Fiecare fruct este specific =i nu ne
a=tept[m ca unul s[ aib[ gust ca =i cel[lalt. }ntr-un mod
asem[n[tor, Dumnezeu, care ne-a creat pe fiecare din noi unici,
nu dispre\uie=te pe unul ca s[ iubeasc[ pe altul. Fiecare din noi
suntem diferi\i, dar ceea ce avem în comun este c[ to\i am
mo=tenit =i am mai acumulat datorii numite de Dumnezeu p[cat.
<…Nu este nici un om neprih[nit, niciunul m[car. Nu este niciunul care s[ aib[ pricepere. Nu este niciunul care s[ caute cu tot
dinadinsul pe Dumnezeu> (Romani 3:10, 11). Cuno=tin\a o putem
g[si în c[r\i, dar priceperea vine de la Dumnezeu.
În\elepciunea este abilitatea de a =ti s[ iei decizii bune pe baza
cuno=tin\ei pe care o ai. D[m dovad[ de pricepere atunci când în
lumina de sus admitem c[ suntem datori =i primim iertarea Lui, ca
apoi s[ nu mai tr[im dup[ îndemnurile firii, c[reia nu-i mai
dator[m nimic. Înainte de a vesti neamurilor o Evanghelie a harului, Apostolul Pavel a ajuns la starea în care a socotit toate realiz[rile lui omene=ti ca fiind gunoi. A fost schimbat într-o f[ptur[

434

435

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

nou[, pentru c[ cea veche îi numea pe cei dintre neamuri câini =i
necura\i, dar cu natura cea nou[ îi nume=te fra\i c[rora le este
dator s[ le fac[ de cunoscut calea Domnului. indiferent de neam
sau pozi\ie social[. <Eu sunt dator =i grecilor =i barbarilor, =i celor
înv[\a\i =i celor ne]nv[\a\i> (Romani 1:14). Apostolul Pavel nu
mai avea datorii fa\[ de firea p[mânteasc[, dar mânat de o
dragoste pentru St[pân =i pentru suflete sim\ea c[ are o datorie
nou[, =i anume de a-L face cunoscut pe Hristos tuturor celor ce
nu-L cunosc.
F[r[ rezerve =i f[r[ ipocrizie, ci dimpotriv[ cu o dragoste
fierbinte, Aapostolul Pavel a dorit ca =i al\ii s[ fie mântui\i, pentru c[ harul lui Dumnezeu face leg[turi neîn\elese pe deplin de
mintea omului între aceia care au fost ierta\i de datoria creat[ de
p[cat. Dac[ suntem mântui\i, odat[ ce ne-am f[cut datoria de a ne
îngriji de sufletul nostru, punându-l la ad[postul jertfei Domnului
Isus, vom avea =i noi acest sim\ nou de datornic. Ca oameni
în\elegem tranzi\ia ce are loc de la copil[rie la tinere\e, la maturitate, =i apoi la b[trâne\e =i =tim c[ fiecare din aceste tranzi\ii aduc
schimb[ri de responsabilit[\i. Pe calea Domnului exist[ sau trebuie s[ existe astfel de tranzi\ii în care cre=tem de la a fi copii în
credin\[, care pot face pu\in, la statura de oameni mari în
Hristos, care nu numai c[ au trecut de la lapte, dar pot accepta tot
mai mult[ r[spundere =i î=i pot face datoria în a=a fel ]nc`t
lucrarea Domnului s[ înainteze. Una din primele datorii pe care le
avem dup[ ce am fost ierta\i de p[cat este aceea de a-i ierta pe
aceia care ne gre=esc nou[, a=a cum ne-a înv[\at Domnul Isus.
<+i ne iart[ nou[ gre=elile noastre, precum =i noi iert[m
gre=i\ilor no=tri> (Matei 6:12).
O traducere mai clar[ din greac[ spune: <Las[-ne datoriile
noastre, cum =i noi am l[sat pe ale datornicilor no=tri.> De câte ori
s[ iert[m? De 490 de ori i s-a spus lui Petru, adic[ f[r[limit[. Ca
s[ în\elegem cât de important[ este aceast[ datorie de a ierta,
Domnul Isus ne-a l[sat pilda datornicului care a fost iertat de
mult, dar care nu l-a iertat pe acela care-i datora doar pu\in.

<Robul acela, când a ie=it afar[, a întâlnit pe unul din tovar[=ii lui
de slujb[, care-i era dator o sut[ de lei. A pus mâna pe el, =i-l
strângea de gât, zicând: «Pl[te=te-mi ce-mi e=ti dator»>
(Matei 18:28). Când st[pânul a auzit de felul cum s-a purtat cel pe
care l-a iertat de mult l-a chemat înapoi =i i-a spus: <…Rob
viclean! Eu \i-am iertat toat[ datoria, fiindc[ m-ai rugat. Oare nu
se c[dea s[ ai =i tu mil[ de tovar[=ul t[u, cum am avut eu mil[ de
tine? +i st[pânul s-a mâniat =i l-a dat pe mâna chinuitorilor, pân[
va pl[ti tot ce datora. Tot a=a v[ va face =i Tat[l Meu cel
ceresc, dac[ fiecare din voi nu iart[ din toat[ inima pe fratele s[u>
(Matei 18:32-35).
Chiar dac[ iertarea este cel mai nepre\uit dintre daruri, trebuie
s[ o d[m acelora care ne gre=esc. Cel mai simplu mod de a privi
la acest lucru este c[ a nu ierta înseamn[ a pierde, iar a ierta din
inim[ înseamn[ a câ=tiga. O alt[ datorie pe care o avem este aceea
de a fi vegheatori, ca atunci când va veni St[pânul s[ ne g[seasc[
lucrând. <Se va întâmpla ca =i cu un om plecat într-alt[ \ar[, care
î=i las[ casa, d[ robilor s[i putere, arat[ fiec[ruia care este datoria
lui, =i porunce=te portarului s[ vegheze> (Marcu 13:34). Avem
datoria de a cunoa=te ce este drept în ochii Domnului pentru a
putem lucra bine =i a lua hot[râri bune pentru noi =i pentru aceia
care ne cer ajutorul. <Am zis: «Asculta\i, c[petenii ale lui Iacov,
=i mai mari ai casei lui Israel! Nu este datoria voastr[ s[
cunoa=te\i dreptatea?»> (Mica 3:1). Dreptatea lui Dumnezeu =i
felul cum trebuie s[ mergem pe calea Lui este ceva ce g[sim
studiind Dreptarul înv[\[turii s[n[toase, Sfânta Scriptur[.
Biblioteca Congresului din Washington este cea mai mare din
lume, cu 110 milioane de c[r\i =i manuscrise, colec\ie c[reia i se
adaug[ în fiecare an dou[ milioane de c[r\i noi. Toate aceste c[r\i
împreun[ nu au a=a mare valoare ca =i Sfânta Scriptur[, cuvântul
lui Dumnezeu, în care ni se spune cine suntem, care este rostul
nostru pe p[mânt =i cum putem ajunge mântui\i.
O citire superficial[ a Scripturii duce la o tr[ire superficial[, de
aceea trebuie s[ dedic[m timp acestei datorii pe care o avem de a
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cuno=te =i strânge Cuv`ntul Lui în inima noastr[. Avem datoria ca
îmbr[când haina bun[t[\ii s[ combatem =i chiar s[ condamn[m
p[catul, spre a fi scos afar[ înainte de a contamina =i produce
pagub[ începând cu casa noastr[. <Cerceta\i ce este pl[cut înaintea Domnului, =i nu lua\i deloc parte la lucr[rile neroditoare ale
întunericului, ba ]nc[ mai degrab[ osândi\i-le> (Efeseni 5:10, 11).
Avem datoria de a c[uta pacea =i sfin\irea, pentru ca astfel s[ fim
martori ai Domnului Isus =i de folos bisericii =i chiar societ[\ii în
care tr[im. Dac[ suntem c[s[tori\i avem datoria de a fi credincio=i
so\ului sau so\iei noastre =i de a ne cre=te copiii în fric[ =i temere
de Domnul. +tiind c[ nu suntem cu adev[rat posesori a ceea ce
avem, ci doar administratori, avem datoria de a cinsti pe Domnul
cu câ=tigul nostru, ajutând pe cel lipsit =i a face posibil[ înaintarea
Evangheliei, pentru c[ f[când parte din Biserica lui Dumnezeu
am primit mandatul de a merge în toat[ lumea, chiar dac[ aceasta pentru unii înseamn[ cartierul vecin sau a d[rui o Biblie sau un
tractat spre a face cunoscut Numele Domnului.
Pentru un om de rând enumerarea acestor datorii ale credinciosului poate fi ceva comple=itor =i într-adev[r pot fi, dar
adev[ratul credincios are un secret. Secretul cre=tinului este c[ nu
î=i îndepline=te aceste îndatoriri prin puterea lui proprie, ci prin
puterea Duhului Sfânt care este mereu reîmprosp[tat[, asemenea
uleiul într-o candel[ care arde. Când Domnul a fost cu Samson
f[cea ispr[vi mari, dar când S-a dep[rtat de el, datorit[ neascult[rii, a devenit om de rând =i a fost cople=it cu u=urin\[ de
num[rul vr[jma=ilor. Tot acest efort depus de noi, datornicii ierta\i
de Dumnezeu, care nu mai suntem oameni de rând, ci oameni care
poart[ în ei puterea Duhului Sfânt, este un efort al dragostei care
ne-a fost dat[ în inim[ prin Duhul Sfânt. El nu numai c[ face
îndeplinirea datoriei posibil[, dar în acela=i timp ne d[ un sim\ al
bucuriei pe care-l cunosc numai aceia care aleg voia lui
Dumnezeu pentru via\a lor. <Îns[ n[dejdea aceasta nu în=al[, pentru c[ dragostea lui Dumnezeu a fost turnat[ în inimile noastre
prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat> (Romani 5:5).

R[bdarea noastr[, puterea noastr[ de a ierta =i tot ce oamenii
recunosc în noi ca fiind bun le avem în m[sur[ limitat[, de aceea
depindem de reumplerea cu Duhul Sfânt când în rug[ciune
suntem reîmprosp[ta\i =i voia Lui devine voia noastr[. Textul
citat la început spune c[ nu mai dator[m nimic firii ca s[ tr[im
dup[ îndemnurile ei, care ne spun s[ tr[im numai pentru noi =i
numai pentru acum. Aceia care sunt n[scu\i din nou tr[iesc dup[
îndemnurile Duhului, sunt în grija lui Dumnezeu care afirm[ c[
merge pân[ acolo c[ ne num[r[ chiar =i perii capului, dar mai
important este faptul c[ î=i tr[iesc via\a cu rost, având înaintea lor,
în viitorul numit ve=nicie, odihn[ dup[ osteneli, r[splata unei
mo=teniri nestric[cioase =i via\[ ve=nic[ cu Dumnezeu. Pilda
amintit[ mai devreme de la Marcu 13 ne spune c[ st[pânul se va
întoarce pe nea=teptate într-o zi =i va fi ferice de robul g[sit
f[cându-=i datoria. <Veghea\i dar, pentru c[ nu =ti\i când va veni
st[pânul casei: sau seara, sau la miezul nop\ii, sau la cântarea
coco=ilor, sau diminea\a. Teme\i-v[ ca nu cumva, venind f[r[
veste, s[ v[ g[seasc[ dormind. Ce v[ zic vou[, zic tuturor:
Veghea\i!> (Marcu 13:35-37).
Numele lui Metusala spunea ceva despre când avea s[ vin[
judecata peste oamenii din vremea lui Noe =i fiecare an al vie\ii
lui reprezenta un an de mil[ =i oportunitatea pentru oameni de a
se întoarce la Dumnezeu, dar într-o zi Metusala a murit =i a venit
judecata potopului. Ast[zi înc[ tr[im vreme de mil[ sau dispensa\ia harului, cum este numit[ de unii teologi, înainte de venirea
Stâp`nului ca Mântuitor pentru unii, iar pentru al\ii ca Judec[tor.
În[untrul cupolei Capitoliului din Washington sunt scrise în
englez[ cuvintele: <Un Dumnezeu, o Lege, un element, un eveniment divin spre care se îndreapt[ toat[ crea\ia>. Acel eveniment
divin este venirea St[pânului, când to\i cei care vor fi g[si\i la
datorie vor primi o bun[ r[splat[. <Iat[, Eu vin curând; =i r[splata Mea este cu Mine, ca s[ dau fiec[ruia dup[ fapta lui>
(Apocalipsa 22:12). Un sondaj public la care au participat peste
1500 de persoane a avut ca întrebare principal[ urm[torul lucru:

438

439

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

<Dac[ L-ai putea întreba pe Dumnezeu un singur lucru, ce L-ai
întreba?> Majoritatea dintre cei care au participat au spus c[ L-ar
întreba pe Dumnezeu când va veni sfâr=itul. Cei care tr[iesc dup[
îndemnurile firii sunt într-o continu[ stare de agitare =i îngrijorare, pentru c[ cei r[i nu au pace deoarece simt c[ urmeaz[ o zi a
socotelilor, ]ns[ cei care au primit darul mântuirii, fiind f[cu\i
buni prin meritul Domnului Isus, au o inim[ mul\umitoare, pentru c[ ei =tiu c[ atâta timp cât sunt la datorie având nu religie, ci
o rela\ie personal[ cu Fiul lui Dumnezeu, El le va purta de grij[
în acea vreme a sfâr=itului.
Chiar din vremuri str[vechi poporul Domnului a în\eles c[ are
datoria de a fi mul\umitor =i de a l[uda Numele Domnului.
<Binecuvântat s[ fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din ve=nicie
în ve=nicie! +i tot poporul a zis: «Amin!» =i l[uda pe Domnul!>
(1 Cronici 16:36). Aceast[ stare =i dorin\[ de a l[uda pe Domnul
va continua s[ curg[ ca un râu din gura celor mântui\i când vor
ajunge la destina\ia final[. <+i din scaunul de domnie a ie=it un
glas, care zicea: «L[uda\i pe Dumnezeul nostru, to\i robii Lui, voi
care v[ teme\i de El, mici =i mari!»> (Apocalipsa 19:5). Este datoria noastr[ s[-I mul\umim lui Dumnezeu pentru cartea Sfintei
Scripturi =i pentru darurile pe care El a ales s[ le reverse în via\a
noastr[. Cei mântui\i v[d ca fiind datoria lor aceea de a-I mul\umi
Domnului pentru darul Duhului Sfânt care ne-a f[cut boga\i,
fiindc[ El ne-a deschis ochii inimii, ne-a dat harul poc[in\ei =i
ne-a n[scut de sus. Este datoria noastr[ s[-I mul\umim Domnului
pentru bucurii =i încerc[ri, pentru p[rt[=ia fra\ilor =i a surorilor,
pentru promisiunile Lui încununate de n[dejdea care nu în=al[ c[
într-o zi vom vedea pe Domnul =i El ne va fi binevoitor. <O, de ar
l[uda oamenii pe Domnul pentru bun[tatea Lui, =i pentru
minunile Lui fa\[ de fiii oamenilor!> (Psalmul 107:21).
Cel mai în\elept dintre oameni, dup[ ce le-a cercetat pe toate =i
le-a încercat pe toate a identificat care este cea mai mare datorie
a oric[rui muritor. <S[ ascult[m dar încheierea tuturor
înv[\[turilor: Teme-te de Dumnezeu =i p[ze=te poruncile Lui.

Aceasta este datoria oric[rui om> (Eclesiastul 12:13). Teme-te de
Dumnezeu, fiindc[ pentru fiecare p[cat comis trebuie pl[tit[ o
plat[. Cine este în\elept accept[ ca judecata =i plata pentru datoria lor s[ fie pl[tit[ prin lucrarea f[cut[ de Domnul Isus acum
dou[ mii de ani, dar cei ce refuz[ oferta Lui vor trebui s[ pl[teasc[
ei pentru p[catul s[vâr=it, prin moarte =i chin ve=nic. Cea mai
important[ întrebare din Scriptur[ pus[ de un om p[c[tos este
cea adresat[ de temnicerul din Filipi lui Pavel =i lui Sila:
<…Domnilor, ce trebuie s[ fac ca s[ fiu mântuit?> (Fapte 16:30).
Poate te întrebi la fel ca acel om =i spui: <Ce trebuie s[ fac ca
s[ am datoria p[catului iertat[ =i s[ fiu =i eu mântuit?>
R[spunsul este acela=i =i ast[zi ca în acea vreme, pentru oricine
dore=te mântuirea =i vrea datoria p[catului =tears[: <Crede în
Domnul Isus, =i vei fi mântuit tu =i casa ta> (Fapte 16:31). Cine
este datornicul iertat? Eu.
A=a cum scrie la începutul acestei c[r\i, aceste mesaje sunt
scrise de un suflet care =i-a sim\it datoria iertat[ =i se simte
<ve=nic îndatorat>. Eu am fost iertat de datoria p[catului meu, dar
am o datorie nou[ care, ca o flac[r[, este între\inut[ de dragostea
mea pentru Acela care m-a iertat. Eu =i to\i aceia c[rora li s-a iertat datoria avem la rândul nostru datoria de a spune celui fl[mând
c[ Isus este Pâinea vie\ii. Avem datoria de a spune celui însetat c[
El, Isus, este Apa vie\ii. Avem datoria de a chema la Domnul pe
cei trudi\i =i împov[ra\i, pentru ca El s[ le dea odihn[ sufletelor
lor. Avem datoria s[ spunem, celui ce-=i simte povara de p[cate,
c[ exist[ iertare în dar =i f[r[ plat[ pentru p[cat, prin scump sângele Domnului Isus. Cine este datornicul? Sufletul t[u. Dar ce vei
face cu datoria ta? O vei ascunde pentru un timp, o vei scuza, o
vei ignora, o vei t[g[dui c[ este real[ sau vei merge cu ea înaintea Aceluia care abia a=teapt[ ca în schimbul lacrimelor tale de
poc[in\[ s[-\i ierte toat[ datoria p[catului =i s[-\i dea nevinov[\ia
cu care s[ po\i petrece ve=nicia în prezen\a Lui?
O cântare veche spune: <Fericit sunt, mi s-a =ters al meu
p[cat,/ Pe care l-am purtat eu neîncetat,/ Când la Isus eu am
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mers,/ Începând în El s[ cred,/ Fericit sunt p[catele mi le-a =ters!>
A fost p[catul t[u =ters? A fost iertat[ datoria ta sau ai s[ te
întâlne=ti cu ea când vei sta înaintea lui Dumnezeu? Unii pun vina
pe evrei =i le spun c[ sunt uciga=i ai lui Hristos, dar nu este a=a.
Eu dac[ am vrut ca datoria p[catului meu s[ fie iertat[ a trebuit s[
admit c[ vina mea ]mpreun[ cu datoria p[catului meu a fost cea
care L-a crucificat pe Domnul Vie\ii. Dac[ vrei datoria p[catului
t[u iertat[ trebuie s[ admi\i c[ p[catul t[u L-a pus pe cruce pe Fiul
lui Dumnezeu. Dac[ vei privi la jertfa Lui ca plat[ de înlocuire
pentru vina ta, dac[-L vei chema în via\a ta, vei fi iertat =i primit
în familia Marelui Împ[rat Isus Hristos.
Amin

41
CE RELIGIE AVEÞI?
<Dup[ ce a ispr[vit Moise de rostit toate cuvintele
acestea înaintea întregului Israel, le-a zis: «Pune\i-v[
la inim[ toate aceste cuvinte pe care v[ jur ast[zi s[
le porunci\i copiilor vo=tri, ca s[ p[zeasc[ =i s[
împlineasc[ toate cuvintele legii acesteia. C[ci nu
este un lucru f[r[ de însemn[tate pentru voi; este
via\a voastr[ =i prin aceasta v[ ve\i lungi zilele în
\ara pe care o ve\i lua în st[pânire, dup[ ce ve\i trece
Iordanul.»> Deuteronom 32:45-47

C

e religie ave\i? Este întrebarea pe care mi-a pus-o,
într-o zi, o persoan[ care c[l[torea cu trenul în acela=i
compartiment cu mine. De obicei, r[spunsul pe care-l
dau unei astfel de întreb[ri observ c[ uneori surprinde =i chiar
produce o oarecare privire mirat[ a persoanei care m[ întreab[.
Eu r[spund: <Sunt un cre=tin n[scut din nou care-L iubesc pe
Domnul Isus>. <Bine, dar de ce cult apar\ine\i? De care denomina\ie?>, sunt de obicei urm[toarele întreb[ri. Oamenii pun astfel
de întreb[ri pentru c[ =tiu c[ este important ce =tii =i ce crezi. A=a
cum i-a spus Moise poporului, p[zirea =i împlinirea Legii lui
Dumnezeu, lucrare numit[ ast[zi de mul\i religie, nu este un lucru
f[r[ însemn[tate pentru noi oamenii. De=i manuscrisele istorice
egiptene nu men\ioneaz[ numele lui Moise, pentru c[ în mândria
lor aveau obiceiul s[ nu pun[ în cronicile lor pierderile suferite în
vreun eveniment, totu=i Moise, prin care Dumnezeu i-a scos pe
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israeli\i din Egipt, a fost o persoan[ real[, care a scris primele
cinci c[r\i ale Scripturii =i a avut o întâlnire cu Domnul Isus pe
Tabor. +tim c[ Domnul Isus a amintit ceva din fiecare din aceste
cinci c[r\i, dându-le astfel autenticitate, de aceea este bine s[
lu[m =i noi seama la cuvintele lui Moise când ne spune c[ p[zirea
=i împlinirea poruncilor date de Dumnezeu nu este ceva f[r[ de
însemn[tate, ci este chiar via\a noastr[.
Ca =i pe timpul lui Moise, sunt =i ast[zi oameni care cred c[ nu
este importat ce crezi at`ta timp c`t crezi ceva, iar al\ii aleg s[
spun[ c[ nu cred nimic despre ve=nicia sufletului lor sau despre
Dumnezeu. Majoritatea religiilor de ast[zi, cum sunt acelea a
ceremoniilor, indiferent cât de sincere, pompoase sau costisitoare
ar fi, dac[ las[ duhul tot rece sunt f[r[ însemn[tate, pentru c[ fiind
false sunt zadarnice, dar totu=i exist[ o credin\[ a ascult[rii de
Dumnezeu care este real[. Tot o religie zadarnic[ este aceea care
se vede doar la exterior, dar este lipsit[ de eviden\a lucrurilor
m[rturisite cu gura sau se manifest[ numai în împrejur[ri în care
prime=te admira\ia celor din jur. Astfel de persoane care practic[
doar o religie a exteriorului, f[r[ s[ fi fost schimba\i în[untrul lor,
se aseam[n[, a=a cum spunea John Wesley, cu ni=te cadavre frumos împodobite, dar lipsite de via\[. Majoritatea oamenilor, la fel
ca Balaam, singurul proroc dintre neamuri amintit în Scriptur[,
vor s[ moar[ de moartea celor neprih[ni\i, dar nu mul\i vor s[
tr[iasc[ via\a celor neprih[ni\i, care cost[ =i include tot ce ai =i tot
ce e=ti. Ce credin\[ ai? Unde î\i va fi dus sufletul când se va
desp[r\i de trup? Dac[ spui c[ în cer, cine î\i garanteaz[ aceasta?
Nu to\i care spun c[ aud vocea Domnului o aud cu adev[rat.
Credin\a adev[rat[ de ast[zi nu este o închipuire, nu este o
joac[, un mit sau o specula\ie, ci este acceptarea =i tr[irea unor
adev[ruri date de Dumnezeu o dat[ pentru totdeauna, despre persoana Domnului Isus, despre puterea de iertare a sângelui Lui,
despre neprih[nirea Lui care ne este dat[ în dar ca o hain[ =i
despre dragostea noastr[ pentru El, care ne duce la ascultare de
acest Dumnezeu bun. Duhul Sfânt aduce în via\a noastr[ reali-

tatea prezen\ei Lui =i r[mâne în noi ca o C[l[uz[ care =tim c[ deja
a condus pe mul\i pân[ în casa Tat[lui din Cer. Lacrimile
poc[in\ei nu sunt o închipuire atunci când lu[m hot[rârea s[
p[r[sim ceea ce Cuvântul Scripturii spune c[ este r[u, devenind o
f[ptur[ nou[ în Hristos =i nici pacea =i bucuria care imediat
inund[ fiin\a noastr[ nu sunt o specula\ie în necunoscut, ci sunt o
real[ =i adev[rat[ fericire sufleteasc[.
Rug[ciunea în duh =i adev[r, p[rt[=ia la masa Domnului =i
iubirea fr[\easc[ sunt lucr[ri duhovnice=ti pline de realitatea vie\ii
Lui în noi. Toate acestea nu sunt <f[r[ de însemn[tate>, ci sunt o
realitate în via\a acelora care au pus la inim[ poruncile lui
Dumnezeu. Am auzit oameni care în mod batjocoritor au spus
despre alte persoane care s-au poc[it c[ <au g[sit religie>, dar o
eviden\[ vie, ca =i aceia din via\a lui Zacheu, nu minte, pentru c[
numai o credin\[ adev[rat[ poate face un astfel de om s[ înceteze
s[ ia de la altul pe nedrept =i s[ înceap[ s[ dea la altul, care este
în lips[, f[r[ s[ se gândeasc[ c[ pierde ceva, ci dimpotriv[ s[
simt[ bucurie prin a proceda în acest fel. Aceste lucruri privitoare
la Dumnezeu =i mântuire nu numai c[ sunt reale, dar sunt de o
mare importan\[, pentru c[ via\a de pe p[mânt tr[it[ cu
Dumnezeu se continu[ în via\[ ve=nic[ tr[it[ tot cu El în cer. Nu
a fost dorin\a Celui care a sem[nat s[mân\a cea bun[ s[ existe
atâtea religii, dar un vr[jma= a sem[nat neghin[ ca s[ produc[
confuzie =i s[ creeze un amalgam de adev[r =i neadev[r prin care
s[ risipeasc[ timpul scurt de via\[ al muritorilor =i s[ le pun[
sufletul la un ad[post fals (Matei 13:25).
De-a lungul anilor, prin diferite interpret[ri ale acelea=i
Scripturi, =i din diferite motive, s-a ajuns la formarea a mai multe
curente religioase. Reforma lui Luther nu a ]nsemnat a=a de mult
începutul unei noi biserici cât a fost înl[turarea a vreo 1500 de
legi omene=ti, =i aceast[ lucrare a f[cut posibil s[ fie cunoscute
din nou adev[ratele dorin\e ale lui Dumnezeu pentru om. Se poate
s[ întâlnim =i noi curentul calvinist, care sus\ine ideea c[ numai
cei ale=i =i dinainte predestina\i de Dumnezeu pot ajunge mân-
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tui\i, sau se poate s[ ajungem în contact cu armenianismul, care
spune c[ Dumnezeu, care ne-a l[sat cu o voin\[ liber[, prive=te
de-a lungul coridorului timpului =i alege pe baza a ce vede c[ vom
face, spunând c[ de fapt El nu alege prin predestinare.
Scriptura ne spune c[ El se îndur[ de cine vrea, are mil[ de
cine vrea s[ aib[ mil[ =i c[ celui ce îi este sete s[ vin[ s[ ia apa
vie\ii f[r[ plat[. F[r[ s[ ne punem în vreunul din aceste col\uri ale
religiei, putem observa c[ în Scriptur[ Dumnezeu are un record a
felului în care se îndur[ de om =i îi d[ mântuirea, prin acest record
indic`nd c[ El }=i arat[ mila fa\[ de acela care ascult[ de El, în
smerenie î=i recunoa=te vina =i se las[ de ceea ce El nume=te r[u.
Când cineva alege nu doar s[-=i afi=eze credin\a ca =i pe o etichet[
pe care este scris numele unei denomina\iuni, dar chiar caut[ s[ o
recomande ca fiind calea cea bun[ sau doctrina cea dreapt[, este
bine s[ adres[m crezului unei astfel de persoane câteva întreb[ri,
ca de exemplu: <Crezi =i te supui autorit[\ii Sfintei Scripturii ca
fiind Cuvântul lui Dumnezeu? Ceea ce faci datorit[ acestei religii
pe care o urmezi }l glorific[ pe Dumnezeu? Te face aceast[
credin\[ s[ sim\i durere pentru sufletele pierdute care nu au mântuire, ca apoi aceast[ dragoste s[ te fac[ s[ ac\ionezi spre binele
unor astfel de suflete?>
Ne este dat s[ tr[im o singur[ dat[, de aceea nu ne putem permite s[ credem orice, indiferent cât de frumos ar fi prezentat[ o
idee =i oricât de mieroas[ sau sincer[ ar p[rea vocea cuiva, pentru c[ a crede =i a ac\iona pe baza unui neadev[r este ceva ce-\i
poate otr[vi =i chiar omorî sufletul. O povestire veche spune c[ un
arab care a c[l[torit toat[ ziua prin pustiu odat[ cu l[sarea
întunericului s-a oprit s[ doarm[. La lumina unei lumân[ri a
deschis o pung[ în care avea trei fructe care erau toat[ merindea
lui. A luat primul fruct =i desf[c`ndu-l a v[zut un vierme în el =i
scârbit de ceea ce a v[zut a aruncat acel fruct în spate, peste um[r.
A luat al doilea fruct =i pentru c[ =i acela avea un vierme în el l-a
aruncat. A r[mas cu un ultim fruct =i fiindc[ era fl[mând a suflat
în lumânare, apoi a luat fructul =i l-a mâncat. Cu ce-\i hr[ne=ti

sufletul? Ce-\i garanteaz[ mântuirea sufletului t[u? Dac[ nu este
Cuvântul Aceluia care nu poate s[ mint[, adic[ a lui Dumnezeu,
se poate s[ fii în primejdie. Unii ac\ioneaz[ ca acest arab, care din
lips[ de ceva mai bun accept[ ce =tie c[ nu este bun.
Scriptura este Adev[rul lui Dumnezeu pentru noi oamenii.
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este a=a cum }l descrie
aceast[ carte vie, iar credin\a în jertfa Domnului Isus Hristos este
singura cale spre mântuire. Adev[rul Scripturii este pentru to\i,
dar nu to\i îl caut[ sau doresc. Când Marco Polo a descoperit
China, printre altele, a adus de acolo o re\et[ despre care p[tura
aristocrat[ a Angliei a spus c[ trebuie s[ r[mân[ un secret a lor =i
a=a a fost, dar numai pentru un timp. Acea re\et[ a fost re\eta pentru ceea ce noi numim ast[zi înghe\at[. Adev[rul Scripturii nu mai
este \inut ascuns, ca în vremurile medievale, de câ\iva oameni, ci
este ast[zi vestit prin tot felul de mijloace vechi sau moderne,
pentru ca oricine vrea s[ poat[ veni la mântuire. Tr[im în dispensa\ia harului, când mântuirea se prime=te prin credin\[, ca dar de
la Dumnezeu =i glasul Evangheliei r[sun[ mai tare ca oricând.
Cine î=i iube=te sufletul caut[ adev[rul, =i când îl g[se=te nu-l
mai vinde, ci îl p[ze=te, pentru c[ de multe ori acest adev[t este
atacat de doctrine false. În cartea Judec[torilor avem un caz în
care un om cu numele Mica =i-a f[cut o religie a lui. <Mica avea
o cas[ a lui Dumnezeu; a f[cut un efod =i terafimi, =i a sfin\it pe
unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea, nu era împ[rat în Israel.
Fiecare f[cea ce-i pl[cea> (Judec[tori 17:5, 6). Dup[ moartea lui
Solomon, Israelul s-a împ[r\it în dou[ p[r\i, iar Ieroboam, care
conducea partea de nord, pentru a nu l[sa poporul s[ mearg[ la
închinare ]n Ierusalim cum poruncea Legea, a f[cut altare idolatre
la Dan =i Betel cu statui ]n form[ vi\ei care a dus poporul în idolatrie. Privind în Scriptur[ urm[rile deciziei lui Ieroboam putem
vedea c[ p[catul lui, prin introducerea unei religii false, s-a extis
de 21 de ori, prin 21 de împ[ra\i care au domnit în nord =i care au
f[cut ce este r[u înaintea Domnului, pentru c[ p[catul cre=te ca o
buruian[ =i se poate extinde cuprinz`nd genera\ii întregi.
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Moise a ridicat =arpele de aram[ ]n pustie, =i cei care erau
mu=ca\i de =arpe privind la el erau vindeca\i, dar 690 de ani mai
târziu Ezechia a trebuit s[-l distrug[, pentru c[ poporul îi aduceau
jertfe ca unui dumnezeu. Împ[ratul Ozia a încercat s[ fac[ o
slujb[ pe care numai preo\ii aveau dreptul s[ o fac[, dar a fost
lovit cu lepr[ =i =i-a tr[it ultimii 16 ani ai vie\ii lui ca lepros. Am
amintit aceste cazuri triste pentru c[ ele arat[ nu numai c[ omul
=tie =i recunoa=te importan\a religiei în via\a lui, dar ne arat[ c[
lucrul Lui trebuie f[cut dup[ indica\iile date de El. A fi cre=tin nu
înseamn[ a accepta o filozofie =i nici doar a accepta un adev[r
cu mintea, ci este =i devine o experin\[ complet[ numai când
Duhul Sfânt î=i face lucrarea în noi, începând cu ziua când ne
poc[im =i cunoa=tem astfel pentru prima dat[ ce înseamn[
adev[rata pace =i bucurie.
A avea o credin\[ adev[rat[ nu înseamn[ a urma o lista de
porunci, ci înseamn[ o supunere de bun[voie =i din dragoste
guvern[rii noastre de c[tre Dumnezeu prin Scriptur[ în lumina
dat[ de Duhul Sfânt. A fi cre=tin înseamn[ a primi dreptul de a ne
numi fii, sau cum spune o alt[ traducere, înseamn[ a primi autoritatea de fii, cu remarca c[ suntem copii mo=tenitori cu limite =i
resurse nesfâr=ite în viitor, dar pentru prezent avem drepturi limitate. Un cre=tin este un suflet preocupat cu a face ce vrea
Dumnezeu s[ fac[ cu el =i prin el. Istoria spune c[ Sebastian
Bach, care a compus multe piese de muzic[ încânt[tor de frumoase =i care î=i semna fiecare lucrare cu frumoasele cuvinte: <A
lui Dumnezeu s[ fie toat[ Slava?>, ]ns[ avea o problem[ =i aceasta era c[ dormea prea mult. Copiii lui au g[sit o metod[ care lucra
eficient ca s[-l scoale când doreau ei. C[utau o partitur[ de
muzic[ compus[ de tat[l lor =i începeau s[ o cânte la pian, dar se
opreau înainte de a termina ultima parte. Compozitorul nu suporta aceasta =i îndat[ se scula, mergea la pian =i o termina.
Urechea credinciosului atins[ de Duhul Sfânt cunoa=te =i
deosebe=te glasul P[storului cel Bun. Pentru c[ strânge Cuvântul
în inima =i memoria lui, recunoa=te credin\a fals[ de cea

adev[rat[, =tie când ceva este l[sat afar[ sau este ad[ugat, la fel
cum un bun muzician recunoa=te o pies[ neterminat[ sau sunetul
unei note false care nu apar\ine acelei piese. Cine în=al[ pe
altcineva ca s[ accepte un neadev[r ca adev[r merit[ titlu de specialist al Satanei, pentru c[ el a fost primul care a f[cut acest lucru
lu`nd jum[t[te de adev[r =i f[c`nd din el o minciun[ întreag[. Dar
=i mai trist este faptul c[ unii ucenici ai lui ajung în timp s[-=i
cread[ miciunile =i fiind l[sa\i în pornirea min\ii lor stricate, pentru c[ au refuzat adev[rul, ajung s[ nu mai recunoasc[ adev[rul
chiar dac[ îl aud. Ascultând de sfetnicul întunericului, omul
în=elat prin ceea ce face spune c[ poruncile Domnului sunt f[r[ de
însemn[tate =i autoritate final[. C[utând s[ dilueze atributele =i s[
taie din drepturile lui Dumnezeu, omul a=a zis religios ajunge
uneori s[-=i ia libert[\i =i drepturi nepermise, ca acela de a crede
c[ poate ierta p[catele sau de a spune c[ are influen\[ asupra
sufletului care a murit. De ce, dac[ cineva crede un neadev[r care
nu are temei este numit bolnav mintal, dar dac[ sunt mul\i cei care
cred acel lucru îi d[ numele de religie?
Începând chiar cu primii oameni =i pân[ ast[zi au existat
oameni care mâna\i de interese egoiste sau de o ignoran\[ a
Cuvântului au strâmbat c[ile drepte ale Domnului, punând la
îndoial[ ce a spus El, sco\ând afar[ lucuri care li se par c[ fac
calea îngust[ sau cre`nd canoane omene=ti f[r[ de valoare
duhovniceasc[. Dumnezeu a poruncit ca omul s[ nu fac[ chip cioplit, dar ast[zi sunt o gr[mad[ de astfel de idoli necuvânt[tori =i
neputincio=i sub form[ de statui =i icoane, una din justifica\ii fiind
c[ odat[ ce Domnul S-a întrupat omul nu mai este legat de acea
lege. Degeaba zâmbesc oamenii mul\umi\i, acceptând astfel de
lucr[ri, dac[ Dumnezeu este încruntat =i mânios c[ omul face ce
El i-a spus s[ nu fac[. Printr-o astfel de neascultare omul spune,
a=a cum reiese din cuvintele lui Moise, c[ porunca lui Dumnezeu
este ceva f[r[ însemn[tate pentru ei. Nu to\i care se ocup[ de
lucr[ri spirituale folosesc aceea=i surs[, de aceea este bine s[ =tim
c[ exist[ =i o surs[ a întunericului care încearc[ s[ imite lucr[rile
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Domnului pân[ ]ntr-un punct spre a le compromite dac[ poate pe
cele autentice.
Nimeni nu a atins dintr-o dat[ adâncimile p[catului =i a
r[t[cirii, ci a=a cum viciile î=i fac loc =i au o cre=tere treptat[, tot
a=a Satana serve=te neadev[rul, la început doar cu linguri\a, de
aceea se cere mare aten\ie, pentru c[ î\i po\i duce familia în p[cat
sau în vreo r[t[cire religioas[, dar nu însemn[ c[ o vei putea
aduce afar[ de acolo. Unii au folosit religia ca mijloc de
îmbog[\ire, adunându-=i astfel o mare mânie la Dumnezeu pentru
ziua judec[\ii. Acum aproximativ o sut[ de ani un om cu numele
de Bailey, proprietarul unui circ mare, care mai func\ioneaz[ =i
ast[zi în America, a auzit de faima predicatorului englez
Spurgeon =i i-a scris o scrisoare promi\ându-i c[ îl face bogat dac[
vine în America, pentru c[ Bailey a crezut c[ poate folosi faima
acelui om al lui Dumnezeu ca s[ fac[ bani. Spurgeon i-a r[spuns
din Anglia printr-o telegram[ scurta pe care scria: <Fapte 8:20>.
Uneori cuvintele noastre sunt mai aspre =i sun[ ca o trâmbi\[ care
deranjeaz[ pe cel ce doarme, dar proced[m uneori în acest fel din
cauz[ c[ vedem urm[rile faptului c[ omul alege s[ priveasc[ la
cerin\ele lui Dumnezeu ca la ni=te lucruri f[r[ de însemn[tate.
De=i uneori suntem asupri\i, trebuie s[ =tim c[ prietenul
adev[rat este acela care te sf[tuie=te bine, nu acela care-\i laud[
nebuniile. Sunt anumite lucruri care trebuie s[ fie autentice, a=a
cum sunt banii, un pa=aport sau certificatul ce adevere=te lucruri
privitoate la o persoan[. De pa=aport ai nevoie nu numai când
treci o grani\[, dar este necesar s[ fie în regul[, adic[ s[ fie valabil. Cu mult mai mult[ seriozitate trebuie s[ abord[m lucrurile
privitoare la mântuirea sufletului nostru, pentru c[ un pa=aport în
neregul[ poate crea mari dificult[\i celui care-l prezint[ la trecerea frontierei, dar acela care se prezint[ înaintea lui Dumnezeu
cu p[catul ne=ters de sângele Domnului Isus, f[r[ s[ mai poat[
face vreun demers, va fi condamnat la iadul preg[tit de
Dumnezeu pentru Satana =i îngerii lui. Iadul nu este o unealt[
n[scocit[ de biserica medieval[ ca s[ \in[ poporul în control sau

s[ poat[ lua bani, cum de fapt a f[cut, ci iadul este un loc real de
chin, despre care Domnul Isus a vorbit cu mult[ claritate.
Dac[ înainte de a urca într-un avion \i s-ar spune c[ are 20 %
=anse s[ se pr[bu=easc[, ai mai merge cu el ? Nu cred. Dar dac[
\i se spune c[ exist[ 20 % =anse s[ existe iad, ai mai amâna tu
împ[carea cu Dumnezeu? Cuvintele Domnului Isus ne spun c[
iadul exist[, sut[ la sut[, deci asigur[-te c[ nu tratezi cuvintele
Scripturii care includ oferta de împ[care cu Dumnezeu, a=a cum
spune Mosie, ca ni=te lucruri f[r[ de însemn[tate. Spiritualitatea
nu se m[soar[ prin ceremonii sau titluri omene=ti, ci const[ în
ascultarea de ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit, =i anume: s[ ne
poc[im. <Dumnezeu nu \ine seama de vremurile de ne=tiin\[ =i
porunce=te acum oamenilor de pretutindeni s[ se poc[iasc[>
(Fapte 17:30). Dac[ vrei s[ învingi o sl[biciune, un viciu, nu-l
mai hr[ni, ci înlocuie=te-l cu o virtute care s[ creasc[ în tine spre
slava lui Dumnezeu, pentru c[ a ceda unei ispite este o sl[biciune
omeneasc[, dar a continua s[ o între\ii, =tiind c[ te va costa
enorm, este o nebunie. Caracterul nostru se schimb[, pu\in c`te
odat[ spre a fi mai aproape sau mai departe de cel al Domnului
Isus, printr-un gând, printr-o vorb[, printr-un gest sau fapt[ pe
care ne-o permitem sau nu ne-o permitem.
Când un soldat este r[nit în r[zboi se caut[ a se \ine starea
s[n[t[\ii acelui soldat sub control prin a opri pierderea de sânge,
apoi prin a opri infec\ia, iar apoi, ]n func\ie de caz, prin a i se face
o opera\ie. Noi suntem într-un r[zboi duhovnicesc =i când venim
la Hristos are loc aceast[ oprire a piederii vie\ii, apoi ni se trateaz[
infec\ia cauzat[ de p[cat, ca apoi în zelul =i dragostea dintâi s[
facem opera\ii de a scoate afar[ din via\[ =i chiar din casa noastr[
tot ce este d[un[tor sufletului. Poc[in\a este p[r[sirea r[ului =i
iubirea binelui, iar odat[ n[scut de sus, primul pas al ascult[rii
este botezul în ap[ poruncit chiar de Domnul Isus celor ce vor
crede în El. Mântuirea este personal[, deci fii sigur c[ botezul în
moartea =i învierea Domnului este ceva în care ai crezut tu personal când L-ai m[rturisit pe Domnul Isus Hristos ca Domn al
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vie\ii tale înainte de a fi botezat. Lucr[torii bisericii te boteaz[ pe
baza m[rturisirii tale, nu pe baz[ c[ e=ti mântuit sau nu.
<Ce religie am?> Îl cunosc pe Domnul ca Mântuitor al meu, m[
încred în El, ascult de El ca s[ am biruin\[ prin El =i toate aceste
lucr[ri sunt coordonate în via\a acelora ce cred în El de Duhul
Sfânt. Cred c[ Duhul Sfânt lucreaz[ =i ast[zi cu oamenii ca =i în
ziua de Rusalii =i va continua s[ fac[ aceasta pân[ la R[pirea
Bisericii la cer (1 Tesaloniceni 4:16, 17). La Rusalii, cincizeci de
zile dup[ înviere, Duhul Sfânt S-a rev[rsat peste ucenici, ca apoi
ei s[ descrie acele momente în[l\[toare de p[rt[=ie cu Dumnezeu
ca o experien\[ pe care nu au mai avut-o niciodat[ =i ca o lucrare
ce nu mai avusese loc niciodat[ înainte pe p[mânt. În meritul
creat la Golgota cei ierta\i de Dumnezeu au primit promisiunea
Duhului Sfânt =i primindu-L în templul trupului lor au devenit în
acele clipe uni\i cu Dumnezeu într-un mod în care oamenii nu au
mai fost uni\i vreodat[ de puterea lui Dumnezeu. A venit din cer
un sunet <ca vâjâitul> unui vânt =i limbi <ca de foc> au fost v[zute
=i cei aduna\i acolo au vorbit despre lucrurile minunate ale lui
Dumnezeu în limbi pe care ei nu le cuno=teau, dar care erau
recunoscute de cei atra=i de sunetul venit din cer.
Evanghelistul Luca afirm[ c[ acolo au fost prezen\i reprezentan\i din 17 \[ri diferite, care atra=i de acel sunet deosebit au venit
=i i-au auzit pe cei care au fost umplu\i cu Duhul Sfânt vorbind în
limbile lor natale. Aceast[ lucrare a fost f[cut[ de Duhul lui Dumnezeu cunoscut în evreie=te cu numele de Rvach, în grece=te cu
numele de Pneuma =i în latin[ cu numele Spirit. Aceast[ lucrare a
umplerii lor cu Duhul Sfânt i-a pus într-o categorie deosebit[, ce
nu a mai existat înainte pe p[m`nt. I-a f[cut supranaturali, pentru
c[ Duhul Sfânt nu doar a venit peste ei, ci au fost umplu\i, =i
r[mânând în ei au purtat ce este Supranatural adic[ puterea Duhului Sfânt. Vorbirea în alte limbi este unul din semnele despre care
Domnul Isus a spus c[ ]i vor înso\i pe cei ce vor crede în El =i
este o rev[rsare în afar[ a vasului nostru plin de puterea Domnului. Acest dar ne este dat spre zidirea noastr[ personal[, dar este

u=or imitat de fire =i chiar de vr[jma=ul care-i recunoa=te importan\a, dar acela care-=i p[streaz[ via\a în cur[\ie este p[zit de puterea lui Dumnezeu de o astfel de r[t[cire. Tot mai rar se întâlne=te
acest dar în biserica <modern[> de ast[zi, dar care la început
reprezenta <normalul> în bisericile lui Dumnezeu, aceast[ deficien\[ fiind ast[zi justificat[ în multe feluri, dar pe m[sur[ ce
acesta, care este cel mai mic dintre daruri, dispare am v[zut c[
dispare =i manifestarea celorlalte daruri. Cuvântul lui Dumnezeu
trebuie s[ aib[ autoritate suprem[ în via\a credinciosului, iar atunci Duhul Sfânt va lucra în via\a noastr[ numai în parametri trasa\i
de Scriptur[, dar refuz`nd sau neg`nd puterea manifest[rii Duhului Sfânt de la Rusalii omul înlocuie=te controlul Duhului cu un
control al intelectului omenesc. Domnul Isus nu a venit din cer ca
s[ ne dea o religie, ci a venit ca s[ ne r[scumpere =i s[-=i stabileasc[ Împ[r[\ia Sa în inimile oamenilor care-L primesc ca
Domn.
Ce religie ave\i? Una a Scripturii sau una a oamenilor? Ai fost
n[scut din nou? (Ioan 3:3). Dac[ ai ]ncheiat leg[mânt cu Domnul
prin botez (Marcu 16:16) =i ai Duhul Domnului (Romani 8:9) po\i
s[ spui c[ a=tep\i =i prin ceea ce faci gr[be=ti venirea Domnul
Isus? (2 Petru 3:12). Dac[ DA, ferice de tine, pentru c[ r[splata ta
este pe drum! Dac[ NU, înc[ po\i c[uta c[r[rile cele vechi care
duc la mântuire, pentru c[ aceast[ lucrare <nu este f[r[ de
însemn[tate> pentru ve=nicia sufletului t[u. Poate spui c[ eu nu
=tiu ce ai f[cut =i este adev[rat, dar =tiu ce a f[cut Fiul lui
Dumnezeu pentru tine =i ceea ce El a f[cut este îndeajuns ca s[-\i
dea nevinov[\ia indiferent cât de mare \i-ar fi vina. Printr-o
rug[ciune sincer[ pred[-\i via\a Domnului Isus care a murit
pl[tind pentru toat[ vina ta =i începe-\i astfel umblarea cu
El, ca într-o zi s[ te cheme s[ locuie=ti cu El în locul pe care \i
l-a preg[tit.
Amin
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42
AVERTIZARE NEGLIJATÃ
<C[ci s-au strecurat printre voi unii oameni, scri=i de
mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavio=i, care
schimb[ în desfrânare harul Dumnezeului nostru, =i
t[g[duiesc pe singurul nostru St[pân =i Domn Isus
Hristos.> Iuda 1:4

Î

n diminea\a zilei de duminic[, 7 decembrie 1941, o
escadril[ format[ din 353 de avioane ale Japoniei imperiale a atacat prin surprindere portul naval din Peal Harbor,
statul Hawai, SUA, produc`nd pagube uria=e prin scufund[ri de
nave, cauzând moartea a 2403 persoane =i r[nirea a înc[ 1178.
Cum s-a putut duce la îndeplinire un astfel de atac uciga= f[r[ s[
întâmpine mare opozi\ie? R[spunsul este: <Prin neglijarea unei
avertiz[ri clare!> În acea diminea\[, un sergent care era de serviciu, având ca slujb[ examinarea unui ecran al radarului care
detecta activitatea aerian[ din jurul insulelor Hawai, a observat
apropierea unui mare num[r de avioane =i a raportat cele v[zute
superiorului s[u, care i-a spus c[ probabil c[ sunt avioane de-ale
lor în zbor de exerci\iu. Alarma nu a sunat în acele momente,
tunarii nu au trecut în pozi\ie de tragere, plasele antitorpil[ nu au
fost întinse ca protec\ie, magaziile de muni\ie au r[mas închise
sub cheie =i rezultatul a fost dezastruos.
Ceva asem[n[tor s-a întâmplat la 12 aprilie 1912, când
c[pitanul Edward Smith a primit o telegram[ prin care a fost
informat c[ în calea Titanicului sunt ghe\ari care pot pune nava =i
454

c[l[torii de pe ea într-un mare pericol. C[pitanul a pus telegrama
în buzunar =i a continuat cu activit[\ile programate, cum nu ar fi
primit acea avertizare, =i rezultatul, a=a cum =tim, a fost c[ în jur
de 1500 de oameni au murit îneca\i. Cum s-a ajuns la aceast[
tragedie? Din nou r[spunsul este: <Prin neglijarea unei avertiz[ri
clare!> Tehnologia de ast[zi este mult mai sofisticat[ ca în acele
vremuri, pentru c[ folose=te tot felul de m[sur[tori preventive, ca
astfel de dezastre s[ poat[ fi evitate. Ast[zi po\i s[ ajungi în 5 ore
de la Boston la Londra cu avionul, pe când acum dou[ sute de ani
acea distan\[ o puteai parcurge ]n cel pu\in dou[ s[pt[mâni de zile
pe o corabie cu pânze, fiind într-un constant pericol din cauza
m[rii. Ceea ce nu s-a schimbat de-a lungul anilor este dorin\a
potrivnicului de a r[t[ci sufletele de la calea mântuirii =i de a
nu-i preveni pe al\ii s[ nu ajung[ s[ p[=easc[ pe ea. Asemenea unui
om de afaceri care cerceteaz[ mereu pia\a ca s[ vad[ ce trece =i ce
nu trece, Satana, care are mult[ experien\[ ]n doborârea de suflete,
studiaz[ s[ vad[ care este marfa otr[vit[ pe care i-ar putea-o vinde
cel mai u=or omului asem[nat cu ni=te p[s[rele prostu\e care
m[nânc[ semin\e din la\ul p[s[rarului (Psalmul 91:3).
Tr[im vremuri când vedem rezultatul lucr[rii celui viclean care
a v[zut c[ tactica prigoanei =i a martirajului a f[cut ca Biserica s[
creasc[, =i aceasta l-a f[cut s[ adopte o tehnic[ nou[, încerc`nd s[
se al[ture Bisericii ca un crocodil uria= care se =tie arunca în ap[
f[r[ s[ o tulbure =i a=a s[ atace prin suprindere prada. }n func\ie
de cum vede el c[ are mai mari =anse s[ sfâ=ie ceva din turm[,
uneori url[ ca un leu ca s[ intimideze, iar în alte ocazii se transform[ într-un înger de lumin[ (2 Corinteni 11:14) ca s[ fie acceptat =i crezut, ca apoi s[-=i duc[ la îndeplinire planurile mâr=ave
care duc la lep[darea de credin\[. Iuda, pe jum[tate frate cu
Domnului Isus, a scris în scurta lui epistol[ c[ ar fi vrut s[ scrie
despre mântuire (Iuda 1:3), dar s-a v[zut silit de Duhul Sfânt s[
scrie o avertizare cu privire la lupta ce trebuie dus[ pentru a ne
p[zi credin\a. Este o lupt[ în care putem fi slabi =i u=or birui\i
dac[ ne baz[m pe resursele noastre, este o lupt[ în care putem
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sl[bi în t[rie (2 Petru 3:17), sau este o lupt[ în care putem fi tari
în Domnul, a=a cum au fost cei de Tesalonic. <Acum, da, tr[im,
fiindc[ voi sta\i tari în Domnul> (1Tesaloniceni 3:8). Pentru
binele nostru ve=nic, suntem avertiza\i prin cuvintele Scripturii =i
nu suntem în ne=tiin\[ (2 Corinteni 2:11) cu privire la inten\iile =i
felul de lupt[ al vr[jma=ului.
}nt`i de toate exist[ o lupt[ spiritual[ care se d[ la por\ile sau
în[untrul cet[\ii inimii omului, de aceea prima m[sur[ preventiv[
pe care trebuie s[ o lu[m este aceea de a înt[ri ap[rarea cet[\ii
inimii noastre prin a strânge acolo Cuvântul lui Dumnezeu,
p[zind astfel Adev[rul cu credin\[ =i dragoste, având ajutorul
Duhului Sfânt care vrea s[ locuiasc[ într-un templu sfânt. Un
câine latr[ când st[pânul lui este atacat, la fel, nici noi nu putem
doar sta, f[r[ a face sau a spune ceva în cazul în care lâng[ noi
Cuvântul St[pânului este batjocorit sau interpretat eronat, duc`nd
la pierderi de suflete. Avertizarea care ni se face cu privire la cei
ce acceptând mandatul vr[jma=ului stric[ Cuvântul =i trec peste
ce este scris este c[ vor ataca într-un mod viclean, care ar vrea s[
treac[ neobservat la început, de aceea Iuda folose=te ca s[ descrie
activitatea de început a unor astfel de persoane cuvântul <strecurat>. A lupta pentru credin\a care a fost dat[ odat[ pentru totdeauna ]nseamn[ a duce o lupt[ împotriva denatur[rii =i dilu[rii
adev[rului Scripturii de c[tre acela care este expert al minciunii =i
al în=el[toriei =i care dore=te o cale mai lat[ =i o poart[ mai larg[.
Faptul c[ ei trebuie s[ se <strecoare> ne avertizeaz[ c[ este vorba
de o lucrare ]n secret, dus[ la îndeplinire prin oameni =i doctrine
care mut[ hotarul Scripturii nu brusc, ci încet, ca s[ nu se sperie
cineva, ]nc`t s[ produc[ tulburare =i mul\i s[ fie întina\i.
<Lua\i seama bine ca nimeni s[ nu se abat[ de la harul lui
Dumnezeu, pentru ca nu cumva s[ dea l[stari vreo r[d[cin[ de
am[r[ciune, s[ v[ aduc[ tulburare, =i mul\i s[ fie întina\i de ea>
(Evrei 12:15). Pentru c[ astfel de avertiz[ri ale Scripturii, care-l
previn pe om cu privire la p[trunderea lupului în turm[, au fost
neglijate, s-a ajuns în secolul 21 la multe biserici cre=tine pline de

religie, dar f[r[ Hristos =i f[r[ prezen\a Duhului Sfânt, care
vestesc o iertare f[r[ pocain\[ =i o mântuire f[r[ na=tere din nou.
Primele 88 de institu\ii academice de educa\ie superioar[ din
America, printre care sunt universit[\i de înalt prestigiu ca
Harward =i Princeton, =i-au început activitatea având la baz[
adev[rul Scripturii. La inaugurarea Universit[\ii Princeton,
început[ ca =i colegiu ]n 1756 =i renumit[ ca universitate în 1896,
directorul acestei =coli a spus: <Blestemat[ s[ fie toat[ înv[\[tura
care nu se supune înv[\[turii crucii lui Hristos!> Educa\ia pe care
o dau aceste =coli ast[zi studen\ilor ce se înscriu la ele arat[ c[
programul lor academic a trecut odat[ cu scurgerea anilor de la a
sta în picioare pentru o credin\[ adev[rat[ într-un Creator =i o
Crea\ie Divin[, la credin\a în Evolu\ie, care t[g[duie=te existen\a
lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Avertizarea a fost neglijat[.
A=a cum se spune ]n Iuda versetul 8, oamenii s-au l[sat târâ\i
de <vis[rile lor>. Astfel de vise care le promit libertate de orice
r[spundere fa\[ de Dumnezeu, cu o imagina\ie =i gândire bolnav[,
i-au determinat s[ mu=te momeala =arpelui, trecând de la a-L avea
pe Dumnezeu ca surs[ a visurilor lor de viitor la a avea =i urma
visurile lor, care le promiteau pl[cere =i bun[stare. <C[ci va veni
vremea când oamenii nu vor putea s[ sufere înv[\[tura s[n[toas[;
ci îi vor gâdila urechile s[ aud[ lucruri pl[cute, =i î=i vor da
înv[\[tori dup[ poftele lor> (2 Timotei 4:3). Scriptura =i =tiin\a nu
sunt în conflict, ci teoria omului despre cine este adev[ratul Proprietar al Universului este în conflict cu Scriptura, de aceea
oamenii au ajuns s[ nu suporte înv[\[tura s[n[toas[ care
recunoa=te un Dumnezeu care are dreptul s[ fac[ reguli =i s[
pedepseasc[ pe cei care nu le ascult[, preferând înv[\[tura care
gâdil[ urechile =i care spune c[ po\i s[ faci ce vrei pentru c[ nu
vei da socoteal[ nim[nui. <Lua\i seama ca nimeni s[ nu v[ fure cu
filosofia =i cu o am[gire de=art[, dup[ datina oamenilor, dup[
înv[\[turile încep[toare ale lumii, =i nu dup[ Hristos>
(Coloseni 2:8).
Ace=ti oameni care, sub pretextul c[ sunt slobozi, schimb[
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harul în desfrânare vor s[-=i strecoare ereziile acolo unde este
vestit adev[rul, nesocotind st[pânirea a=a cum spune versetul opt,
iar ultimul verset scris de Iuda ne spune c[ aceast[ st[pânire este
cea a lui Dumnezeu. Atunci când oameni r[u f[c[tori au otr[vit
anumite medicamente puse în vânzare în America, iar ]n Japonia
al\ii au otr[vit bomboane puse în vânzare, lumea nu a spus c[ acei
oameni au dreptul la o astfel de slobozenie sau c[ ar trebui tolera\i, ci au ac\ionat imediat, izolând ce era contaminat =i înl[turând
din societate pe aceia care erau sursa problemei. }ns[ atunci când
otrava apare în înv[\[tura care se d[ milioanelor de suflete,
punându-le la ad[postul fals al minciunii, se pare c[ nu pe mul\i
îi intereseaz[. Lucruri de acest fel ne spun c[ Dumnezeu nu mai
este luat în serios la fel cum a fost pe vremea lui Noe, înainte
de-a veni potopul.
Dac[ ai avea o gr[din[ frumoas[ =i ai =ti c[ acolo ai v[zut un
=arpe otr[vitor, oare nu \i-ai preveni copiii despre acel pericol,
atunci când se duc s[ se joace în gradin[? Nu le-am spune doar
despre florile frumoase =i parfumate sau despre p[s[rile care
cânt[ at`t de frumos, ci le-am spune cum s[ recunoasc[ un astfel
de pericol =i cum s[-l evite, pentru c[ îi iubim. Dumnezeu este un
astfel de Tat[ iubitor, care vrea s[ trecem cu bine examenele
vie\ii, de aceea ne avertizeaz[ de planurile aceluia care este mincinos =i uciga=. Înv[\[tura fals[ sau chiar mai periculoas[ este cea
amestecat[ cu adev[r, fiindc[ este ca un =arpe ascuns în iarb[ care
ne poate v[t[ma sufletul. Iuda ne prezint[ în versetul 11, ca o
avertizare, trei oameni a c[ror ac\iune a fost asemenea unor astfel
de =erpi care s-au strecurat pân[ la locul unde au cauzat pagub[
între cei din jurul lor. <Vai de ei! C[ci au urmat calea lui Cain!
S-au aruncat în r[t[cirea lui Balaam, din dorin\a de câ=tig! Au
pierit într-o r[scoal[ ca a lui Core!> (Iuda 1:11).
Cain a adus Domnului o jertf[ de mâncare din roadele p[mântului care a fost blestemat, iar Abel a adus un miel a c[rui sânge
prevestea chiar de atunci venirea Mielului lui Dumnezeu pe
p[mânt pentru a ridica p[catele lumii. Aceste dou[ altare pline de

simbol, f[cute cu sim\[minte l[untrice citite de Dumnezeu, au
dovedit pozi\ia credin\ei =i a ascult[rii lor, ele reprezent`nd =i
deosebind religia adev[rat[ a mântuirii prin meritul Domnului
Isus de cea fals[ a mântuirii prin merite personale. Domnul a
primit jertfa de sânge adus[ de Abel, dar spre jertfa lui Cain nu a
privit cu pl[cere, pentru c[ era doar rodul muncii =i sudorii lui.
Cain probabil c[ a adus ca jertf[ cele mai frumoase =i dulci fructe,
flori frumoase =i semin\e hr[nitoare, =i nu m-a= mira s[ afl[m
când ajungem în cer c[ altarul a fost încânt[tor, ca o zi a recoltei,
dar a fost o jertf[ lipsit[ de credin\[. Doctrina mântuirii prin
merite personale este ca un =arpe otr[vitor, pentru c[ ea spune în
esen\[ c[ de fapt nu a fost nevoie de jertfa Domnului Isus sau c[
meritul creat de El la Golgota nu este îndeajuns pentru a da nevinov[\ie celui ce se poc[ie=te, de aceea <înainte de toate> s[ \inem
ceea ce Scriptura ne spune c[ este <înainte de toate.> <V-am
înv[\at înainte de toate, a=a cum am primit =i eu: c[ Hristos a
murit pentru p[catele noastre, dup[ Scripturi; c[ a fost îngropat
=i a înviat a treia zi dup[ Scripturi> (1 Corinteni 15:3-4).
A doua persoan[ a c[rui fapte reprezint[ ac\iunea unui =arpe
otr[vitor ascuns în gr[din[ este Balaam, care a fost chemat de
Balac moabitul s[ blesteme poporul Israel. A trecut peste toate
avertiz[rile de a nu merge la Balac, =i când i s-a promis un câ=tig
mare i-a spus acestuia c[ de=i nu poate blestema pe Israel, îi poate
spune ce s[ fac[ ca Israel s[ se blesteme singur =i s[ ias[ de sub
ocrotirea lui Dumnezeu (Apocalipsa 2:14). Dup[ sfatul lui
Balaam, Balac a trimis moabite în tabara israeli\ilor cu care
ace=tia au p[c[tuit, alipindu-se de Baal-Peor. Mânia lui
Dumnezeu s-a aprins împoriva poporului Israel =i 24 de mii au
murit în acea urgie îng[duit[ de Dumnezeu. Calea lui Balaam,
care mai târziu a fost omorât de israeli\i (Iosua 13:22), reprezint[
doctrina celor care iubesc plata f[r[delegii sau caut[ îmbog[\irea
pe seama Evangheliei, chiar dac[ trebuie s[ tolereze p[catul,
îmbr[când astfel haina de înv[\[tori mincino=i.
Plata f[r[delegii include orice surs[ de venit necinstit[ =i orice

458

459

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

compromis a Adev[rului pentru un avantaj sau câ=tig p[mântesc.
<Ar fi fost mai bine pentru ei s[ nu fi cunoscut calea neprih[nirii,
decât, dup[ ce au cunoscut-o, s[ se întoarc[ de la porunca sfânt[,
care le fusese dat[> (2 Petru 2:21). Core este a treia persoan[ a
c[rui fapt[ ne este dat[ ca exemplu a ce reprezint[ o doctrin[ ce
face parte din înv[\[tura care a dus =i înc[ mai duce pe mul\i la
<lep[darea de credin\[> (2 Tesaloniceni 2:3). Core a atras de parte
lui 250 de frunta=i printre care pe Datan =i pe Abiram, oameni cu
nume în popor, care s-au r[sculat împotriva autorit[\ii lui Moise
=i a lui Aaron. Ace=ti oameni au numit Egiptul \ara unde curge
lapte =i mire (Numeri 16:13), de parc[ uitaser[ c[ au fost robi
acolo =i nu st[pâneau cu adev[rat peste nimic. R[zvr[tirea
împotriva lui Moise =i a lui Aaron a fost tratat[ de Dumnezeu ca
o r[zvr[tire împotriva poruncilor Lui, =i conform cuvântului rostit de Moise p[mântul s-a deschis =i a înghi\it de vii pe
conduc[torii r[zvr[ti\ilor, iar pe ceilal\i 250 i-a mistuit un foc care
a ie=it de la Dumnezeu.
A dou[ zi, r[zvratirea poporului a continuat =i peste 14 mii au
fost nimici\i de urgia lui Dumnezeu care nu s-a oprit pân[ când
Aaron a f[cut isp[=irea pentru popor. Ac\iunea lui Core reprezint[
doctrina =arpelui care înva\[ =i d[ omului libert[\i nepermise de
Scriptur[, permi\`ndu-le s[ ias[ de sub autoritatea acelora care au
fost pu=i de Dumnezeu în slujba de conducere a Bisericii dup[
înv[\[tura apostolic[ (1 Corinteni 3:10, 11). Core ]i reprezint[ pe
cei care sunt mereu nemul\umi\i, pân[ acolo c[ stârnesc certuri
între fra\i (Proverbe 6:19) dac[ lucrurile nu decurg cum vor ei, =i
sub pretextul nevoii unei mai mari stricte\i sau a unor libert[\i mai
mari când au oportunitatea sunt gata s[ rup[ biserica, adic[ trupul
lui Hristos. Unii, la fel ca =i Core, cred c[ a face lucrarea
Domnului este un <lucru de apucat>, în care-\i faci legile cum î\i
place, dar neascultarea înseamn[ tr[dare, tr[darea înseamn[
p[cat, iar p[catul aduce osând[.
Scopul avertiz[rilor lui Dumnezeu este acela de a ne trezi
mintea s[n[toas[ (2 Petru 3:1), ca în\elegând realitatea pericolu-

lui s[ ne lipim tare de bine, iar motivarea acestor avertiz[ri este
dragostea Lui pentru noi. Gelozia se poate manifesta prin invidie,
prin mânie sau prin dragoste =i Dumnezeu vrea s[ fie cunoscut ca
un Dumnezeu care ne vrea cu gelozie pentru El. Fiindc[ ne
iube=te, dac[ nu ar avea aceast[ gelozie înr[d[cinat[ în dragoste,
ne-ar l[sa s[ facem ce vrem, f[r[ s[ ne avertizeze, =tiind c[ pân[
la urm[ to\i se vor înf[\i=a înaintea Lui. Promisiune de a fi ferici\i
nu vine peste aceia care =tiu voia Lui, care o citesc sau o memoreaz[, ci promisiunea fericirii devine o realitate în via\a acelora
care =tiu =i împlinesc voia Lui. De multe ori, noi, care suntem de
mai mult timp pe calea Domnului, trebuie s[ recunoa=tem c[ nu
avem a=a de mult nevoie de mai mult Adev[r cât avem nevoie de
a asculta Adev[rul pe care l-am primit.
În lumea în care tr[im se spune despre un tân[r c[ devine
matur când se descurc[ singur =i nu mai depinde de ajutorul
p[rin\ilor, dar paradoxul cre=tin este c[ pe m[sur[ ce devii mai
matur în credin\[ e=ti tot mai dependent de Dumnezeu =i cârmuirea Duhului Sfânt. În prima parte a acestui mesaj am privit la
avertizarea f[cut[ acelora care sunt în picioare, pentru ca ei s[ ia
seama =i s[ nu cad[, =i la avertizarea f[cut[ acelora care au cunoscut dar au neglijat adev[rul, pentru c[ au iubit mai mult întunericul =i au ales s[-=i caute independen\a fa\[ de Dumnezeu. Astfel
de suflete nu au pre\uit ]ndeajuns lumina, =i Satana, care este un
oportunist, a sem[nat neghina despre care Domnul Isus a spus c[
va r[mâne împreun[ cu grâul pân[ la seceri=. (Matei 13:30)
În ultima parte a acestui mesaj vom privi la avertizarea f[cut[
de Dumnezeu acelora care înc[ nu au luat decizia de a se împ[ca
cu Dumnezeu. De multe ori pierzi ce nu ai pre\uit, la fel este
atunci când un suflet nu pre\uie=te adev[rul Scripturii =i cercetarea Duhului Sfânt, a=a cum au procedat în timp acele =coli cu
renume, fiindc[ poate pierde oportunitatea de a primi darul vie\ii
ve=nice, pentru c[ Dumnezeu nu este dator s[ ne fac[ ofert[ dup[
ofert[, iar noi s[ r[spundem cu refuz dup[ refuz pentru c[ ceva nu
ni se p[rea convenabil. <S[ lu[m dar bine seama, ca, atâta vreme
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cât r[mâne în picioare f[g[duin\a intr[rii în odihna Lui, niciunul
din voi s[ nu se pomeneasc[ venit prea târziu> (Evrei 4:1).
Aceast[ lips[ de pre\uire a Cuvântului duce omul ]n punctul unde
prive=te Cuvântul lui Dumnezeu ca ceva str[in =i ac\ioneze ca o
oaie bolnav[, care nu aude sau nu recunoa=te vocea st[pânului.
<Chiar dac[-i scriu toate poruncile Legii Mele, totu=i ele sunt
privite ca ceva str[in> (Osea 8:12). Acela care-=i iube=te sufletul
pre\uie=te avertiz[rile =i întreg Cuvântul ca fiind cel mai important glas pe care-l aud în via\a lor. Spurgeon a spus c[ ce spune el
de la amvon este mai important dec`t ce spune împ[ratul \[rii de
pe scaunul de domnie al Angliei, pentru c[ mesajul rostit de el la
amvon vine de la scaunul de domnie al Împ[ratului Împ[ra\ilor.
Toat[ Scriptura este despre un singur Erou. Numele Lui este
Isus Hristos. El este Adev[rul. El este Acela care a rostit pentru
omenire un Adev[r care nu poate fi separat de El. Lucruri, povestiri =i chiar texte favorite din Cuvânt au un fel al lor de a-=i schimba locul în gândirea noastr[, dar Domnul Isus Hristos r[mâne
acum =i pentru totdeauna cea mai important[ =i cea mai iubit[ persoan[ din via\a noastr[. La sfâr=itul vie\ii, Buda a spus c[ el este
tot în c[utarea adev[rului, dar acela care-L prime=te pe Domnul
Isus ca Mântuitor g[se=te în El Calea, Adev[rul =i Via\a.
Când El este Adev[rul care ne conduce via\a, consum[m
adev[ruri despre Dumnezeu =i mântuire, iar ele ne consum[ pe
noi, arzând ca o flac[r[ etern[ care mistuie=te impurit[\i, ne
lumineaz[, ne înc[lze=te =i ne face doar bine, ajutându-ne s[
facem voia lui Dumnezeu.
Pe mormântul lui D.L Moody scrie: <Cine face voia lui
Dumnezeu r[mâne în veac!> Po\i s[ spui c[ voia Domnului este
f[cut[ în via\a ta? Atunci te po\i bucura de promisiunea Scripturii
c[ vei tr[i în veac cu Acela care ne-a iubit a=a de mult ]nc`t a
murit în locul nostru, ca acolo unde va fi El s[ fim =i noi. Lumea
aceasta este ca o corabie care în curând va fi nimicit[ de fl[c[ri,
dar corabia de salvare numit[ <Isus Hristos> te invit[ s[ urci în ea
=i astfel s[ scapi. Oricât de delicate, complicate sau mari necazuri

ai avea pe p[mânt, nu este mai mare necaz ca =i acela de a fi
nemântuit. Lot =i familia lui au fost într-un mare pericol, =i
îngerul Domnului i-a avertizat =i i-a înv[\at cum pot s[ scape cu
via\[. <Dup[ ce i-au scos afar[, unul din ei a zis: «Scap[-\i via\a;
s[ nu te ui\i înapoi, =i s[ nu te opre=ti în vreun loc din câmpie;
scap[ la munte, ca s[ nu pieri»> (Genesa 19:17). Bun[tatea lui
Dumnezeu, care arat[ p[c[to=ilor calea, a=a cum am fost =i eu, te
avertizeaz[ cu privire la ce urmeaz[ s[ se dezl[n\uie pe p[mânt,
dar mai important este c[ te avertizeaz[ cu privire la ce te a=teapt[
dincolo de aceast[ via\[, de aceea El te cheam[ la poc[in\[ ca
s[-\i poata da iertarea.
Exist[ un pericol extrem în viitorul apropiat al oric[rui suflet
care înc[ nu s-a împ[cat cu Dumnezeu Tat[l prin Domnul Isus
Hristos. Întrebarea este: <Vrei s[ scapi? Vrei s[ ascul\i?> Prin
Cuvânt, prin oameni =i chiar vise, prin exemple, ca =i cele
amintite mai sus, Dumnezeu ne vorbe=te =i ne avertizeaz[ s[ ne
preg[tim pentru întâlnirea cu El. <Dumnezeu vorbe=te îns[, când
într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama> (Iov 33:14).
Unii nu vor s[ fac[ acest pas al poc[in\ei sau s[ se asocieze cu
aceia care pentru faptul c[ s-au poc[it se numesc poc[i\i. Ei sunt
copiii Domnului, copii de Împ[rat, suflete care au l[sat în urm[
nu numai ce a fost p[cat în via\a lor, dar =i vina lor. Cine se
ru=ineaz[ de Domnul este avertizat c[ vine o zi când =i Domnul
se va ru=ina de el, de aceea fiecare trebuie s[ aleag[ ce este mai
important. <C[ci de oricine se va ru=ina de Mine =i de cuvintele
Mele, se va ru=ina =i Fiul omului de el, când va veni în slava Sa
=i a Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri.> (Luca 9:26).
Primii oameni din Eden, Cain, Sl[b[nogul de la Betesda, care
a fost vindecat, femeia prins[ în curvie =i poporul Israel au to\i în
comun un anumit lucru. Au fost to\i aten\iona\i s[ ia seama! Au
fost avertiza\i, la fel cum =i sufletul t[u a fost avertizat prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Ce vei face cu aceast[ avertizare? Po\i s[
faci doar dou[ lucruri. Po\i s[ faci f[r[ ezitare pasul poc[in\ei,
ascultând avertizarea Domnului. Orice altceva ai decide intr[ în a
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doua categorie, care înseamn[ a r[mâne în neascultare =i moarte.
Cuvântul <Evanghelie> este un cuvânt care încapsuleaz[ lucrarea
de mântuire pe care Dumnezeu o face în via\a noastr[ prin puterea
Duhului Sfânt. Mântuire însemn[: cuno=tin\[ despre cine este
Domnul Isus =i ce a f[cut El pentru om, credin\[ în El =i încredere
c[ sângele Lui a pl[tit pentru vina ta, poc[in\[ cu renun\are la
p[cat, care duce la na=tere din nou, botez în apa =i cu Duhul Sfânt,
tr[ire ca =i copil al lui Dumnezeu =i umblare zi de zi cu
Domnul. Problema este c[ Evanghelia a ajuns o veste veche, cu
care omul s-a obi=nuit =i de a c[rui avertizare omul nu se mai
mir[, sperie sau ia în serios. Aceast[ avertizare neglijat[ nu
schimb[ faptul c[ omul va trebui s[ r[spund[ înaintea unui
Dumnezeu Sfânt de orice vorb[ nefolositoare care i-a ie=it din
gur[, de orice fapt[ =i chiar de orice gând sau inten\ie, de aceea
un Dumnezeu bun =i milos î\i spune: <Alege via\a!>. Alege s[
ascul\i de El, primindu-L ca Domn al vie\ii tale =i atunci nu vei
spune: <A= vrea s[ fac parte din poporul Domnului, sper c[ sunt
cre=tin, n[d[jduiesc s[ fiu mântuit =i eu>, ci vei spune: <Eu sunt
un copil al Domnului care am via\a ve=nic[ prin jertfa Domnului
Isus!>, pentru c[ <Cine are pe Fiul are via\a…> (1 Ioan 5:12).
Amin
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UNDE LOCUIEºTE DUMNEZEU?
<Nu =ti\i c[ trupul vostru este Templul Duhului
Sfânt, care locuie=te în voi, =i pe care L-a\i primit de
la Dumnezeu? +i c[ voi nu sunte\i ai vo=tri? C[ci a\i
fost cump[ra\i cu un pre\. Prosl[vi\i dar pe
Dumnezeu în trupul =i în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu.> 1 Corinteni 6:19, 20

U

nde locuie=te Dumnezeu? Este o întrebare la care
majoritatea r[spund, spunând c[ El locuie=te în Cer.
Este un r[spuns bun, bazat pe cuvintele Domnului Isus
care ne-a înv[\at s[ ne rug[m adresându-ne Tat[lui nostru care
este în Ceruri. Când Iov a fost încercat =i a ajuns ]n mare necaz îl
g[sim c[ (Iov 23:3) ar fi c[utat o adres[ exact[ unde s[-=i poat[
depun[ plângerea =i a=a s[-=i apere cauza. Tot a=a =i ast[zi, de
multe ori omul nu este mul\umit cu r[spunsul c[ Dumnezeu este
în Cer, pretutindeni, sau c[ de El nu ai unde s[ te ascunzi, ci vrea
ceva mai specific. Dac[ vrei s[-I scrii o scrisoare sau o peti\ie =tii
unde s[ o trimi\i? Frecvent[m loca=urile de rug[ciune unde
sim\im prezen\a Lui, ca la Betel, =i numim o astfel de cl[dire Casa
lui Dumnezeu, de=i =tim c[ El nu locuie=te în case f[cute de mâini
(Fapte 17:24), totu=i în condi\ii favorabile prezen\ei Duhului
Sfânt Dumnezeu se las[ sim\it de aceia care-I sunt pl[cu\i, pentru
c[, a=a cum ne spune Cuvântul Scripturii, El se coboar[ în
mijlocul laudelor.
Ca s[ putem cunoa=te mai multe despre locul unde se afl[
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Dumnezeu trebuie s[ cunoa=tem cât se poate de mult despre ceea
ce ne spune Scriptura despre El =i despre noi ca fiin\e vii pe acest
p[mânt. Sfânta Scriptur[ este ca un ocean de cuno=tin\e prin care
Dumnezeu se reveleaz[ f[pturii create =i mult iubite de El. Noi,
care suntem obi=nui\i s[ privim un obiect sau o lucrare =i s[
în\elegem care i-a fost începutul, nu putem cuprinde pe deplin cu
mintea noastr[ un Dumnezeu care nu are început sau sfâr=it la ani.
Nu pu\ini tr[iesc într-o starea de nelini=te =i chiar zbucium
l[untric pentru c[ nu pot în\elege anumite taine, a=a cum este persoana lui Dumnezeu ca Sfânt[ Treime, adic[ un singur Dumnezeu
în trei Persoane, ]ns[ cât timp sufletul =i duhul nostru este în acest
vehicul numit trup fizic ne este dat s[ cunoa=tem lucrurile doar în
parte. Dumnezeu ne-a f[cut de cunoscut îndeajuns de mult despre
El, dup[ m[sura puterii noastre de pricepere, practic cât avem
nevoie s[ =tim ca s[ putem ajunge mântui\i.
Cu priceperea noastr[, folosind lucrurile pe care le în\elegem,
putem doar începe s[ cunoa=tem adev[ruri despre Elohim, care în
ebraic[ înseamn[ Dumnezeu la plural. De exemplu, soarele exist[
fizic ca =i corp ceresc, dar are raze care ajung pân[ la noi =i cu ajutorul lor îi sim\im c[ldura, dar toate aceste trei p[r\i împreun[
formeaz[ soarele. Apa poate fi sub form[ lichid[, sub form[ de
ghea\[ sau form[ de abur, dar toate aceste trei st[ri sunt caracteristice acelea=i ape. Unde locuie=te Dumnezeu manifestat prin trei
Persoane? <Domnul este în Templul Lui cel sfânt, Domnul }=i are
scaunul de domnie în ceruri…> (Psalmul 11 :4). În repetate rânduri Scriptura ne vorbe=te despre Dumnezeu Tat[l c[ este în
ceruri, iar în Noul Testament g[sim c[ ucenicii care erau împreun[ cu Domnul Isus pe p[mânt au auzit glasul Tat[lui la botez, la
schimbarea la fa\[ =i într-o împrejurare în care ni=te greci au
c[utat s[-L vad[ pe Domnul Isus.
În timp ce Dumnezeu Tat[l era în cer, Dumnezeu Fiul era pe
p[mânt, dovedind c[ este Dumnezeu prin înv[\[tura pe care a
dat-o, prin faptul c[ a iertat p[catele, prin minunile pe care le-a
f[cut =i prin faptul c[ de cinci ori este men\ionat ]n Scriptur[ c[

El cuno=tea gândurile oamenilor. Domnul Isus este Dumnezeu
care S-a întrupat, venind s[ locuiasc[ pentru un timp între oameni
într-un trup omenesc, spre a fi un sacrificiu înlocuitor potrivit
pentru om. Când a fost în trup, pe p[mânt, Domnul Isus a fost pe
deplin Dumnezeu =i pe deplin om, dar f[r[ p[cat. Ca om a adormit obosit în corabia ucenicilor, dar ca Dumnezeu s-a ridicat =i a
certat marea ca s[ se lini=teasc[. Ca om, fiind însetat =i obosit, a
cerut samaritencei la fântân[ s[-I dea ap[, iar ca Dumnezeu i-a
spus femeii c[reia i-a descoperit tainele vie\ii c[ El are =i îi poate
da apa vie\ii. Ca om }l g[sim plângând la mormântul lui Laz[r, iar
ca Dumnezeu l-a chemat pe Laz[r viu din mormânt. Ca om a
spus: <Mi-e sete!>, iar ca Dumnezeu a spus: <Tat[ iart[-i!>.
A treia Persoan[ din dumnezeire este Dumnezeu Duhul Sfânt
care cerceteaz[ toate lucrurile (1 Corinteni 2:10-12), =i care este
o Persoan[ coetern[ cu Dumnezeu Tat[l =i cu Dumnezeu Fiul,
având un corp spiritual cu însu=iri personale. Dumnezeu Duhul
Sfânt, în mod direct, duce la împlinire planul f[cut în total[ colaborare între Dumnezeu Tat[l, Dumnezeu Fiul =i Dumnezeu
Duhul Sfânt. Dumnezeu Tat[l este în ceruri, Dumnezeu Fiul dup[
ce S-a dat pe Sine ca jertf[ pentru p[catul omenirii S-a în[l\at la
dreapta Tat[lui, dar a=a dup[ cum ne-a fost promis Dumnezeu
Duhul Sfânt a fost trimis ca s[ fie cu noi =i în noi spre a ne c[l[uzi
spre casa Tat[lui. <A=a încât Hristos s[ locuiasc[ în inimile voastre prin credin\[; pentru ca, având r[d[cina =i temelia pus[ în
dragoste> (Efeseni 3:17).
Pentru a ]n\elege felul în care Dumnezeu Duhul Sfânt
locuie=te în noi ca într-un templu este necesar s[ ne cunoa=tem pe
noi în=ine, =i unul din versetele cheie care ne ajut[ în aceast[ privin\[ ne este dat de Apostolul Pavel: <Dumnezeul p[cii s[ v[
sfin\easc[ El însu=i pe deplin; =i: duhul vostru, sufletul vostru =i
trupul vostru, s[ fie p[zite întregi, f[r[ prihan[ la venirea
Domnului nostru Isus Hristos> (1 Tesaloniceni 5:23). Cortul întâlnirii =i mai târziu templul din Ierusalim avea trei p[r\i ca =i trupul
nostru, iar Dumnezeu }=i f[cea sim\it[ prezen\a în partea cea mai
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l[untric[ a acestor sanctuare care era Locul Preasfânt. Într-un
mod asem[n[tor, tot în partea cea mai ascuns[ a noastr[, adic[ în
duhul nostru, Dumnezeu Duhul Sfânt î=i face prezen\a, ca apoi
din suflet s[ fac[ un altar, iar din trup un slujitor care s[ poarte de
grij[ sufletului =i duhului nostru. Plantele au trup =i chiar via\[ dar
nu au suflet. Animalele au =i trup =i suflet, dar nu au duh, ci numai
omul care a fost creat dup[ chipul =i asem[narea lui Dumnezeu
are trup, suflet =i duh. O plant[ are via\[, dar nu are emo\ii, un
câine are sim\uri =i poate fi credincios, dar nu se roag[ pentru c[
nu se gânde=te la ve=nicie, ci numai în om Dumnezeu a pus gândul ve=niciei care-l face s[ simt[ nevoia de a-L c[uta pe Creator.
În corpul nostru avem =i sim\im o via\a biologic[ care
func\ioneaz[ pe baz[ celor cinci sim\uri cu care ne-a înzestrat
Creatorul. Sufletul nostru, care este numit =i inima noastr[, despre
care Cuvântul ne spune c[ are abilitatea de a gândi =i a vedea, are
emo\ii, cuno=tin\[, voin\[, personalitate =i con=tiin\[ (Efeseni
1:18). Conform Scripturii mai avem o parte numit[ duh, care este
partea fiin\ei noastre cu care putem s[-L cunoa=tem =i s[-L
sim\im pe Dumnezeu îndeaproape. Sufletul nu este acela=i cu
duhul, pentru c[ duhul vine la via\[ numai în urma atingeri
Duhului Sfânt care aduce în noi via\[ din Acela care este Via\[.
Cuvântul lui Dumnezeu este sabia care poate distinge cu u=urin\[
diferen\a dintre suflet =i duh. <C[ci Cuvântul lui Dumnezeu este
viu =i lucr[tor, mai t[ietor decât orice sabie cu dou[ t[i=uri:
p[trunde pân[ acolo c[ desparte sufletul =i duhul, încheieturile =i
m[duva, judec[ sim\irile =i gândurile inimii.> (Evrei 4:12).
Un studiu mai atent al Scripturii arat[ c[ Dumnezeu pe lâng[
locuin\a Cerurilor Sale a locuit =i în alte case pe p[mânt, dar mai
recent a g[sit o locuin\[ permanent[. De la început trebuie s[ =tim
c[ El nu locuie=te în case murdare, acesta fiind motivul pentru
care El a p[r[sit anumite loca=uri, în care cândva s[l[=luia pe
p[mânt. Prima Lui cas[ pe p[mânt a fost Adam, în care a locuit
pân[ când a intervenit p[catul. <Domnul Dumnezeu a f[cut pe om
din \[râna p[mântului, i-a suflat în n[ri suflare de via\[, =i omul

s-a f[cut astfel un suflet viu> (Genesa 2:7). Am putea spune c[
Dumnezeu a locuit în Adam în cele trei camere care formau fiin\a
primului om, dar în mod deosebit Îi pl[cea cea de-a treia camer[,
adic[ duhul =i care la început a fost o reziden\[ loial[. Când Adam
a p[c[tuit, Dumnezeu s-a mutat afar[, iar el a r[mas cu trup =i
suflet viu, dar cu un duh mort din cauza p[catului. În loc de
duhovnicesc, Adam a ajuns firesc, pentru c[ duhovnice=te a murit
în ziua când a p[c[tuit, apoi a murit progresiv în suflet, iar cu timpul a ajuns s[ moar[ =i fizic. Într-un mod asem[n[tor se ]nt`mpl[
c`nd tai un pom verde, fiindc[ el este tot verde pentru un timp, dar
fiind separat de ceea ce-i între\inea via\a, frunzele, ajunge s[
moar[, apoi se usuc[.
Când primii oameni au avut copii le-au transmis mai departe
un cod genetic spiritual corupt, a=a c[ to\i oamenii, în afar[ de
omul Isus care nu S-a n[scut din s[mân\a omului, s-au n[scut sub
blestemul p[catului. Dumnezeu nu a p[r[sit omul, =i mai târziu
g[sim în Scriptur[ c[ +i-a f[cut prezen\a între copiii lui Israel în
cortul întâlnirii. Când israeli\ii au ie=it din Egipt, dup[ porunca =i
instruc\iunile specifice primite de la Dumnezeu, au construit acel
cort al întâlnirii (Exodul 25:9, 30). Scopul acelui cort amintit de
peste 70 de ori în Scriptur[ ca fiind <Cortul întâlnirii> a fost ca ]n
interiorul lui s[ fie un loc al închin[rii, în care omul s[ se întâlneasc[ cu Dumnezeu într-un mod mai direct. Acel cort al întâlnirii
în mod simbolic reprezent[ un templu trainic =i permanent care
ast[zi este pe p[mânt în trupul Bisericii lui Dumnezeu format[
din sufletele acelora care au fost n[scu\i din nou.
Când Israel a ajuns în |ara promis[, Dumnezeu a rânduit ca
Solomon, fiul lui David, s[ zideasc[ o cas[ de închinare, care s[
fie singurul loc din Israel unde s[ se aduc[ jertfe de animale.
<Du-te =i spune robului Meu David: «A=a vorbe=te Domnul: ’Nu
tu Îmi vei zidi o cas[ de locuit. C[ci Eu n-am locuit într-o cas[ din
ziua când am scos pe Israel din Egipt pân[ în ziua de azi; ci am
mers din cort în cort, =i din loca= în loca=’»> (1 Cronici 17:4-5).
<Când \i se vor împlini zilele, =i când te vei duce la p[rin\ii t[i,
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voi ridica s[mân\a ta dup[ tine, =i anume pe unul din fiii t[i, =i-i
voi înt[ri domnia. El Îmi va zidi o cas[, =i-i voi înt[ri pe vecie
scaunul lui de domnie> (1 Cronici 17:11-12). Solomon a zidit acel
templu =i a rânduit levi\i în slujba de slujire, dar cu scurgerea
vremii cei care f[ceau slujba în acel templu au început s[
urm[reasc[ interesele lor, nu ale lui Dumnezeu, =i a=a cum
Domnul Isus a spus, acel loca= a ajuns s[ fie asemenea unei
pe=teri de tâlhari. <+i le-a zis: «Este scris: ’Casa Mea se va chema
o cas[ de rug[ciune.’ Dar voi a\i f[cut din ea o pe=ter[ de tâlhari»>
(Matei 21:13). Din cauza compromisului cu p[catul Dumnezeu a
încetat s[-+i mai fac[ sim\it[ prezen\a între aripile heruvimilor =i
cu timpul chiar =i chivotul a disp[rut din locul Preasfânt, dar marii
preo\i au ascuns pentru o vreme acea ru=ine cu perdeaua care
separa locul Sfânt de locul Preasfânt.
În timpul Vechiului Testament, Dumnezeu a avut Templul din
Ierusalim pentru poporul S[u Israel pentru a sluji ca un punct de
întâlnire între un p[rinte care abia a=tepta s[-i vin[ copiii acas[ la
s[rb[tori, dar din nou p[catul din vie\ile lor a f[cut s[ li se lase
casa pustie. Acest fel de rebeliune prin p[cat a atras o perioad[ de
t[cere, dar Acela care poart[ =i numele de Vegheator a avut în
vedere timpul când va restaura Israelul =i va construi o nou[
cl[dire din pietre vii numit[ Biserica lui Dumnezeu. Israeli\ii au
fost împr[=tia\i prin toate col\urile lumii, dar la vremea hot[rât[
de Dumnezeu, prin puterea Aceluia care face totul dup[ sfatul voii
Sale, au fost readu=i în \ara lor, care are acela=i nume =i unde se
vorbe=te aceea=i limb[ ca pe vremea lui David. <Atunci poporul
S[u =i-a adus aminte de zilele str[vechi ale lui Moise, =i a zis:
«Unde este Acela, care i-a scos din mare, cu p[storul turmei Sale?
Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt;
care pov[\uia dreapta lui Moise, cu bra\ul S[u cel sl[vit; care
despica apele înaintea lor, ca s[-+i fac[ un Nume ve=nic; care îi
c[l[uzea prin valuri, ca un cal pe loc neted, f[r[ ca ei s[ se poticneasc[?> (Isaia 63:11-13).
Numai Duhul Sfânt poate face toate aceste lucr[ri minunate =i

le face =i ast[zi cu succes în aceia care prin poc[in\[ au primit
dreptul s[ se numeasc[ copii ai lui Dumnezeu. Pentru c[ omul a
fost l[sat s[ aib[ o voin\[ liber[, s[ aleag[ între bine =i r[u,
planul =i dorin\a lui Dumnezeu de a locui cu omul în armonie s-a
realizat cu deplin succes abia în Biserica pe care a zidit-o
Domnul Isus Hristos dup[ ce a pl[tit plata pentru p[catul
omenirii. Dac[ vrei s[ te închini Împ[ratului trebuie s[ o faci
acolo unde este El, adic[ în Împ[r[\ia Lui. Dac[ inima ta este o
ambasad[ a Împ[r[\ie Lui, atunci faci parte din Împ[r[\ia Lui =i
I te po\i închina în duh =i adev[r. <Dar vine ceasul, =i acum a
=i venit, când închin[torii adev[ra\i se vor închina Tat[lui în duh
=i în adev[r; fiindc[ astfel de închin[tori dore=te =i Tat[l>
(Ioan 4:23).
Inimile noastre devin o reziden\[ ]mp[r[teasc[ în momentul
na=terii din nou, când duhul nostru prime=te via\[ din Acela care
este Învierea =i Via\a. <+i Eu voi ruga pe Tat[l, =i El v[ va da un
alt Mângâietor, care s[ r[mân[ cu voi în veac; =i anume, Duhul
adev[rului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru c[ nu-L vede
=i nu-L cunoa=te; dar voi Îl cunoa=te\i, c[ci r[mâne cu voi, =i va
fi în voi> (Ioan 14:16, 17). În aceste cuvinte ale Mântuitorului
avem promisiunea care deja s-a împlinit c[ Dumnezeu Duhul
Sfânt va fi în noi, adic[ va locui în noi =i va r[mâne în noi în veac.
Ce face Duhul Sfânt în acest templu al trupului nostru? Ne ajut[
s[-I aducem o închinare pl[cut[ lui Dumnezeu Tat[l. Activitatea
în acest templu nu se întrerupe, nu are un orar de func\ionare
asemenea unei catedrale, ci închinarea cuprinde toat[ via\a noastr[, cu toate activit[\ile ei.
Cuvintele evreie=ti folosite în Scriptur[ de aceia pe care
Dumnezeu i-a inspirat ca s[ le scrie ne pot ajuta s[ în\elegem mai
bine aceast[ închinare, pentru c[ sunt mai specifice. Pe lâng[
sim\[mintele inimii, închinarea poate include o expresie =i o
limb[ a trupului, expimat[ prin pozi\ia trupului =i gesturi ca plecarea pe genunchi sau în[l\area c[tre cer a mâinilor. Pentru
închinarea pe care o aducem Domnului pleca\i pe genunchi,
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într-un semn de supunere =i smerenie, cei care au scris o parte din
Scriptur[ în limba ebraic[ au folosit cuvântul Barach (B[rac), iar
pentru închinarea înaintea Domnului cu mâinile ridicate au folosit
cuvântul Yadah (Iada); pentru închinarea adus[ Domnului prin
rug[ciuni rostite cu gura sau chiar cu strig[te de bucurie înaintea
Domnului au folosit cuvântul Reghan (R[gan), iar pentru
închinarea prin cântare au folosite cuvântul Zamar (Z[mar). Când
cei care sunt fra\i =i surori în Domnul Isus se adun[ la un loc,
avându-L în templul trupului lor pe Dumnezeu Duhul Sfânt,
aduc o închinare din inim[ =i în unitate, aceast[ închinare se ridic[
spre ceruri =i ajunge pe altarul lui Dumnezeu ca o jertf[ de bun
miros. Când un suflet prin poc[in\[ devine o faptur[ nou[, primind darul mântuirii prin har, Dumnezeu prin Duhul Sfânt devine
rezindent permanent al inimii lui, pe care o sfin\e=te spre a fi un
templu în care Lui }i place s[ locuiasc[. Faptul c[ un astfel de
suflet nu mai vrea s[ p[c[tuiasc[ =i chiar îi este scârb[ de p[cat
este o dovad[ c[ Dumnezeu locuie=te în fiin\a lui ca =i într-un
templu, pentru c[ odat[ ce a fost r[scump[rat cu un pre\ de sânge
nevinovat devine proprietatea lui Dumnezeu.
Când Împ[ratul devine proprietar al sufletului nostru, El }=i
pune sigiliul pe fiin\a noastr[ ca s[ se =tie în lumea v[zut[ de noi
=i în cea nev[zut[ de noi c[ Îi apar\inem. Sigiliul este dovada c[
suntem proprietatea Împ[ratului, aduc`nd cu sine siguran\a pe
care o d[ Împ[ratul, indic`nd destina\ia sufletului nostru odat[ ce
a devenit proprietatea Lui. Sufletele mântuite alc[tuiesc Biserica
lui Dumnezeu în care Duhul Lui locuie=te ast[zi în mod permanent. <Dar dac[ voi z[bovi, s[ =tii cum trebuie s[ te por\i în casa
lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul
=i temelia adev[rului> (1 Timotei 3:15). Începutul umbl[rii noastre cu Dumnezeu este sigilat prin m[rturisirea credin\ei noastre în
apa botezului, în care simbolic suntem îngropa\i în moartea Lui,
iar când ie=im din ap[ ie=im la o via\[ nou[ ]mpreun[ cu El. Trebuie s[ murim mai ]nt`i ca s[ putem tr[i, =i cu cât murim fire=te
în omul vechi mai mult cu atât tr[im mai mult duhovnice=te în

omul nou. <…C[ci iat[ c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu este în[untrul
vostru> (Luca 17:21).
Împ[r[\ia lui Dumnezeu este deja în inimile noastre, de=i noi
înc[ nu suntem pe deplin în Împ[r[\ia Lui, fiindc[ deocamdat[
cunoa=tem în parte =i atâta timp cât suntem în acest trup suntem
în faza de testare =i dezvoltare a omului nou, în care Duhul Sfânt
dezvolt[ virtu\i ce ne fac frumo=i înaintea cerului, a=a cum Eliazar
a preg[tit-o pe Rebeca cu podoabe înainte de a-l întâlni pe mirele
ei, Isaac. A fi ]n rela\ie bun[ =i a locui cu Dumnezeu a fost =i este
dorin\a cea mai ascuns[ a omului, a=a cum s-a exprimat =i
împ[ratul David. <Doamne, cine va locui în cortul T[u? Cine va
locui pe muntele T[u cel sfânt? Cel ce umbl[ în neprih[nire, cel
ce face voia lui Dumnezeu, =i spune adev[rul din inim[.>
(Psalmul 15:1-2). Dumnezeu ne cere =i ast[zi s[ umbl[m în
neprih[nire, pentru c[ =tim c[ El nu locuie=te în case murdare. La
fel ca primii cre=tini, care au pre\uit prezen\a lui Dumnezeu în
via\a lor, trebuie s[ ne purt[m aspru cu trupul nostru, \inându-l
înfrânat, pentru ca purtarea =i ac\iunile noastre s[ nu fie un motiv
ca El s[ ne p[r[seasc[.
Am fost chema\i la slobozenie prin har, dar ea se termin[ acolo
unde prin ceea ce fac sau spun încep s[-i fac r[u altuia, producând
pagub[ duhovniceasc[ mie, altuia =i în acela=i timp Împ[r[\iei lui
Dumnezeu. Pentru c[ vrem s[ p[str[m acest templu în sfin\enie
trebuie s[-l ferim de tot ce l-ar putea întina, ca de exemplu: alcool,
\ig[ri, vorbe =i gânduri murdare, filme rele, reviste, c[r\i sau
muzic[ care nu-I dau slav[ lui Dumnezeu. La sfâr=itul c[l[toriei
pe p[mânt sufletele mântuite nu se despart de Dumnezeul care a
locuit în ei prin Duhul Sfânt, ci intr[ în bucuria St[pânului, într-o
nou[ dimensiune de via\[ spiritual[, real[ =i ve=nic[, într-un loc
numit cetatea Noului Ierusalim. În aceast[ cetate în prezen\[ lui
Dumnezeu =i a sfin\ilor îngeri va fi ve=nic[ pace, neprih[nire =i
bucurie în Duhul Sfânt. <+i am auzit un glas tare, care ie=ea din
scaunul de domnie, =i zicea: «Iat[ cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei, =i ei vor fi poporul Lui, =i Dumnezeu
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însu=i va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor> (Apocalipsa 21:3). Cea
mai bogat[ \ar[ de pe p[mânt, America, are în prezent peste =apte
sute de mii de oameni <homeless>, adic[ care nu au cas[, ci
locuiesc pe unde pot, dar în cetatea Noului Ierusalim to\i cei mântui\i vor avea un loc preg[tit chiar de Domnul Isus.
Mul\i vor s[ mearg[ în cer ca s[ locuiasc[ ]mpreun[ cu
Dumnezeu, =i vor ajunge acolo atra=i fiind de Dumnezeu Tat[l,
dar sim\ul =i gustul de cer începe înc[ de aici, de pe p[m`nt, ca o
arvun[ a ce urmeaz[. Acest sim\ de cer începe a fi sim\it de inimile noastre când cerul coboar[ în noi prin Duhul Sfânt.
Locuie=te Dumnezeu în tine? Po\i s[ spui: <Inima mea este un loc
unde locuie=te Dumnezeu>? Poate spui c[ vrei o rela\ie cu
Dumnezeu, c[ vrei s[ fii în rela\ie de pace cu El, dar \i se pare c[
presupune prea mult sau c[ e prea greu, dar dac[ vrei via\[
ve=nic[ nu este alt[ cale decât El, pe care nu-L cuprind Cerurile,
s[ locuiasc[ în inima ta prin Duhul Sfânt, fiindc[ cine nu are
Duhul Sfânt nu este al Lui (Romani 8:9).
Dup[ cum Moise l-a chemat pe Hobab s[ vin[ cu ei, pentru c[
Domnul le va face bine, =i acest mesaj te cheam[ la acel loc unde
vom fi cu Acela care este Bunul cel mai Bun, adic[ cu Dumnezeu.
<…Noi plec[m spre locul despre care Domnul a zis: «Eu vi-l voi
da.» Vino cu noi, =i î\i vom face bine, c[ci Domnul a f[g[duit c[
va face bine lui Israel> (Numeri 10:29). Dac[ nu ai luat aceast[
hot[r`re prin care s[ devii un templu în care Dumnezeu s[
locuiasc[ prin Duhul Sfânt, ca la sfâr=it de via\[ s[ locuie=ti la
aceea=i adres[ cu Dumnezeu, po\i s[ porne=ti pe acest drum prin
a-\i preda via\a Domnului Isus. Dac[-\i vei îndrepta glasul spre
locuin\a lui Dumnezeu vei afla c[ ai linie direct[. Vei afla c[ El
nu este niciodat[ plecat de acas[, nu este niciodat[ prea ocupat s[
nu-+i plece urechea la ce spui, dac[ vrei s[ te împaci cu El. Vei
afla c[ El de mult a=teapt[ s[-L cau\i prin a r[spunde chem[rii pe
care \i-a trimis-o prin vestea bun[ a Evangheliei, ca apoi s[ afli c[
pentru timpul cât îl mai ai de petrecut pe p[mânt El vrea s[ vin[
=i s[ locuiasc[ împreun[ cu tine.

<Drept r[spuns, Isus i-a zis: «Dac[ M[ iube=te cineva, va p[zi
cuvântul Meu, =i Tat[l Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, =i vom
locui împreun[ cu el»> (Ioan 14:23). Enoh a avut familie =i gospod[rie, dar a umblat cu Dumnezeu. }n el Dumnezeu avea cas[,
ca pân[ la urm[ s[-l cheme =i s[-l duc[ ]n casa Lui pentru totdeauna. Ceva asem[n[tor se va întâmpla în curând pe p[mânt cu
aceia în[untrul c[rora Dumnezeu locuie=te ca într-un templu
sfânt. Pentru aceia care umbl[ cu Dumnezeu în fiecare zi acest
eveniment unic va avea loc în ziua =i ceasul cunoscut numai de
Dumnezeu, când Domnul va spune Bisericii Sale: <…Suie-te aici,
=i-\i voi ar[ta ce are s[ se ]nt`mple dup[ aceste lucruri!>
(Apocalipsa 4:1). Chemarea sufletului t[u la mântuirea este o
invita\ie de a face parte din cercul intim al prietenilor lui
Dumnezeu. Ce vei face cu aceast[ invitatie? Po\i s[ o accep\i
f[c`nd o rug[ciune sincer[, de acest fel: <Doamne, Isuse cred c[
ai murit în locul meu. Te rog vino în via\a mea =i în meritul sângelui T[u v[rsat pe crucea de la Golgota iart[-mi vina =i f[ din
mine un templu sfânt, în care Tu s[ locuie=ti!> F[ o astfel de
rug[ciune de predare, iar El va locui în tine =i te va face fericit.
Amin
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44
CÃILE LUI PENTRU NOI
<C[ci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, =i
c[ile voastre nu sunt c[ile Mele, zice Domnul.>
Isaia 55:8

G

[sim în Sfânta Scriptur[ c[ uneori cei care prezentau
un adev[r, =i în mod deosebit Domnul Isus, pentru a-l
face mai u=or de în\eles l-a îmbr[cat în haina
parabolei, care este o povestire alegoric[ cu con\inut moral sau
religios. Pildele pot prezenta principii duhovnice=ti, pun`nd un
lucru lâng[ un alt lucru, ca prin asem[nare =i compara\ie un principiu s[ fie mai u=or în\eles, dând claritate unei idei, la fel cum o
lup[ m[re=te ceva tip[rit cu litere mici. Se poate s[ ai nevoie de
mult timp ca s[ convingi un copil c[ 1/4 ]nseamn[ mai pu\in dec`t
1/2, ]ns[ dac[ folosim ni=te monezi sau be\isoare îi putem demonstra mai u=or c[ afirma\ia noastr[ este adev[rat[. Cu scopul de a
înv[\a s[ recunoa=tem voia Domnului pentru noi, folosindu-ne de
aceasta metod[, vom privi la parabola pomilor, care ascunde în ea
dorin\a omului =i modul în care planul lui Dumnezeu se duce la
îndeplinire cu privirea la aceste dorin\e.
Se spune c[ pe o culme au fost planta\i trei pomi care dând de
ap[ subteran[ s-au prins =i au început s[ creasc[ frumos. Într-una
din zile, cei trei pomi au încins o discu\ie, a=a cum se întâmpl[
adesea între prieteni, =i fiecare a spus ce ar dori s[ devin[ când va
ajunge la maturitate. Primul pom a spus c[ odat[ ce va ajunge
matur ar vrea s[ devin[ o cutie mare, care s[ con\in[ o comoar[
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uria=[. Al doilea pom a spus c[ ar dori s[ devin[ o corabie care s[
poarte împ[ra\i în misiuni importante. Al treilea pom a spus c[ ar
vrea s[ creasc[ foarte, foarte înalt, ca atunci când oamenii vor
privi spre vârful lui s[ priveasc[ spre Dumnezeu =i s[-I dea slav[
c[ a creat a=a lucr[ri minunate. Timpul a trecut, cei trei pomi au
crescut mari =i puternici, dar într-o zi un om a venit =i a t[iat
primul pom ca s[ fac[ din el un val[u pentru hrana animalelor.
Nu la mult timp dup[ ce visul primului pom a fost zdrobit, al
doilea pom a fost t[iat =i din el s-a f[cut o barc[, care a ajuns s[
fie pus[ pe un lac. A venit ziua când =i cel de-al treile pom a fost
t[iat, =i lemnul t[iat în buc[\i a fost aruncat în ce p[rea a fi un
depozit de lemne.
Când se p[rea c[ nu a mai r[mas nimic din dorin\ele acestor
pomi, a venit o zi deosebit[, când în acel val[u din care mâncau
animalele, cunoscut =i cu numele de iesle, a fost pus[ cea mai
mare comoar[ care a existat vreodat[ pe p[mânt—Pruncul Isus,
care S-a n[scut într-o iesle, pentru c[ nu s-a g[sit un loc de
poposire pentru Maria =i Iosif. C`\iva ani mai târziu, pe lacul
Ghenezaret s-a pornit o furtun[ care a prins în mijlocul lacului o
barc[ cu pescari care c[utau cu disperare s[-=i scape via\a. În acea
barc[ dormea un b[rbat epuizat fizic, care la un moment dat a fost
trezit de unul din pescari, fiindc[ credeau c[ barca lor va fi
înv[luit[ =i scufundat[ de valuri. Acel b[rbat s-a ridicat de unde
se odihnea, =i-a întins mâinile spre ape =i mustrând valurile i-a
spus s[ tac[ =i furtuna s-a oprit instantaneu. Acel om a fost
Domnul Isus Hristos, Împ[ratul ]mp[ra\ilor =i Domnul domnilor,
care a venit pe p[mânt într-o misiune mai important[ dec`t oricare alta pe p[mânt.
Nu dup[ mult timp, lemnul pus în depozit a fost luat de acolo
=i din el s-a f[cut o cruce pe care a fost r[stignit Fiul lui
Dumnezeu, care a murit o moarte de blestem. Acel instrument al
durerii =i ru=inii a ajuns s[ fie un instrument =i un simbol al
dragostei lui Dumnezeu pentru om, care îndreapt[ =i ast[zi privirile oamenilor spre Dumnezeu, care, în meritul jertfei Fiului S[u,
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d[ iertare celui ce vine la El ca p[c[tos. Într-un mod diferit de cel
la care s-au gândit pomii, dorin\ele lor s-au dus la îndeplinire, =i
Dumnezeu, ale c[rui gânduri =i planuri sunt mult diferite de ale
noastre, de multe ori alege s[ fac[ lucr[ri asem[n[toare =i în via\a
noastr[. Planul Lui pentru via\a ta nu va corespunde totdeauna cu
planul t[u pentru via\a ta, dar po\i fi sigur c[ El va alege ce este
mai bine pentru tine =i pentru ve=nicia sufletului t[u. <Ci cât sunt
de sus cerurile fa\[ de p[mânt, atât sunt de sus c[ile Mele fa\[ de
c[ile voastre =i gândurile Mele fa\[ de gândurile voastre> (Isaia
55:9). Fiecare suntem diferi\i =i unici în felul nostru, de aceea =i
planurile Lui sunt diferite, dar fiecare din noi, indiferent cât de
diferi\i am fi, trebuie s[ ne punem sub autoritatea Scripturii.
Planul Lui pentru via\a ta nu va fi neap[rat în zona ta de confort, dar dac[ alegi s[ ascul\i =i s[ urmezi cursul acelui plan, El ]\i
va da o cunun[ în Împ[r[\ia Lui. Ne-am n[scut pe p[mânt cu
scopul de a deveni fiin\ele cu care Dumnezeu s[-+i petreac[
ve=nicia, f[pturi asupra c[rora s[-+i reverse dragostea =i de la care
s[ simt[ dragoste. Ne-am n[scut pe p[mânt ca s[ înv[\[m importan\a ascult[rii de voia Lui =i s[ dovedim c[ alegem =i vrem s[
ascult[m de El. Uneori este greu s[ în\elegem c[ planurile =i gândurile Lui pentru noi includ pe lâng[ clipe fericite =i clipe de
suferin\[, dar toate împreun[ lucreaz[ spre binele nostru, pentru
ca ]n noi s[ se dezvolte virtu\i ce sunt privite în cer ca frumuse\e.
Mul\i pun întreb[ri gre=ite c`nd sunt ]n necaz, ca de exemplu:
<Merit eu asta?> În loc s[ spun[: <Este aceasta voia Lui? Ce vrea
Dumnezeu s[ fac[ în via\a mea prin aceast[ lucrare?> Cui îi pas[
chiar dac[ drumul este mai greu când merge spre cas[, unde sunt
cei iubi\i? La fel trebuie s[ privim =i noi la aceste necazuri, despre
care Apostolul Pavel a spus c[ nu sunt vrednice s[ fie puse al[turi
de slava viitoare (Romani 8:18). Despre aceste vremuri de încercare trebuie s[ =tim întâi de toate c[ ele ne sunt promise, de aceea
trebuie s[ ne a=tept[m la ele. Dup[ aceea, trebuie s[ înv[\[m s[ le
evalu[m, pentru c[ uneori au ca scop testarea =i dezvoltarea
credin\ei noastre, iar alt[dat[ sunt atacuri îng[duite din partea

vr[jma=ului datorit[ neascult[rii noastre. Este tipic omului s[ vrea
s[ aud[ numai ce vrea el, de aceea uneori nu vrea s[ cheltuie timp
ca s[ afle de ce trece prin ceea ce trece, ci doar vrea s[ fie sc[pat.
Zdrobirea voin\ei noastre face parte din planul lui Dumnezeu pentru noi, ca apoi voia Lui s[ se fac[ în via\a noastr[.
Vrei ca voia Lui s[ fie f[cut[ în via\a ta? Vrei s[ devii ceea ce
vrea El s[ devii? Vrei s[-L la=i s[ te aduc[ la deplin[ încredere în
El? Sunt întreb[ri grele când le în\elegem adâncimea, pentru c[
a=a cum am v[zut în exemplul pomilor, chiar dac[ vom ajunge la
scopul dorit, nu înseamn[ c[ vom ajunge acolo urmând c[ile
noastre, dup[ planurile =i gândirea noastr[. Tr[im într-o genera\ie
care nu prea caut[ c[ile Domnului pentru ea =i nici nu are
r[bdare s[ asculte pe cineva care vrea s[ le spun[ despre c[ile Lui,
ci vor totul repede =i dac[ se poate instantaneu. A=a s-a ajuns c[
mul\i nu se mai pot bucura de lucrurile simple ale vie\ii. Mul\i
v[d o pânz[ de p[ianjen maiestos construit[, ]ns[ nu v[d c[
Dumnezeu a pus acea abilitate în paianjen. V[d o floare =i nu se
mai bucur[ de parfumul ei sau de culoarea florii aleas[ de Pictorul
Universului. Pomi, râuri =i mun\i cu relief încânt[tor sau un
frumos apus de soare, toate f[cute dup[ gustul lui Dumnezeu, nu
mai produc bucurie copiilor =i tinerilor, pentru c[ sunt bombarda\i
cu imagini =i lucruri pe care lumea le nume=te <via\a cea bun[> =i
în timp, acest fel de a tr[i a schimbat însemn[tatea fericirii
pentru ei, spun`ndu-le c[ fericire înseamn[ a avea lucruri =i a
te bucura de pl[ceri.
Tot mai mult toleran\a pentru ce este r[u înlocuie=te importan\a adev[rului dar pentru cel cu ochii deschi=i via\a bun[ =i fericirea este s[ fi împ[cat cu Dumnezeu, s[ lucrezi din r[sputeri pentru El, având n[dejdea vie\ii ve=nice. Planurile Lui pentru via\a
noastr[ se duc la îndeplinire prin a ne da dorin\e dup[ voia Lui,
care duc la planuri ce au ca rezultat binele sufletelor =i slava lui
Dumnezeu: <Eu - zice Domnul - te voi înv[\a, =i-\i voi ar[ta calea
pe care trebuie s-o urmezi, te voi sf[tui, =i voi avea privirea
îndreptat[ asupra ta> (Psalmul 32:8). Primul gust al adev[ratei
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fericiri este atunci când omul simte iertarea de vin[ =i în lacrimile poc[in\ei ia hot[rârea de a merge pe c[ile Domnului. Imediat
dup[ aceea s-ar putea s[-=i pun[ întreb[ri cu privire la felul în care
va putea merge pe aceast[ cale nou[ f[r[ s[ mai fac[ gre=elile
f[cute înainte. }n acele momente promisiunea Domnului ne vine
în ajutor prin a ne spune c[ El ne va înv[\a cum, ne va ar[ta calea
pe care trebuie s[ o urm[m =i va avea privirea ]ndreptat[ asupra
noastr[, a=a cum o mam[ î=i urm[re=te copilul care începe s[
umble. Este momentul ]n care credinciosul trebuie s[ înve\e c[ nu
trebuie s[ se încread[ în inima lui =i nici în discern[mântul lui de
a =ti s[ aleag[, ci trebuie s[ se lase înv[\at de Domnul prin Cuvântul Scripturii, prin c[l[uzirea Duhului Sfânt =i prin sfatul =i ajutorul credincio=ilor care au în via\a lor evident[ prezen\a
Domnului Isus.
C[l[uzirea pe care ne-o d[ Domnul pe calea pe care a ales-o
pentru noi trebuie acceptat[ =i pre\uit[ prin ascultare, ca astfel s[
cre=tem în harul lui Dumnezeu =i s[ trecem de lucrurile pe care le
pot face copiii în credin\[, la lucrurile pe care le pot face cei
maturi în credin\[. Domnul ne pune ca într-o =coal[ în care
înv[\[m cum se umbl[ pe calea Lui, pentru a =ti cum s[ ac\ion[m
când vom fi provoca\i de vr[jma= cu marfa lui, dovedind loialitate
fa\[ de noul St[pân. Dup[ ce au intrat în |ara promis[, Caleb s-a
dus la Iosua =i, conform promisiunii pe care o avea de la Moise, a
cerut muntele Hebronului, care înseamn[ p[rt[=ie. El nu a cerut un
loc pe care s[-l poat[ doar lua în st[pânire, ci un munte pe care
locuiau cei trei uria=i, fii ai lui Anac. Iosua i-a dat ce a cerut, iar
Caleb a cucerit muntele biruind pe +e=ai, pe Ahiman =i pe Talmai
(Iosua 15:14). La rândul nostru, fiecare avem de luptat cu astfel de
uria=i, care ast[zi poart[ numele de <Eu pot>, <Eu =tiu> =i <Eu
am>. Când venim la Domnul nu mai suntem ai no=tri, ci ai Lui,
fiindc[ am fost r[scump[ra\i cu un pre\ de sânge =i biruim ace=ti
uria=i spun`nd: <El poate>, <El =tie> =i <El are> tot ce am.
Când Scriptura ne spune s[ cinstim pe Domnul cu câ=tigul nostru aceasta nu este metoda aleas[ de El ca s[ strâng[ bani, ci este

felul Lui de a-+i cre=te copiii ca s[ semene cu El, care a dat mai
mult ca oricine. Pentru a fi pe calea Domnului trebuie s[ lucrezi
pentru El. Nu po\i face totul =i nu po\i fi totul pentru to\i, dar ]n
mod sigur po\i s[ faci ceva. Poate nu vei ajunge s[ =tii secretul
succesului în toate lucr[rile pe care le faci, dar este bine s[ =tii c[
secretul falimentului const[ în a încerca s[-i mul\ume=ti pe to\i în
loc s[ încerci s[ cau\i s[-L mul\ume=ti pe Dumnezeu. <Caut eu
oare, în clipa aceasta, s[ cap[t bun[voin\a oamenilor, sau bun[voin\a lui Dumnezeu? Sau caut s[ plac oamenilor? Dac[ a= mai
c[uta s[ plac oamenilor, n-a= fi robul lui Hristos> (Galateni 1:10).
Dac[ vrem s[-L mul\umim pe Domnul trebuie s[ =tim c[ orice
efort semnificativ din partea noastr[ de a lucra pentru El va întâlni o opozi\ie, de aceea trebuie s[ alegem s[ nu ne l[s[m speria\i
de acela care r[cne=te ca un leu pentru a ne ]nfrica. <Ce ai face
diferit?>, a fost întrebarea adresat[ unui lucr[tor al Domnului la
sfâr=itul vie\ii sale. Acel om a r[spuns: <Mil[!, Mil[!>. A= exagera
în a avea mil[ pân[ ]n punctul de a fi extravagant cu ea.
Dumnezeu se ocup[ de r[scump[rarea omului de când el a
]nceput s[ p[c[tuiasc[, =i cei care accept[ c[ile Domnului pentru
via\a lor, o dat[ mântui\i, particip[ la aceast[ lucrare în ogorul lui
Dumnezeu. Numai o inim[ poate vorbi unei inimi, de aceea nu
este suficient s[ în\elegem cu mintea nevoia de mântuire a celor
din jurul nostru, ci este necesar ca mesajul noastru s[ fie comunicat inimii noastre.
Se spune c[ un copil are cea mai mare nevoie de dragostea
p[rintelui când prin ceea ce face este cel mai greu de iubit. La fel
este =i cu cei p[c[to=i, care au nevoie s[ simt[ o astfel de dragoste
chiar dac[ atunci când le spunem de Domnul se comport[ cel mai
urât. Tendin\a noastr[ este de a \ine m`nie pe aceia care ne-au
nedrept[\it, dar principiul Împ[r[\iei lui Dumnezeu spune: <Iart[,
cum ai fost iertat!, Iart[, cum vrei s[ fii iertat!> Pentru a putea face
aceasta este necesar s[ fii o f[ptur[ nou[, care poate face ceea ce
f[ptura cea veche nu putea face. A ierta pe cineva care nu merit[
s[ fie iertat nu este un act natural, ci este o virtute care cre=te doar
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când este îngrijit[ de Duhul Sfânt. Domnul Isus ne-a poruncit s[
ne iubim, pentru c[ nu este doar un sim\, ci este o alegere v[zut[
prin ceea ce facem. Se =tie c[ a lucra cu oamenii este cel mai greu
lucru, dar a lucra cu sufletele oamenilor este un lucru =i mai
ginga= =i mai necesar. Trebuie s[ =tim c[ putem alege s[ tr[im cu
automul\umirea unei mu=ti care umbl[ pe tot felul de gunoaie,
lucru care nu ne cost[ nimic, ori putem alege s[ ostenim ca o
albin[ care caut[ nectar spre a produce ceva folositor. Când
în\elegi c[ parte din a urma calea Lui înseamn[ s[ lucrezi, trebuie
s[ nu ui\i c[ noi suntem doar slugi ale marelui St[pân =i c[ b[t[lia
este a Domnului (2 Cronici 20:15).
Ca lucr[tori ai Domnului avem sarcina de a-i înt[ri =i
îmb[rb[ta în credin\[ pe cei de lâng[ noi, dac[ nu sunt mântui\i
trebuie s[ le spunem cum pot ajunge la mântuire, iar dac[ sunt
mântui\i =i nu fac nimic pentru Domnul este slujba noastr[ de a-i
face s[ se simt[ incomozi ]n aceast[ stare periculoas[ de trântor,
ca în ei s[ fie st`rnit[ dorin\a de-a face ceva spre Slava lui
Dumnezeu. Dac[ vorbe=ti limba credin\ei nu te mira dac[ nu e=ti
în\eles. Mariei i s-a comunicat în mod supranatural c[ va avea un
prunc care va fi de la Duhul Sfânt =i ea a =tiut c[ acest mesaj
comunicat ei în mod supranatural nu putea fi primit =i în\eles de
Iosif în acel timp, de aceea a plecat la Elisaveta cu care a avut o
p[rt[=ie duhovniceasc[, pân[ ce Dumnezeu a ales s[ comunice tot
în mod supranatural cu Iosif. La fel =i ast[zi, cei duhovnice=ti nu
sunt în\ele=i de cei fire=ti, pentru c[ numai credin\a face conexiune cu credin\a în scop =i ac\iune, de aceea când ai ungerea de sus
pentru a face o lucrare trebuie s[ î\i alegi cu grij[ prietenii, fiindc[
cei din jurul t[u te vor încuraja sau te vor trage înapoi în lucrarea
pe care vrei s[ o faci.
C[ile Lui pentru noi includ rela\ia de prietenie cu Dumnezeu =i
cu aceia care-L iubesc pe El. În Scriptur[ cuvântul de prieten este
un cuvânt cu greutate. }n Scriptur[ putem citi despre Avraam, care
a fost numit prietenul lui Dumnezeu, c[ a ]ncheiat un leg[mânt cu
Dumnezeu. David a avut o rela\ie de prietenie cu Dumnezeu =i

când a fost ]n mare necaz s-a bazat pe aceast[ prietenie a
Domnului, care i-a venit în ajutor. <Arat[-|i bun[tatea Ta cea
minunat[, Tu, care scapi pe cei ce caut[ ad[post, =i-i izb[ve=ti de
potrivnicii lor, prin dreapta Ta!> (Psalmul 17:7). Aceast[ rela\ie
de prietenie a lui David cu Dumnezeu avea la baz[ o încredere în
ajutorul =i bun[tatea Lui. <O, cât de mare este bun[tatea Ta, pe
care o p[strezi pentru cei ce se tem de Tine, =i pe care o ar[\i celor
ce se încred în Tine, în fa\a fiilor oamenilor!> (Psalmul 31:19).
C[ile Lui pentru via\a noastr[ înclud minuni, prima fiind
na=terea din nou, când noi în=ine vedem o schimbare de dorin\e
în noi. Na=terea din nou este un proces care de multe ori nu are
sens pentru omul firesc, pentru c[ nu poate explica lucruri ca =i
acela de a ierta f[r[ consecin\e pe cel care \i-a gre=it sau chiar
a-i face bine, dar acest fel de comportament nu trece neobservat
de cei din jur (1 Petru 3:9).
Acolo unde vezi o situa\ie ce pare imposibil[, Dumnezeu are
multe posibilit[\i de rezolvare a acelei situa\ii prin a face minuni.
O minune este o lucrare imposibil[ nou[, dar posibil[ lui
Dumnezeu, a=a cum a fost oprirea cursului râului Iordan pentru ca
poporul s[ poat[ trece ca pe uscat. Oamenii care nu cred în
minuni sunt oameni care de fapt nu cred în Dumnezeu; <El a l[sat
o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndur[tor =i
milostiv> (Psalmul 111:4). Nu po\i explica pe deplin o minune,
pentru c[ nu ar mai fi o minune, =i nu po\i explica o minune dup[
cum nu po\i s[ explici sau s[ în\elegi pe deplin c[ile lui
Dumnezeu. Poate nu în\eleg totul despre electricitate, dar nu am
de gând s[ stau în întuneric pân[ când voi în\elege aceasta. Tot
a=a, chiar dac[ nu în\eleg totul despre minuni nu le refuz, ci le
primesc =i m[ bucur de ele. Scopul cu care Duhul Sfânt face
minuni este ca Numele lui Dumnezeu s[ fie prosl[vit. Printr-o
minune El poate alege s[ confirme o lucrare, un popor, un
lucr[tor, s[ comunice un adev[r sau un pricipiu, sau poate alege
ca prin ea s[ vin[ în ajutorul copiilor Lui.
Nu umbl[m dup[ minuni =i nici dup[ îngeri de lumin[, ]ns[
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dac[ Dumnezeu alege s[ fac[ minuni ne bucur[m de ele. C[ile
Lui pentru noi includ tr[irea unei vie\i pline de bucurie, pentru c[
privind la lumea de dincolo de mormânt acest fel de a tr[i este o
m[rturie pentru cei din jurul nostru. Istoria spune c[ Thomas
Jefferson, unul din primii pre=edin\i ai Americii, într-o împrejurare, pe când c[l[torea c[lare ]mpreun[ cu un grup de oameni, a
ajuns la o ap[ unde a era un b[ie\el care l-a întrebat dac[-l poate
trece =i pe el de cealalt[ parte a râului. Jefferson a acceptat, =i
când au ajuns de cealalt[ parte cineva l-a întrebat de ce l-a ales pe
pre=edinte ca s[-l treac[ râul. Speriat, copilul a spus c[ nu a =tiut
cine este, dar a v[zut pe fe\ele lor asprime =i sup[rare cu excep\ia
fe\ei lui Jefferson. Ce spune fa\a ta? Spune c[ ai bucuria mântuirii? Nu uita c[ expresia fe\ei tale este parte din m[rturia ta =i ea
este citit[ de cei din jur, pentru c[ ea spune ceva chiar =i f[r[ s[
folose=ti cuvinte. Dac[ vrei ca fa\[ ta s[ exprime bucuria mântuirii, care nu depinde de circumstan\ele vie\ii, trebuie s[ =tii c[
Duhul Sfânt o d[ numai at`ta timp c`t r[m`i în El, la fel cum
ml[di\a î=i prime=te sursa de hran[ din vi\[.
Dac[ umbli pe calea mântuirii f[r[ bucurie =i plin de fric[,
D.L. Moody spunea c[ alegi s[ mergi spre cer la clasa a doua.
Omul î=i creaz[ momente fericite temporare, dar nu poate crea
adev[rata bucurie, pentru c[ ea este produs[ de Duhul Sfânt. Dac[
ne facem un inventar duhovnicesc =i g[sim c[ ne îngrijor[m prea
mult, vom afla c[ aceast[ îngrijorare poate fi ceva care ne fur[
bucuria. Îngrijorarea este o emo\ie neputincioas[ care face omul
nefericit, de obicei cu privire la anumite lucruri pe care nici a=a
nu le poate schimba prea mult. De obicei, primul lucru de care se
îngrijoreaz[ omul sunt finan\ele. Apoi se ]ngrijoreaz[ de rela\ia cu
cei din jur, de s[n[tate, apoi de lucuri =i evenimente care-i pot
pune via\a în pericol, dar în deplin control peste toate acestea este
Dumnezeu. }ngrijorarea face din lucrurile secundare, lucruri principale =i astfel ne poate irosi timpul, l[s`nd emo\iilor s[ ne poarte
în sus =i în jos, cum vor ele.
Îngrijorarea sau lipsa ei afecteaz[ lumina fe\ei =i m[rturia

noastr[ despre felul cum ne încredem în Dumnezeu, spun`nd ceva
despre cât de mul\umi\i suntem cu El. C[ile Domnului includ
pentru via\a noastr[ un triumf al credin\ei, la fel cum credin\a a
adus victorie în via\a lui Iosua. <Prin credin\[ au c[zut zidurile
Ierihonului, dup[ ce au fost ocolite =apte zile> (Evrei 11:30).
Ierihonul era vestit pentru bog[\ie, dar =i pentru p[c[to=enie, de
aceea a trebuit nimicit, =i israeli\ii au f[cut acest lucru f[r[
berbeci care s[ sparg[ por\ile, f[r[ sc[ri de asaltat zidurile, f[r[ a
provoca sau r[spunde la râsetele celor de pe ziduri, ci prin a asculta nu în parte, ci în întregime de cuvântul primit de la Dumnezeu.
Aceea=i cale trebuie s[ o urm[m =i noi dac[ vrem biruin\[, dar
pentru aceasta este nevoie s[ cunoa=tem cuvântul Lui. Filip l-a
ajutat pe famen s[ în\eleag[ Cuvântul =i astfel Filip s-a bucurat de
o biruin\[ pentru Dumnezeu, dar el a trebuit s[-=i fac[ partea lui
chiar înaite de a-l întâlni pe famen, prin a cerceta =i cunoa=te
Cuvântul lui Dumnezeu.
Credin\[ înseamn[ s[ spui ce spune Dumnezeu, iar c[ile Lui
pentru noi includ un triumf al credin\ei când nu depindem doar de
cele cinci sim\uri, ci ridicându-ne mai sus de ceea ce poate
ra\iunea, accept[m c[ ceea ce spune Dumnezeu reprezint[
adev[rul. E=ti tu pe calea Domnului? Crezi tu c[ El este în deplin
control asupra a tot ce se întâmpl[? Bine cunoscutul scriitor C. S.
Lewis a spus c[ el crede în Dumnezeu a=a cum crede c[ exist[
soare, nu numai pentru c[ îl vede, ci datorit[ faptului c[ a=a cum
soarele afecteaz[ tot ce este pe p[mânt, tot a=a Dumnezeu atinge
=i afecteaz[ totul =i toate. C[ile Lui pentru noi uneori includ
perioade de timp când El tace. Este timpul când se pare c[ nu
primim r[spuns la rug[ciune, ]ns[ oare cum am putea noi, fiin\e
limitate, s[ în\elegem c[ile Aceluia care este infinit =i nelimitat în
pricepere =i putere? <Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu,
Israele: «Soarta mea este ascuns[ dinaintea Domnului, =i dreptul
meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?»>
(Isaia 40:27). Acest cuvânt continu[ =i spune c[ priceperea Lui nu
poate fi p[truns[, dar mai spune c[ El d[ t[rie celui obosit =i

484

485

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

m[re=te puterea celui ce cade în le=in, de aici în\elegem pu\in de
ce uneori El tace.
El d[ puterea Sa celui ce ajunge convins c[ nu se poate baza pe
puterea lui proprie. Uneori pe calea Domnului ajungem s[
spunem: nu pot s[ v[d =i nu =tiu cum s[ procedez mai departe =i
atunci El intervine. Când, la fel ca Petru, ne-am trudit toat[
noaptea, f[r[ s[ fi prins nimic =i sp[l[m mrejile f[r[ s[ fi prins
vreun pe=te, El spune c[ atunci este momentul s[ prinzi bel=ug de
pe=te. De unde =tii dac[ ai o credin\[ s[n[toas[ =i e=ti pe calea
Lui? Pune aceast[ credin\[ a ta în cântarul Cuvântului din Matei
5! Pune-o în cântarul din Exod 20! Pune-o la examen prin a încerca s[ vezi cât iube=ti =i cât sacrifici de dragul Lui, ca s[ vezi dac[
cu adev[rat ai ales s[ mergi pe calea aleas[ de El pentru tine.
Mergi pe aceast[ cale care nu este larg[, ci îngust[, pentru c[ a
r[mas doar: <«}nc[ pu\in[, foarte pu\in[ vreme», =i «Cel ce vine
va veni, =i nu va z[bovi.»> (Evrei 10:37)
Amin

45
CEA MAI LUNGÃ ZI
<Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat
Domnul pe Amori\i în mâinile copiilor lui Israel, =i a
zis în fa\a lui Israel: «Opre=te-te, soare, asupra
Gabaonului, +i tu, lun[, asupra v[ii Aialonului!» +i
soarele s-a oprit, =i luna =i-a întrerupt mersul, pân[
ce poporul =i-a r[zbunat pe vr[jma=ii lui...>
Iosua 10:12, 13

N

u multe sunt istorisirile biblice care au fost luate în
batjocur[ ca istorisirea luptei de la Gabaon, unde la
rug[ciunea unui om Dumnezeu a lungit ziua, pentru ca
Israelul s[-l poat[ birui pe du=man. Sunt oameni care ar vrea s[
credem c[ Scriptura este o carte plin[ de mituri, de folclor poetic
=i poate chiar de basme, dar acest mod de gândire se datoreaz[
faptului c[ omul p[c[tos =tie c[ Scriptura este împotriva lui cât
timp nu se poc[ie=te =i ar vrea ca Dumnezeu s[ nu existe. Un alt
motiv al unei astfel de gândiri bolnave despre ce este scris în
Scriptur[ este c[ omul, care este limitat la o gândire =i priceperea
a lucrurilor în cele trei dimensiuni, lungime, l[\ime =i în[l\ime,
vrea s[-L poat[ explica pe Dumnezeu, care nu este limitat la cele
trei dimensiuni =i nici de timp, materie sau spa\iu. <Mare este
Domnul nostru =i puternic prin t[ria Lui, priceperea Lui este f[r[
margini> (Psalmul 147:5). De multe ori omul, care este m[rginit
din toate punctele de vedere, refuz[ s[ recunoasc[ autoritatea lui
Dumnezeu pentru c[ vrea mai întâi s[ poat[ explica un Dumnezeu
486

487

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

care este nem[rginit. Cât de mare este priceperea lui Dumnezeu?
Este far[ de margini, a=a cum spune psalmistul, ]ns[ =tim c[ El
poate asculta =i r[spunde la rug[ciunile a =ase miliarde de suflete
de pe p[mânt în =ase mii de limbi =i dialecte în acela=i timp.
Oamenii }i pun limite omene=ti lui Dumnezeu, apoi spun c[
nu-L în\eleg sau c[ El nu exist[. Cum a creat p[mântul din nimic?
Cum a schimbat apa în vin din struguri care niciodat[ nu s-au
copt? Cum a hr[nit mul\imile cu merindea unui copil mic? Dac[
omul ar c[l[tori cu viteza luminii, nu iar ajunge via\a s[ poat[
ajunge viu la prima stea, dar Dumnezeu le-a creat pe toate =i le-a
dat la toate nume. <Ridica\i-v[ ochii în sus, =i privi\i! Cine a f[cut
aceste lucruri? Cine a f[cut s[ mearg[ dup[ num[r, în =ir, o=tirea
lor? El le cheam[ pe toate pe nume; a=a de mare este puterea =i
t[ria Lui, c[ una nu lipse=te> (Isaia 40:26). Numai opinia Lui conteaz[, numai planul Lui este important =i numai El este Adonai,
Domnul, de aceea cu cât se smere=te mai repede omul sub mâna
tare a lui Dumnezeu cu atât poate beneficia mai repede de a-L
avea de partea lui, =i nu împotriva lui, pe Acela care poate totul.
Când dorin\ele noastre se aliniaz[ cu ale Lui putem cere ce
vrem =i vom primi. A=a s-a întâmplat în via\a lui Iosua când, a=a
cum este scris în textul citat la început, a cerut ceva ce pare
imposibil pentru noi oamenii, dar fiindc[ dorin\a lui s-a aliniat cu
dorin\a lui Dumnezeu a primit ce a cerut. Era pe vremea când
israeli\ii au intrat în \ara Canaanului cu misiunea de a extermina
popoarele idolatre a c[ror purtare era o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Erau popoare a c[ror practici de închinare includeau desfrâu moral =i sacrificii umane, de aceea idolatria lor prezenta un
pericol spiritual pentru poporul Israel, iar a doua parte a misiunii
a fost aceea de a se stabili pe acel teritoriu dat lor chiar de Dumnezeu. În cuvântul Domnului ne este dat[ ziua când Israelul a trecut Iordanul ca pe uscat (Iosua 4:7) =i acea zi, dup[ unele calcule
corespundea cu ziua de joi, 29 martie, anul 1448 ].Hr. Dup[ aceea
a urmat s[rb[toarea Pa=telui, cucerirea Ierihonului, cucerirea
cet[\ii Ai dup[ rezolvarea p[catului cu Acan, incidentul cu dele-

ga\ia gabaoni\ilor =i se estimeaz[ c[ cea mai lung[ zi a fost cândva între 8 mai =i 15 mai.
Dup[ ce au biruit Ierihonul cel înt[rit de ziduri =i Aiul, vestea
li s-a dus în toat[ \ara Canaanului, iar canaani\ii =i-au dat seama
c[ nu au de-a face cu o armat[ de rând care s[ lupte cu ei folosind
tactici de lupt[ obi=nuite, a=a c[ cinci din împ[ra\ii canaani\i =i-au
unit for\ele ca s[ lupte împotriva Gabaonului care se predase
Israelului =i prin =iretlic ob\inuse un tratat de pace din partea lui
Iosua. Gabaoni\ii =tiind c[ nu pot birui în lupt[ poporul condus de
Iosua au recurs la o în=el[ciune, f[c`nd un leg[mânt cu israeli\ii
prin care s[ li se garanteze siguran\a vie\ii lor. Iosua a aflat acest
lucru, dar nu L-a întrebat pe Domnul despre ace=ti oameni,
numai dup[ ce a f[cut acel leg[mânt. Motivul gabaoni\ilor a
fost: <…venirea voastr[ a b[gat mare fric[ în noi cu privire la
via\a noastr[: iat[ de ce am lucrat a=a> (Iosua 9:24). Iosua nu a
l[sat ca gre=eala lui s[-i =tirbeasc[ caracterul prin a-=i c[lca
cuvântul dat, =i =i-a \inut partea lui de leg[mânt cu gabaoni\ii,
care au acceptat s[ le fie slujitori.
Lupta cu armatele celor cinci împ[ra\i au început pe un teren
ce urca în pant[ spre Bet-Horon de unde terenul cobora abrupt
prin povârni=uri periculoase nu numai pentru a duce o lupt[ acolo
dar =i pentru a fi cobor`te, pe ]ntuneric, iar tactica celor cinci
împ[ra\i includea protec\ia acelui teren periculos cunoscut doar
de ei. Conform leg[mântului Iosua a venit s[-i apere pe gabaoni\i
care au fost ataca\i de cei cinci împ[ra\i, dar dup[ ce lupta a
început Iosua =i-a dat seama c[ are nevoie de mai mult timp decât
îi permitea o zi, de aceea c[utându-L pe Dumnezeu într-o
rug[ciune deosebit[ a cerut soarelui s[ se opreasc[. <N-a mai fost
nici o zi ca aceea, nici înainte nici dup[ aceea, când Domnul s[ fi
ascultat glasul unui om; c[ci Domnul lupta pentru Israel>
(Iosua 10:14). Dumnezeu nu numai c[ a f[cut s[ cad[ o ploaie de
pietre mari care a omorât pe mul\i dintre canaani\i, dar a ascultat
rug[ciunea prin care Iosua a cerut soarelui =i lunii s[ se opreasc[,
pentru c[ aceast[ rug[ciune spunea într-un mod indirect c[ Iosua
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credea într-un Dumnezeu mare, care poate totul. Dup[ cerin\a lui,
lumina zilei s-a prelungit, pentru ca Iosua s[ poat[ continua
urm[rirea canaani\ilor pe care i-a biruit împreun[ cu cei cinci
împ[ra\i ai lor pe care i-a omorât =i i-a spânzurat de cinci copaci.
Omul modern de ast[zi =tie cu precizie la ce or[ va r[s[ri =i va
apune soarele în fiecare zi dac[ urm[re=te =tirile sau cite=te ziarul
acolo unde locuie=te, dar mul\i spun c[ Iosua nu a =tiut nici m[car
c[ p[mântul se învârte=te în jurul soarelui =i totu=i rug[ciunea lui
de a se prelungi ziua i-a fost ascultat[. Oare nu poate face
Creatorul ce vrea cu ceea ce a creat? <A Ta este ziua, a Ta este =i
noaptea; Tu ai a=ezat lumina =i soarele> (Psalmul 74:16). El este
Suveran =i Proprietar peste toat[ crea\ia =i o folose=te dup[ cum
vrea El. A încetat viteza de rota\ie a p[mântului pe ax[ care l-a
ecuator are o vitez[ de 1600 km pe or[ sau a creat Dumnezeu un
fenomen optic cu reflec\ia luminii ca s[ afecteze lumina solar[? A
suspendat Dumnezeu legile create de El, cunoscute ca legi ale
astronomiei, ca s[ deplaseze temporar ziua =i noaptea? Acela care
a creat aceste legi le poate denatura temporar sau în mod permanet, ca ele s[ conlucreze la îndeplinirea planurilor Sale.
O alt[ posibilitate de a crea aceast[ zi cunoscut[ ca cea mai
lung[ zi este aceea c[ Dumnezeu ar fi putut controla înclina\ia
p[mântului care determin[ anotimpurile pe p[mânt. Înclina\ia
p[mântului este de 23,5 grade, cu referin\[ la poli =i mi=carea circular[ a p[mântului în jurul soarelui. Aceast[ înclina\ie a globului face =i în zilele de ast[zi ca la polii p[mântului s[ existe zile
aproape f[r[ de întuneric =i =ase luni mai târziu zile aproape lipsite de lumin[. +i totu=i nu a avut loc un cutremur de p[mânt, pentru c[ lupta a continuat normal =i nu =tim s[ fi fost observate pe
undeva probleme cauzate de flux =i reflux, care sunt afectate de
atrac\ia lunii. Sigur este faptul c[ Iosua a avut lumina necesar[ s[
termine lupta, f[r[ s[ dea r[gaz de regrupare vr[jma=ului. <Iat[,
Eu sunt Domnul, Dumnezeul oric[rei f[pturi. Este ceva de mirat
din partea Mea?> (Ieremia 32:27). La fel de u=or cum a chemat la
existen\[ tot ce exist[, Dumnezeu ar fi putut opri mi=carea astrelor

în Universul întreg dac[ ar fi ales s[ fac[ aceasta. La fel de u=or
cum a înviat mor\i ar fi putut opri =i înghe\a timpul pentru o zi, cu
excep\ia locului unde s-a dat lupta. Când Ezechia a primit ca
semn de îns[n[to=ire nu numai oprirea timpului, ci =i darea acestuia înapoi, Dumnezeu a f[cut aceast[ lucrare care a fost recunoscut[ ca minune de cei din acel timp. <}ns[, c`nd au trimis
c[peteniile Babilonului soli la el s[ întrebe de minunea care
avusese loc în \ar[…> (2 Cronici 32:31).
+tim c[ minunile nu depind de o explica\ie =tiin\ific[, fiindc[
nu ar mai fi minuni, ci numai Dumnezeu face adev[rate minuni.
<Binecuvântat s[ fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care
face minuni!> (Psalmul 72:18). Noi ne-am obi=nuit cu cuvântul
minuni ca fiind ceva ce este pu\in mai deosebit, dar nu neap[rat
imposibil nou[, =i în acest fel, în timp, l-am subevaluat. Dac[
ajungem la o destina\ie îndep[rtat[ cu o ma=in[ rabl[ spunem c[
e o minune c[ am ajuns acolo. Dac[ un student ia o not[ bun[ la
un examen, cu toate c[ nu s-a preg[tit, spune c[ a fost o minune,
dar o minune este cu totul altceva. O minune este un eveniment
f[cut de Dumnezeu prin care El este prosl[vit. Este ceva ce este
imposibil omului de înf[ptuit, întrucât trece peste ceea ce noi
numim normal ]n ce privesc legile naturii, care de fapt sunt legile
lui Dumnezeu. Domnul Isus a dovedit c[ este Dumnezeu Fiul prin
faptul c[ a f[cut minuni dup[ cum a g[sit El cu cale, fie c[ a fost
o vindecare instantanee, o înviere din mor\i, o eliberare de duhuri
sau au fost minuni asupra naturii, dar nu a risipit niciuna, ci toate
au avut un scop precis.
Dumnezeu a creat lumin[torii pe care-i vedem pe cer =i la
porunca Lui ei ascult[, a=a cum a spus =i Iov: <Porunce=te soarelui, =i soarele nu mai r[sare; =i \ine stelele sub pecetea Lui>
(Iov 9:7). Prorocul Habacuc de asemenea aminte=te despre
puterea lui Dumnezeu de a controla ace=ti lumin[tori credincio=i
lui Dumnezeu. <Soarele =i luna se opresc în locuin\a lor, de lumina s[ge\ilor Tale...> (Habacuc 3:11). La observatorul astronomic
de la Universitatea Harward, astronomii cercetând pozi\ia =i
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mi=carea astrelor au descoperit c[ lipse=te o zi care se potrive=te
în timp cu vremea lui Iosua. Astronomi din diferite \[ri, în
orbec[ielile lor prin Univers, au g[sit recordul unei zile mai lungi,
care este ziua când Iosua I-a cerut lui Dumnezeu s[ opreasc[
lumin[torii cerului. În anul 1980, computerele americane de la
NASA, folosite pentru a trimite nave spa\iale în afara atmosferei
p[mântului, au ]nregistrat lipsa unei zile. Aten\ia tuturor s-a
îndreptat spre cartea Scripturii care men\ioneaz[ o astfel de
schimbare neobi=nuit[ a duratei zilei lumin[, amintit[ în istoria
luptei de la Gabaon (23 de ore =i 20 de minute) =i a schimbarii
ceasului înapoi cu 40 de minute în timpul împ[ratului Ezechia
(2 Împ[ra\i 20:9-11).
În anul 1981, computere suedeze din nou au detectat în calcule
lipsa unei zile. Din nou, încerc[rile oamenilor de =tiin\[ de a
explica acest feneomen au fost zadarnice =i numai Scriptura a
avut un r[spuns pentru ei. În istoria egiptenilor, a chinezilor, a
aztecilor =i chiar în a hindu=ilor este men\ionat evenimentul unei
zile deosebit de lungi, care dateaz[ din zilele lui Iosua. A fost ziua
când un om a crezut c[ Dumnezeu are putere s[ fac[ orice vrea =i
nu a fost dezam[git, de=i poate c[ nu a în\eles pe deplin ce cere,
ca =i cum ar fi cerut un lucru mic, Dumnezeu l-a ascultat =i a f[cut
cum a cerut. Am auzit oameni spunând c[ ar crede în Dumnezeu
dac[ ar vedea o minune. Poporul Israel a v[zut tot felul de minuni,
începând de la deschiderea M[rii Ro=ii =i pân[ la ziua cea mai
lung[ din timpul lui Iosua =i totu= au uitat de Dumnezeu =i I-au
fost de multe ori necredincio=i. Bogatul ajuns în iad a cerut aprobarea unei minuni pentru ca fra\ii lui s[ nu ajung[ în iad, dar a fost
refuzat pe motivul c[ au pe Moise =i pe proroci, nu în persoan[,
ci în cuvintele pe care ace=tia le-au l[sat scrise.
Aceea=i r[spundere o avem =i noi ast[zi, pentru c[ de=i nu
avem în mijlocul nostru pe Domnul Isus, cum L-au avut ucenicii
Lui, avem cuv`ntul Lui, de aceea trebuie s[ ascult[m de El.
Dumnezeu face =i ast[zi minuni când vrea El =i când acestea
servesc inten\iilor =i dorin\elor Lui. Puterea lui Dumnezeu a

lucrat pentru Israel. Puterea Lui lucreaz[ =i ast[zi pentru binele
copiilor Lui. Iosua a câ=tigat o b[t[lie pentru poporul pe care-l
conducea, dar noi avem de luptat nu cu oamenii, ci cu puterile
întunericului. Noi avem chemarea de a iubi sufletele oamenilor
care nu-L cunosc pe Domnul =i sunt la marginea pr[pastiei eternita\ii, fiindc[ pleac[ nepreg[ti\i pentru a-L întâlni pe Dumnezeu.
Nu mai tr[im a=teptând împlinirea semnelor venirii Domnului,
pentru c[ acestea deja s-au împlinit, ci tr[im a=teptând semnalul
trâmbi\ei când Domnul Isus }=i va lua Biserica de pe p[mânt, de
aceea timpul, ca un bun limitat, trebuie pre\uit =i r[scump[rat în
folosul sufletelor nemântuite. Trebuie s[ lucr[m cât este zi, la fel
cum a spus Domnul Isus, pentru c[ vine noaptea când nimeni nu
va mai putea lucra pentru Domnul (Ioan 9:4).
Multe lucruri =i lucr[ri p[mânte=ti ce par a fi foarte importante
ast[zi omului, care îi macin[ timpul scurt pe p[mânt, se vor dovedi a fi f[r[ de valoare într-o zi. Iosua a luptat luptele Domnului =i
când s-a v[zut în fa\[ cu imposibilul nu s-a dat b[tut, ci pentru c[
a avut un zel deosebit de a duce la îndeplinire ce a început I-a cerut
lui Dumnezeu s[ intervin[ prin a opri soarele =i luna. Consacrarea
adev[rat[ înseamn[ slujire, d[ruire cu pasiune =i sacrificiu, dar
nimeni nu poate pl[ti acest pre\ al ascult[rii pân[ ce nu-=i simte
lipsa de merit înaintea lui Dumnezeu =i nu se simte îndatorat, f[r[
putin\[ de a pl[ti vreodat[ bun[tatea lui Dumnezeu care l-a chemat
la mântuire. Pasiunea, ascultarea =i supunerea noastr[ în fa\a voii
lui Dumnezeu înseamn[ putere =i c[l[uzire din partea Lui în
lucrarea pe care vrem s[ o facem. Am privit la cea mai lung[ zi din
timpul lui Iosua, dar cum va fi când vei intra în cea mai lung[ zi a
ta? Acea zi va fi ziua când vei intra în ve=nicie =i vei fi r[spl[tit
dup[ cum ai ascultat de Acela care este St[pânul tuturor sufletelor.
Ast[zi po\i avea un efect direct asupra celei mai lungi zile din
existen\a sufletului t[u, zi care de fapt este f[r[ de sfâr=it.
Pe vremuri tinerele aveau o lad[ de zestre în care adunau tot
felul de lucruri lucrate de mân[ cu mult[ grij[, cu speran\a într-un
viitor fericit, pentru vremea când se vor c[s[tori. Mireasa
Domnului face fapte în neprih[nire care vor atrage o r[spl[tire =i
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o cunun[ pe care o va pune la picioarele Domnului. Cum vei fi
privit în acea zi f[r[ de sfâr=it a eternit[\ii? Vei fi cunoscut în acea
zi care nu se va mai termina ca o persoan[ care ai iubit mult pe
Domnul? Lup\i luptele Domnului sau ai scuze? Obiceiul omului
de a c[uta scuze a început chiar în Eden =i va continua pân[ ]n
ziua judec[\ii, cu toate c[ în fa\a lui Dumnezeu acest obicei de a
c[uta scuze nu a ajutat pe nimeni. Când Moise a primit mandatul
de a scoate pe Israel din Egipt a început s[ caute scuze c[ nu poate
face lucrarea Domnului (Exod 4:10). Când Samuel i-a spus lui
Saul c[ nu trebuia s[ fac[ lucrul Domnului pe care numai preo\ii
aveau dreptul s[-l fac[, în loc s[ se smereasc[ =i s[ se poc[iasc[ a
c[utat scuze (1 Samuel 13:8, 9). Când Aaron a fost luat la
întreb[ri cu privire la vi\elul turnat pe care l-a f[cut, care L-a
provocat pe Dumnezeu la mânie, a c[utat imediat scuze, punând
vina pe popor (Exodul 32:24).
Sunt prea tân[r, prea b[trân, prea ocupat, prea s[rac, prea educat s[ m[ ocup de a=a ceva sau sunt lipsit de prea mult[ =coal[ s[
pot spune altuia despre Dumnezeu, sunt toate scuze obi=nuite
folosite de oameni, care îns[ nu au nici o valoare înaintea lui
Dumnezeu. Te-ai gândit c[ este posibil s[-\i cheltui toat[ via\a
f[r[ s[ faci ceva semnificativ, care s[ r[mân[ ve=nic? Fiecare din
noi îndeplinim aceast[ condi\ie dac[ prin ceea ce facem =i prin
ceea ce nu facem nu influen\[m înspre Dumnezeu via\a cuiva. Ca
s[ po\i face aceast[ lucrare cu succes trebuie de multe ori s[
accep\i s[-\i fie zdrobit[ voia ta, pentru ca voia Lui s[-\i poat[
guverna via\a. Apostolul Pavel a socotit c[ cel mai important
lucru din via\a lui a fost acela de a-L cunoa=te pe Hristos =i
puterea învierii Lui, pentru c[ numai a=a a putut umbla cu El în
voia Lui. Aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu-L iubesc
g[sesc tot felul de scuze pentru a nu face lucrarea Lui, dar cei
care-L iubesc =tiu c[ împreun[ cu El pot totul (Filipeni 4:13) =i
chiar pot fi mai mult dec`t biruitori. <Totu=i în toate aceste lucruri
noi suntem mai mult dec`t biruitori, prin Acela care ne-a iubit>
(Romani 8:37). Dumnezeu folose=te oameni de toate vârstele =i
chiar dac[ e=ti un tân[r sau o tânar[ nu uita c[ David, Samuel, cei

patru prieteni iudei din Babilon =i chiar =i Timotei au fost chema\i
la slujb[ de tineri.
}n Romani capitolul 4:3 ni se spune c[ Avraam L-a crezut pe
Dumnezeu, nu pentru c[ a în\eles tot ce a f[cut El, =i aceast[
credin\[ i s-a socotit ca neprih[nire. Chiar dac[ nu în\elegi totul
despre Dumnezeu, cu puterea pe care o ai, atâta timp cât nu ie=i din
limitele Scripturii, Dumnezeu te poate folosi, pentru ca în ziua cea
mai lung[ =i f[r[ de sfâr=it, care-\i st[ înainte, s[ te po\i bucura de
o r[splat[. Vrei s[ fii un lucr[tor al Lui din dragoste pentru El?
Folose=te oportunit[\ile pe care le ai ca s[ comunici numai
adev[rul Scripturii, având eviden\a schimb[rii vie\ii tale. Copiii,
oamenii de la care cumperi ceva sau cu care lucrezi, b[trânii din
casele de b[trâni =i bolnavii din spitale, sunt to\i oportunit[\i unde
po\i duce vestea bun[ despre mântuire. Ca s[ ai efect în a comunica adev[rul Scripturii trebuie uneori s[ cau\i geamurile inimii =i s[
vorbe=ti limba acelei persoane prin a-i cunoa=te interesele sau
durerile. Uneori a iubi pe cineva înseamn[ a-i asculta cu r[bdare
durerea sau bucuria, chiar dac[ deja o =tii. În acela=i timp fii gata
s[ accep\i în pace respingerea unora =i dezam[girea ce o vei sim\i
când vezi c[ un suflet refuz[ adev[rul Scripturii.
Nu-\i risipi via\a, ci tr[ie=te-o în a=a fel ]nc`t s[ conteze pentru
Dumnezeu, pentru lucurile care nu trec, pentru binele sufletelor în
jurul c[rora tr[ie=ti. Nu te baza doar pe sim\uri, cum a f[cut Isaac
când a dat binecuvântarea copiilor lui, ci bazeaz[-te întâi de toate
pe ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul =i lucrarea Duhului
Sfânt este de a aduce sufletele la starea de poc[in\[, ca odat[ ce au
primit darul mântuirii s[-l foloseasc[ spre slava lui Dumnezeu, de
aceea confirm[ zi de zi dependen\a ta de Duhul Sfânt care, a=a
cum ni s-a promis, vrea s[ ne conduc[ în tot adev[rul. Din Cuvântul lui Dumnezeu pe care-L strângi în inima ta El va pune cuvinte
potrivite pe buzele tale ca s[ po\i fi de ajutor sufletului aflat în
nevoie, dar nu uita de secretul lui Iosua, pentru c[ acesta trebuie s[
fie =i motivul succesului nostru în lucrarea Domnului. <Domnul a
vorbit lui Moise: «Ia-\i pe Iosua, fiul lui Nun, b[rbat în care este
Duhul Meu, =i s[-\i pui mâna peste el»> (Numeri 27:18). Puterea
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Duhului Sfânt care a produs succes în via\a acelora care =i-au terminat cu bine alergarea pe p[mânt, a=a cum a fost =i Iosua, începe
prin cea mai mare minune care poate avea loc în via\a omului pe
p[mânt =i anume na=terea din nou.
Dac[ credem în Domnul Isus ca Mântuitor personal dup[ ce
am auzit mesajul Evangheliei =i alegem s[ ne poc[im, Duhul
Sfânt cur[\e=te casa sufletului nostru =i planteaz[ putere de sus.
Credin\a este singurul lucru cu care }l putem onora pe Dumnezeu
în momentul poc[in\ei =i El o a=tept[ de la noi. Cunoscând despre
El, crezând ce El a spus =i ascultând de El putem ajunge la aceast[
stare binecuvântat[ de a avea în noi Duhul Domnului =i de a lupta
luptele Domnului ca s[ ajungem s[ primim cununa care nu se
poate ve=teji. Dup[ cum minunea de la Gabaon nu poate fi
încadrat[ în legile naturale, tot a=a nici na=terea din nou nu este o
lucrare natural[, omeneasc[ sau fireasc[, ci duhovniceasc[ =i
supranatural[. Dumnezeu nu-+i începe lucrarea în noi cu ce
facem, ci cu ce suntem =i în acest fel ne schimb[, prin iertarea pe
care ne-o d[ în meritul jertfei Domnului Isus, din vinova\i în f[pturi noi, care nu numai c[ pot face voia Lui, dar vor s[ fac[ voia
Lui. Nu înseamn[ c[ odat[ ce ne poc[im =i ]ncheiem leg[mânt cu
Domnul nu mai avem probleme, dar, ca =i Iosua, în timp ce recunoa=tem c[ problemele sunt prezente =i reale, =tim c[ avem de
partea noastr[ un Dumnezeu adev[rat, real =i întotdeauna prezent.
Un b[rbat care s-a poc[it a spus c[ el crede c[ Dumnezeu
face minuni ca =i aceea a schimbarii apei în vin, pentru c[ a v[zut
cum în casa lui odat[ ce s-a poc[it, Dumnezeu a schimbat alcoolul
în pantofi, haine =i mâncare pentru copii, care acum nu mai fug s[
se ascund[ când vine acas[, ci îl a=teapt[ cu bucurie. Cine a f[cut
o astfel de minune? Minunea na=terii din nou prin poc[in\[. Ai
avut parte de experien\a acestei minuni în via\a ta? Sfâr=itul celei
mai lungi zi din via\a lui Iosua a fost s[rb[toarea unei biruin\i.
Dac[ alegi calea poc[in\ei, începutul celei mai lungi zile pentru
tine, care nu se va mai termina niciodat[, va fi începutul =i
s[rb[toarea unei biruin\e împreun[ cu to\i acei care L-au slujit pe
Domnul Isus.
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SUNT EU UN FARISEU?
<A mai spus =i pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei în=i=i c[ sunt neprih[ni\i, =i dispre\uiau pe
ceilal\i.> Luca 18:9

M

ajoritatea cre=tinilor care sunt sau care cred c[ sunt
într-o rela\ie de pace cu Dumnezeu prefer[ s[ nu fie
numi\i farisei, pentru c[, prin asociere, acela c[ruia i
se d[ acest nume este un ipocrit. Este necesar s[ privim =i s[
în\elegem în ce a constat f[\[rnicia acestor oameni, pentru c[
Domnul Isus a considerat acest lucru foarte important atunci când
a spus: <Mai ]nt`i de toate, p[zi\i-v[ de aluatul fariseilor care
este f[\[rnicia> (Luca 12:1). Comportarea =i înv[\[turile fariseilor, pe care Domnul Isus le-a asem[nat cu un aluat, constau în
faptul c[ ei d[deau celor din jur impresia c[ sunt oameni foarte
religio=i, dar aceasta nu era decât o aparen\[ fals[ de vitrin[,
întocmai cum o masc[ purtat[ de un actor de teatru ascunde
adev[rata fa\[ a actorului.
P[rerile istoricilor par s[ difere pu\in cu privire la timpul
]nceputurilor acestei grup[ri religioase a fariseilor în Israel, =i
chiar dac[ o anumit[ eviden\[ arat[ c[ aceast[ sect[ a ap[rut cu
trei sute de ani =i alta arat[ c[ a ap[rut cu patru sute de ani înainte
de venirea Mântuitorului, majoritatea cronicarilor sunt de acord
c[ aceast[ partid[ religioas[ iudaic[ a ap[rut dup[ întoarcerea din
robie (537 ].Hr.). Scopul lor ini\ial se pare c[ a fost unul bun, de
a se dedica scrierii, interpret[rii =i tr[irii Scripturii, dar în timp au
497

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

ajuns s[ dezvolte volume întregi de legi, multe transmise pe cale
oral[, cu privire la cele mai banale =i simple lucr[ri de pe lâng[
cas[ =i pân[ la festivit[\ile care aveau loc ]n timpul închin[rii
înaintea Domnului. Aceast[ sect[ evreiasc[ a fariseilor, numit[
=i a separ[rii, a fost probabil început[ de oameni sincer interesa\i
în a cinsti =i asculta pe Dumnezeu, într-o dedicare care nu
cunoa=te limite, dar în timp, a=a cum spune Domnul Isus în textul
citat la început, au ajuns s[ se încread[ în ei în=i=i, dispre\uindu-i
pe ceilal\i.
Majoritatea din ei au ajuns într-un formalism exagerat al
datinelor b[trâne=ti =i al ceremoniilor create de ei, care le cheltuiau timpul =i energia, dar în acela=i timp le alimenta mândria, pentru c[ se sim\eau superiori oamenilor de rând. Acest fel de gândire
le-a întunecat ochii inimii de a vedea realitatea st[rii sufletului lor
=i, pentru c[ f[ceau parte dintre aceia care credeau în îngeri,
înviere, judecat[ =i în via\[ dup[ moarte, au ajuns s[ cread[ c[
prin efortul lor omenesc =i datorit[ faptului c[ se tr[geau din
Avraam pot s[ devin[ pl[cu\i =i chiar accepta\i acolo unde este
Dumnezeu. <Pentru c[, întrucât n-au cunoscut neprih[nirea pe
care o d[ Dumnezeu, au c[utat s[-=i pun[ înainte o neprih[nire a
lor în=i=i, =i nu s-au supus neprih[nirii pe care o d[ Dumnezeu>
(Romani 10:3). Privind la lucrurile de care Domnul Isus i-a acuzat
pe ace=ti oameni foarte religio=i se pare c[ ultimul lucru pe care
=i l-ar dori cineva ast[zi este s[ fie numit fariseu.
Privind la felul cum Domnul Isus a condamnat f[\[rnicia acestor oameni, suntem gata s[ spunem c[ am prefera s[ evit[m prietenia unor oameni care se poart[ ca fariseii, care sus\in c[ au un
standard înalt, dar prin tr[irea lor t[g[duiesc tr[irea pe în[l\imi
spirituale, unde Domnul umbl[ cu cei smeri\i. Dac[ cineva ne-ar
chema cu acest nume de fariseu, am fi gata s[ ne scutur[m de el
ca de-o hain[ murdar[, nu numai din cauz[ c[ nu ne place comportarea fariseilor, ci =i din cauza faptului c[ nu ne credem a fi
capabili de a ne comporta într-un fel vrednic de acest nume. Fariseii f[ceau legi \esute împreun[ cu Legea lui Dumnezeu prin care

s[ poat[ spune mai exact cum pot fi neprih[ni\i înaintea
Domnului. Erau practici =i preci=i în c[utarea lor de a fi duhovnice=ti, dispre\uind =i chiar v[zându-i ca pierdu\i pe cei care nu
creadeau exact ca ei. Oare nu sun[ asta ca ceva care ni se
potrive=te =i nou[? Suntem chema\i s[ tr[im în neprih[nire, dar
dac[ credem c[ aceasta este motivul pentru care Dumnezeu ne-ar
mântui =i ajungem s[-i dispre\uim pe al\ii care ni se par mai slabi,
nu ne deosebim de ace=ti farisei despre care Domnul Isus a spus
c[ \in cheile Împ[r[\iei cerurilor f[r[ ca ei s[ intre =i f[r[ s[ lase
nici pe al\ii s[ intre în ea (Matei 23:13).
Fariseii convie\uiau cu saducheii cu toate c[ aveau doctrine
diferite, care erau ca ni=te aluaturi dospite diferit. Saducheii fiind
aceia care s-au adaptat mai repede la influen\a grecilor =i a
romanilor, pe când fariseii nu neap[rat aspirau s[ urce treptele
lumii intelectuale. Ambele grup[ri =i chiar gruparea politic[ a irodienilor au v[zut în Domnul Isus un pericol =i s-au unit împotriva
Lui. Domnul Isus le-a cunoscut g`ndurile, fiindc[ El =tie ce este
în om =i nu avea nevoie ca cineva s[-L informeze, asem[n`ndu-le
comportarea ipocrit[ =i valoarea crezurilor lor cu un aluat de care
le-a spus ucenicilor s[ se fereasc[ (Matei 16:12, Marcu 8:15).
Apostolul Pavel a continuat cu aceea=i înv[\[tur[ despre pericolul
mare ce-l poate cauza pu\in aluat dospit, care reprezint[ p[catul
(Galateni 5:9), ideea fiind c[ un lucru care pare a fi mic poate
cauza un lucru mare =i r[u.
Nu de mult timp, în Bolivia a avut loc un tragic accident în
care 11 persoane =i-au pierdut via\a =i altele au fost r[nite din
cauz[ c[ un autobuz plin cu oameni s-a p[bu=it într-o pr[pastie.
Un mic dovleac s-a rostogolit =i a ajuns în spatele pedalei de frân[
=i atunci când =oferul a încercat s[ frâneze, ca s[ poat[ lua curba,
nu a putut frâna din cauza unui lucru mic, care a fost neglijat =i
l[sat unde nu trebuie. Poate ni se pare un lucru mic a admira =i a
ne încrede în neprih[nirea noastr[, dar este un lucru mare =i grav,
care ne poate duce spre pr[p[stii spirituale, pentru c[ aceast[ stare
de mândrie spiritual[ nu trece neobservat[ de ochii Vegheatorului.
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Chiar dac[ printre farisei au mai fost =i oameni care cu adev[rat
}l iubeau pe Dumnezeu, ]ns[ marea majoritate au fost oameni care
se în=elau pe ei în=i=i. Vroiau s[ fie pl[cu\i lui Dumnezeu =i
chiar credeau c[-I sunt pl[cu\i lui Dumnezeu folosind reguli
f[cute de ei prin care se declarau neprih[ni\i, dar în acela=i timp
dispre\uind pe cei care aveau p[reri diferite de a lor. Au v[zut în
Domnul Isus un rival, pentru c[ mul\imile mergeau de la ei ca
s[-L asculte pe Domnul Isus, =i privind plini de invidie la minunile pe care Domnul le f[cea s-au unit cu scopul de a-i întinde
curse. <Atunci fariseii s-au dus =i s-au sf[tuit cum s[-L prind[ pe
Isus cu vorba> (Matei 22:15).
Ceea ce agrava starea lor înaintea lui Dumnezeu a fost
faptul c[ implicau =i r[st[lm[ceau Scripturile în felul în care îi
avantaja pe ei. De exemplu, a=a au f[cut când L-au provocat pe
Domnul Isus întrebându-L despre desp[r\irea dintre so\ =i so\ie
(Matei 19:3-9), pentru c[ printr-o interpretare gre=it[ a Scripturii
(Deuteronom 24:1-4) se ajunsese c[ un b[rbat se desp[r\ea de
so\ia lui pentru lucruri de nimic, cum ar fi acela c[ nu-i pl[cea
cum g[te=te mâncarea. Fariseii din timpul c`nd Mântuitorul era pe
p[mânt se comportau ca ni=te b[t[u=i spirituali, învinuind =i
punând pe al\ii jos, pentru ca ei s[ fie sus, pe când dragostea fa\[
cel c[zut le era ceva cu totul str[in. Se credeau a fi cei favoriza\i
de Dumnezeu, pentru c[ se tr[geau din Avraam, dar rug[ciunea lor
saturat[ în mândrie era de multe ori o scârb[ înaintea lui
Dumnezeu =i =tim cum se rugau, pentru c[ Domnul Isus ne-a f[cut
de cunoscut rug[ciunea fariseului din templu: <Dumnezeule, }\i
mul\umesc c[ nu sunt ca ceilal\i oameni, hr[p[re\i, nedrep\i,
preacurvari sau chiar ca vame=ul acesta> (Luca 18:11). Fariseul
care se ruga în acest fel =i-a continuat rug[ciunea prin a-I aminti
lui Dumnezeu despre o serie de fapte bune de care era mândru.
Umilin\a vame=ului dispre\uit de fariseu, care-I cerea lui
Dumnezeu s[ aib[ mil[ de el, a cânt[rit mai greu înaintea
Domnului ca toate faptele bune ale fariseului care se încredea în
neprih[nirea lui proprie. <C[ci oricine se înal\[, va fi smerit; =i

oricine se smere=te, va fi în[l\at> (Luca 18:14). Domnul Isus, care
cuno=tea gândurile oamenilor, a acuzat faptele fariseilor, pentru
c[ =tia c[ sunt f[cute de ochii oamenilor. <Toate faptele lor le fac
pentru ca s[ fie v[zu\i de oameni> (Matei 23:5). Unii se l[udau
singuri ca =i cum s-ar fi b[tut ei pe um[r, iar al\ii a=teptau momentul potrivit ca s[ fac[ fapta bun[ spre a fi observa\i =i l[uda\i de
cât mai mul\i oameni, fie prin rug[ciuni f[cute la col\ de strad[,
fie prin anun\uri de trâmbi\[ când î=i duceau darul la templu.
Fariseii nu numai c[ judecau ac\iunile altora, dar se pretindeau
a fi capabili de a judeca motivele pentru care f[ceau ceea ce
f[ceau. <+i fariseii =i c[rturarii L-au întrebat: «Pentru ce nu se \in
ucenicii T[i de datina b[trânilor, ci prânzesc cu mâinile
nesp[late?»> (Marcu 7:5). F[c`nd de cunoscut sc[z[mintele altora ei ar[tau cât[ pasiune aveau pentru a face voia lui Dumnezeu,
=i cât de mult }l iubeau ei pe Dumnezeu, când de fapt El prive=te
întâi de toate la inim[. <Omul se uit[ la ce izbe=te ochii, dar
Dumnezeu se uit[ la inim[> (1 Samuel 16:7). Fariseii au avut de
ales în a umbla dup[ slava oamenilor, sau dup[ a mul\umi =i bucura inima lui Dumnezeu, ]ns[ ei au ales-o pe prima. <C[ci au iubit
mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu>
(Ioan 12:43). Domnul Isus i-a g[sit pe ace=ti farisei vinova\i de o
mândrie a smereniei lor, o pio=enie afi=at[ doar pe dinafar[, pe
când în[untru era cu totul altceva. <Vai de voi, c[rturari =i farisei
f[\arnici! Pentru c[ voi sunte\i ca mormintele v[ruite, care, pe
dinafar[ se arat[ frumoase, iar pe din[untru sunt pline de oasele
mor\ilor =i de orice fel de necur[\ie. Tot a=a =i voi, pe dinafar[ v[
ar[ta\i neprih[ni\i oamenilor, dar pe din[untru sunte\i plini de
f[\[rnicie =i de f[r[delege> (Matei 23:27, 28).
Felul ]n care este împachetat[ o marf[ conteaz[ mult =i ast[zi,
pentru c[ atrage sau respinge cump[r[torii. Fariseii prin purtarea
lor spuneu c[ tot ce conteaz[ este aceast[ prezentare din afar[,
care consta într-o smerenie exterioar[, pe când a fi smerit cu
adev[rat înseamn[ a avea o astfel de prezentare frumoas[ în afar[,
dar care izvor[=te din interior. Smerenia adev[rat[ se poate
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asem[na cu un om pe care nu-l intereseaz[ cât de frumos luce=te
hârtia în care este împachetat[ o marf[, pentru c[ pe el îl intereseaz[ numai ce este în[untru, smerenia fiind mai întâi de toate nu
ceea ce facem, ci ceea ce suntem în[untru nostru prin gândirea =i
inten\iile care sunt cunoscute de Dumnezeu.
Unul dintre lucrurile spuse de Domnul Isus care cred c[ i-a
=ocat pe ucenici a fost atunci c`nd le-a spus c[ neprih[nirea lor
trebuie s[ o întreac[ pe cea a fariseilor. <C[ci v[ spun c[, dac[
neprih[nirea voastr[ nu va întrece neprih[nirea c[rturarilor =i a
fariseilor, cu nici un chip nu ve\i intra în Împ[r[\ia cerurilor>
(Matei 5:20). Fariseii aveau fapte de parad[, care nu erau întotdeauna u=or de imitat, =i totu=i Domnul Isus i-a chemat pe ei =i ne
cheam[ pe noi la un standard mai înalt. Faptele fariseilor erau
descalificate prin aceea c[ se încredeau în neprih[nirea lor =i dispre\uiau pe al\ii. De aceea, acela care face fapte bune, care
izvor[sc din dorin\a unei inimi ce-L iube=te pe Domnul, poate
atinge un grad mai înalt de neprih[nire ca acela al fariseilor. Când
ni se cere s[ avem o neprih[nire care s[ o întreac[ pe cea a fariseilor trebuie s[ privim la cuvintele rostite de Domnul în
cuvântarea de pe munte, care descrie virtu\ile acelora care fac
parte din Biserica Domnului Isus, calit[\i dup[ care fariseii nu
umblau. Sunt eu un fariseu? E=ti tu un fariseu?
Foarte sumar, am amintit felul în care se comportau ace=ti farisei, pentru ca privind la caracterul lor, în intimitatea inimii noastre, s[ ne putem verifica dac[ nu cumva =i în noi se dezvolt[
obiceiuri =i atitudini fariseice, care s[-L provoace pe Dumnezeu
la mânie. Comportarea =i cuvintele rostite de farisei ne spun c[ ei
aveau unele sau chiar mai multe din urm[toarele tr[s[turi de caracter: Se încredeau în neprih[nirea lor =i o afi=au ori de câte ori
aveau ocazia, r[st[lm[ceau Scripturile ca s[ se potriveasc[ punctelor lor de vedere, c[utau s[-i intimideze spiritual pe cei din jurul
lor ca s[-=i p[streze autoritatea =i întâietatea între oameni în conducere sau chiar la mese, d[deau s[ fie v[zu\i de al\ii, judecau
f[r[ mil[ nu numai ac\iunile, ci chiar =i rug[ciunile altora, dis-

pre\uiau pe aceia care nu tr[iau la standardul stabilit de ei, chiar
dac[ acesta consta în \inerea unor obiceiuri =i datini f[cute de om,
judecau repede maturitatea spiritual[ sau lipsa ei în al\ii, ca apoi
s[ ajung[ la concluzia c[ nimeni nu =tie a=a de mult sau nu face
a=a de mult bine ca ei, asociind în mod direct bun[starea material[ cu a fi binecuvântat de Dumnezeu. Ei considerau asprimea lor
=i lipsa de mil[ a fi o latur[ a sfin\eniei, se credeau smeri\i, dar de
fapt era o smerenie fals[, de exterior, dac[ iertau de =ase ori pe zi
pe cel ce se c[ia înaintea lor men\ineau totu=i un gând viclean de
r[zbunare. Fariseii discutau sl[biciunile altora sub pretextul c[
vor s[ în\eleag[ =i s[ fac[ ordine spiritual[, dar de fapt, lipsi\i
fiind de haina bun[t[\ii, o f[ceau din pl[cerea de a judeca, erau
provoca\i nepl[cut de succesul spiritual al altuia, când f[ceau
ceva r[u se mângâiau prin a privi la un altul care a f[cut ceva =i
mai r[u, =i altele asem[n[toare cu acestea.
Privind la aceste tr[s[turi de caracter cine poate spune c[ nu a
avut momente în care s[ nu observe în via\a lui vreuna din aceste
tr[s[turi sau s[ fi avut acest sentiment de superioritate care poate
duce la dispre\ fa\[ de semenul s[u? Eu nu pot. Uneori g[sim în
noi c[ avem dorin\a de a ne sim\i superiori spiritual pentru ceea
ce =tim sau pentru ce facem cu fapta, ca apoi când vedem c[ cerul
nu r[spune =i ne cercet[m afl[m c[ spunem c[ nu =tim cum am
putut deveni exact ceea ce am spus c[ nu vrem s[ fim. Vr[jma=ul
nostru nu disper[ când ne poc[im =i nici nu se d[ b[tut, pentru c[
din experin\[ =tie c[ atunci când omul nu mai vrea hainele
murdare de p[cat are o bun[ =ans[ s[-i ofere hainele de fariseu,
printr-o încredere într-o neprih[nire proprie. Ne afl[m atra=i ca
pe=tele la momeal[ de acest sim\ numit de superioritate, ca apoi
dac[ nu avem grij[, într-o zi con=tien\i de neprih[nirea personal[
în care ne încredeam, s[ ne mândrim de faptul c[ ne vedem mai
duhovnice=ti dec`t cel de lang[ noi. Cel cu ochii deschi=i în\elege
aceasta =i }i mul\ume=te lui Dumnezeu pentru necazurile care-l \in
smerit =i aproape de crucea Domnului Isus, de unde ne vine ajutorul prin meritul jertfei Sale.
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Dac[ cercetându-ne afl[m c[ punem legalismul nostru pe
seama disciplinei, pentru c[ vrem s[ vedem o conformitate la
standardul nostru, s-ar putea s[ ne g[sim vinova\i de gre=eala de
a crede c[ uniformitate înseamn[ unitate. Primul pas în a-L l[sa
pe El s[ ne schimbe când sim\im în noi tendin\e de fariseim este,
ca \inând seama de faptul c[ Dumnezeu ne înzestreaz[ spiritual
diferit pe fiecare, s[ afl[m unde suntem în compara\ie cu unde
vrea Domnul s[ fim. Vindecarea vine prin a l[sa planurile =i ideile
noastre jos =i a urma planurile Lui, a=a cum a f[cut Saul din Tars.
Saul din Tars a fost unul din cei mai stric\i =i faimo=i farisei care
L-a cunoscut pe Dumnezeu la nivel intelectual, pentru c[ îl
cuno=tea din litera legii. La început el =i-a exprimat zelul religios
prin ur[ =i prigoan[ împotriva cre=tinilor pân[ când Domnul Isus
i-a ie=it în cale pe drumul spre Damasc. <Dac[ vor s[
m[rturiseasc[, ei =tiu de la început c[ am tr[it ca fariseu, dup[ cea
mai îngust[ partid[ a religiunii noastre> (Fapte 26:5).
A fost o zi în via\a lui Saul, numit mai tarziu Apostolul Pavel,
când L-a cunoscut pe Dumnezeu cu inima, pentru c[ a avut o
întâlnire cu Domnul Isus care a schimbat totul în via\a lui.
Aceast[ schimbare care s-a realizat printr-o înnoire pe care el a
numit-o <a fi o f[ptur[ nou[ în Hristos> a avut loc =i mai are loc
=i ast[zi în cei ce se poc[iesc, fiind ierta\i de orice vin[ prin sângele leg[m`ntului celui nou. Apostolul Pavel a recunoscut c[ nu
poate depinde =i nici nu are =ans[ la mântuire prin a se încrede
într-o neprih[nire a lui =i socotind efortul lui un gunoi, a primit în
dar haina neprih[nirii Domnului Isus care se cap[t[ prin credin\[
=i care este haina potrivit[ pentru a intra la nunta cereasc[. Din
înv[\[tura dat[ de Domnul Isus reiese c[ nu este nimeni care s[ fi
sc[pat neatins =i nep[tat de p[cat. Oricine a urât pe fratele s[u este
un uciga=, oricine pofte=te este la fel ca un curvar, oricine vede
paiul altuia probabil c[ are o bârn[ în ochiul lui, a=a c[ este foarte
nepotrivit ca omul s[ se încread[ vreodat[ în neprih[nirea lui. Cu
cât înv[\[m mai repede cu atât va fi mai bine de noi, fiindc[
nimeni nu este f[r[ de p[cat =i omul nu poate deveni bun în ochii

lui Dumnezeu prin meritul unor fapte personale. Toat[ via\a, dac[
am face tot felul de fapte bune, în ochii no=tri, nu am fi în stare s[
sc[p[m de un singur p[cat comis, de aceea singura noastr[
sc[pare este harul, mila lui Dumnezeu care las[ omul f[r[ nici o
pricin[ de laud[ personal[.
Omul se laud[ cu ceea ce vede el a fi bun =i cu ce iube=te el, de
aceea fariseii se iubeau pe ei în=i=i =i se încredeau în neprih[nirea
lor. Nici unul din cei ce strigau: <Necurat! Necurat!>, fiindc[ erau
lepro=i, nu s-ar fi l[udat cu starea lor. Atunci când Duhul Sfânt ne
deschide ochii s[ ne vedem lepra p[catului nu ne mai l[ud[m cu
neprih[nirea noastr[ proprie, pe care de fapt nu o avem. Atunci
când devenim o f[ptur[ nou[ Duhul Sfânt rode=te în noi
neprih[nire =i, pentru c[ nu avem merite, Îi atribuim tot meritul lui
Hristos. Adam în Eden a f[cut gre=eala s[ foloseasc[ libertatea în
mod gre=it, iar noi rând pe rând am urmat acela=i drum al
r[zvr[tirii, a=a c[ to\i oamenii au ajuns p[c[to=i =i lipsi\i de slava
lui Dumnezeu (Romani 3;23). P[catul a ap[rut în gândire, în vorbire, în fapt[ =i, far[ excep\ie, to\i am ajuns lipsi\i de slava lui
Dumnezeu. P[catul a fost =i este prezent în inculpat, în judec[tor,
în poli\ist, ]n fariseu, în vame=, în catedrale =i biserici, în barurile
de noapte, a=a c[: <to\i au nevoie de harul lui Dumnezeu>.
Au existat mul\i oameni drep\i =i neprih[ni\i care au tr[it drept
înaintea lui Dumnezeu, dar nu a fost nici unul care s[ nu fi
p[c[tuit în afar[ de omul Isus Hristos în care nu s-a g[sit p[cat.
Au fost =i sunt mul\i oameni neprih[ni\i, socoti\i f[r[ vin[, cu
p[catul acoperit =i f[r[delegea iertat[, dar numai prin meritul sângelui sfânt depus ca jertf[ la Golgota de Mielul lui Dumnezeu. În
textul citat la început, Domnul Isus d[ un diagnostic pentru boala
fariseilor =i anume încrederea în ei în=i=i. Este o infec\ie spiritual[, ca un miros urât în fa\a lui Dumnezeu, =i se manifest[
printr-o încredere în neprih[nirea proprie. Prescrip\ia pentru o astfel de boal[ este poc[in\a de legalism, tradi\ie =i obiceiuri
omene=ti f[r[ de rost, recunoscând c[ nu avem nimic bun care s[
nu fi primit, c[ desp[r\i\i de El nu putem face nimic bun =i sun-
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tem ceea ce suntem prin harul lui Dumnezeu. Pentru a sc[pa de
duhul fariseic care te îndeamn[ la a judeca =i a dispre\ui pe cel
ce-l vezi mai slab, trebuie s[-\i aduci mereu aminte c[ to\i cei
mântui\i sunt ni=te p[c[to=i ierta\i.
Trebuie s[ alegi ca pre\uind harul, cu un sim\ de ve=nic[ îndatorare fa\[ de Acela care S-a dat de bun[ voie la moarte pentru
tine, s[ tr[ie=ti fiecare zi pentru El, ar[tând mil[ fa\[ de semenii
t[i a=a cum Domnul a avut mil[ de tine. <Oare nu se c[dea s[ ai
=i tu mil[ de tovar[=ul t[u, cum am avut eu mil[ de tine?>
(Matei 18:33). Prime=te har =i d[ har celui de lâng[ tine. Opune-te =i rezist[ tendin\ei de a judeca când auzi sau vezi gre=eala
altuia, pentru c[ =i dac[ îi cuno=ti c[derea, probabil c[ nu îi
cuno=ti poc[in\a. Caut[ s[ faci mult[ lumin[ pe drumul t[u, prin
candela Cuvântului, ca în viitor s[ nu mai calci într-un astfel de
la\. <R[mâne\i dar tari, =i nu v[ pleca\i iar[=i sub jugul robiei>
(Galateni 5:1). Noi d[m note mari oamenilor sinceri, doar dac[
suntem siguri c[ sunt sinceri cu privire la ceva adev[rat.
Poate este ironic, dar uneori aceast[ sinceritate a oamenilor
gre=i\i devine o unealt[ de decep\ie folosit[ de vân[torul de
suflete care caut[ pe cine s[ înghit[. Ca =i credincio=ii din Berea
s[ verific[m cu Scriptura atunci când cineva vrea s[-=i impun[
ideile, pentru c[ autoritatea nu vine neap[rat din pozi\ia pe care o
de\ine cineva, ci din Scriptur[, în acela=i timp veghind s[ nu fii tu
în=u\i o piatr[ de poticnire. <Lua\i seama îns[ ca nu cumva
aceast[ slobozenie a voastr[ s[ ajung[ o piatr[ de poticnire pentru cei slabi> (1 Corinteni 8:9). Se calific[ ca piatr[ de poticnire
tot ceea ce faci =i este împotriva Cuvântului scris =i nu doar ceea
ce nu-i convine cuiva din via\a ta. Au fost =i înc[ mai sunt c[l[uze
oarbe pe p[mânt care vor s[ fac[ ucenici (Matei 15:14) =i s[ mute
hotarul (Matei 23:24), de aceea trebuie ca în noi s[ locuiasc[
Cuvântul Sfânt din bel=ug, pentru c[ nu vrem s[ vestim prin
tr[irea noastr[ o Scriptur[ bazat[ pe obiceiuri omene=ti, ci vrem
s[ avem obiceiuri care au ca temelie Scriptura.
<Lua\i seama s[ nu v[ îndeplini\i neprih[nirea voastr[ înaintea

oamenilor, ca s[ fi\i v[zu\i de ei; altminteri, nu ve\i avea r[splat[
de la Tat[l vostru care este în ceruri> (Matei 6:1). Atunci vom
în\elege c[ a nu fi observat c`nd poste=ti nu este gre=it, ci a posti
ca s[ fii observat este un obicei fariseic. Nu c[ se întâmpl[ s[ te
vad[ sau s[ afle cineva c[ dai este gre=it, ci a da ca s[ fii v[zut =i
cunoscut ca unul care d[ este ceea ce poate duce la pierderea
r[splatei. Nu c[ te rogi =i te aude altul este gre=it, ci gre=it este s[
te rogi cu scopul de a fi v[zut =i auzit de altul. Tot mai multe c[r\i
apar despre biserici mari, cu succes, dar prea pu\in se scrie despre
cum s[ fii parte dintr-o biseric[ bun[, în care s[ g[se=ti dragoste,
=i din acest motiv de multe ori bisericile ajung s[ fie organiza\ii
grozave, care nu ajut[ pe nimeni.
Domnul Isus ne-a chemat s[ ne pierdem, deci s[ ne cheltuim
via\a (Matei 10:39), dar aceasta nu înseamn[ a-\i face r[u sau a-\i
bate joc de tine însu\i, ci înseamn[ a urî felul în care firea cea
veche ia decizii ce favorizeaz[ lumescul din tine. Nu înseamn[ a
te biciui pân[ la sânge sau a te r[stigni fizic, cum fac unii în
fiecare an în Filipine (f[r[ s[ moar[), ci a-\i pierde via\a pentru El
înseamn[ a fugi de dorin\ele firii, a încuraja =i a da curs dorin\elor
duhului cârmuit de Duhul Sfânt, pentru c[ la fel ca un paradox,
acela care-=i ure=te via\a, iube=te via\a, =i cine moare, tr[ie=te.
Este o stare de tr[ire a unei vie\i din bel=ug, ]n care circumstan\ele
vie\ii au mai pu\in efect, pentru c[ li se d[ pu\in de spus, fiindc[
Dumnezeu nu este \inut undeva de rezerv[ ca s[ ne apere când
suntem la necaz, ci El este Acela cu care ne l[ud[m c[-L slujim =i
iubim. Cerul este un loc pentru sufletele preg[tite. Preg[tirea
const[ în a primi prin poc[in\[, în dar, haina neprih[nirii Lui.
Dac[ vrei mântuirea admite c[ nu te po\i mântui printr-o
neprih[nire personal[ a faptelor sau a ceremoniilor, ci cere-o pe
aceea care se prime=te în dar de la Dumnezeu, iar El va veni în
via\a ta cu lumina =i bucuria Sa.
Amin
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47
HARUL
<C[ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to\i oamenii, a fost ar[tat =i ne înva\[ s-o rupem
cu p[gân[tatea =i cu poftele lume=ti, =i s[ tr[im în
veacul de acum cu cump[tare, dreptate =i evlavie,
a=teptând fericita noastr[ n[dejde =i ar[tarea marelui nostru Dumnezeu =i Mântuitor Isus Hristos.>
Tit 2:11-13

A

vorbi despre har înseamn[ a vorbi despre ceva care
vine din tezaurul bun[t[\ii lui Dumnezeu, de la care ne
vine orice lucru bun =i des[vâr=it. A vorbi despre har
înseamn[ a vorbi despre ceva ce înc[ este oferit ast[zi =i este a=a
de esen\ial în planul de salvare încât sufletul omului nu poate fi
mântuit f[r[ el. Legea ne-a dovedit neputin\a de a tr[i la
preten\iile cerute de Dumnezeu, ar[tându-ne cât de lipsi\i suntem
de har, adic[ de mila nemeritat[ de la Tat[l. De la primii oameni,
care nu au fost în stare s[ p[zeasc[ o singur[ porunc[ =i pân[ la
cei care, în vremea de pe urm[ în care tr[im, se complac într-o
mare a viciilor p[c[toase, to\i au fost =i sunt lipsi\i de harul lui
Dumnezeu. <Domnul se uit[ de la în[l\imea cerurilor peste fiii
oamenilor, s[ vad[ dac[ este vreunul care s[ aib[ pricepere, =i
care s[ caute pe Dumnezeu. Dar to\i s-au r[t[cit, to\i s-au dovedit
ni=te netrebnici; nu este nici unul care s[ fac[ binele, nici unul
m[car> (Psalmul 14:2, 3).
Legea nu ne-a putut ajuta, ci doar ne-a ar[tat neputin\a de a fi
508

dup[ placul lui Dumnezeu, ca apoi când funia harului ne-a fost
oferit[ s[ o pre\uim =i s[ ne apuc[m de ea ca s[ ne trag[ din
mocirla p[catului. Harul este ca o astfel de funie de care îns[ nu
ne apuc[m pân[ ce Duhul Sfânt nu ne convinge de p[cat =i vedem
c[ ne înec[m. Apucarea de aceast[ frânghie de salvare nu
înseamn[ a=a de mult acceptarea unui crez cât înseamn[ primirea
unei Persoane în via\a noastr[, =i aceast[ persoan[ este Domnul
Isus Hristos. Cu firea cu care se na=te, omul se conduce dup[
ideea c[ este capabil de a face binele, c[ trebuie s[ se iubeasc[ pe
sine, urmându-=i visele care crede c[-i vor da fericirea, =i astfel i
se pare c[ devine valoros prin ceea ce face pentru semeni =i chiar
înaintea lui Dumnezeu. Prin Cuvântul Scripturii, dup[ ce Duhul
Sfânt ne-a deschis ochii inimii, în\elegem c[ singurul fel în care
putem fi accepta\i de ochii neprih[ni\i ai lui Dumnezeu este prin
a primi ceea ce a f[cut El pentru noi la Golgota, unde de bun[ voie
Dumnezeu S-a dat pe Sine ca jertf[ înlocuitoare pentru p[c[to=i.
Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, î=i începe efectul
binef[c[tor în via\a noastr[ din momentul în care nu ne împotrivim cercet[rii Duhului Sfânt când auzim vestea bun[ a Evangheliei. }n acele clipe Duhul Sfânt ne d[ un moment de luciditate în
care ne vedem murdari =i venindu-ne în fire spunem, ca =i fiul
risipitor, c[ tot ce este bun =i tot ce ne dorim este s[ fim în casa
Tat[lui. Cât timp ne d[m note dup[ standardul omenesc este posibil s[ ne vedem buni, dar nu standardul nostru conteaz[, ci al lui
Dumnezeu, dreptarul dup[ care într-o zi va judeca lumea dup[
dreptate. Când ne punem în cântarul Cuvântului sau chiar ]n
c`ntarul celor zece porunci situa\ia se schimb[ =i ne vedem
p[c[to=i, departe de a fi ce trebuie s[ fim.
În zilele de ast[zi tot mai pu\ine mesaje expun efectul =i rana
p[catului, pentru c[ din fric[ de a nu pierde membri sau sponsoriz[ri mul\i sunt economi sau chiar zgârci\i cu a vesti adev[rul
despre p[cat =i ocolind necesitatea poc[in\ei care conduce la
na=terea din nou, omul refuz[ mântuirea. John Wesley, care a fost
folosit de Dumnezeu s[ zguduie Anglia cu mesaje ce chemau la
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poc[in\[, dup[ ce =i-a terminat =coala s-a dus s[ vesteasc[
Evanghelia în America. Apoi, pentru mult[ vreme, a f[cut tot felul
de fapte bune, era nelipsit de la slujba de împ[rt[=ire, vorbea =i
ac\iona ca =i un adev[rat credincios, dar dup[ toate acestea a ajuns
s[ spun[ c[ înc[ nu simte c[ este mântuit. Apoi a avut o zi în via\a
lui când obosit de a încerca s[ se fac[ pl[cut =i acceptabil înaintea lui Dumnezeu a primit mântuirea ca un dar de la Dumnezeu,
nu ca ceva pentru care trebuia s[ lucreze. A fost momentul ]n care
a ajuns s[ se bucure de mântuire, iar harul care aduce mântuirea
lucreaz[ la fel =i ast[zi.
Dac[ prin efortul nostru de-a face fapte bune ni s-ar putea
=terge vina =i ne-am putea împ[ca cu Dumnezeu, moartea
Domnului Isus pe cruce ar fi fost zadarnic[, dar Dumnezeu, care
nu gre=e=te niciodat[, L-a dat pe Fiul S[u la moarte, fiindc[ a fost
singura cale prin care a putut deschide un fond incomensurabil de
iertare numit har. Credin\a aduc[toare de mântuire î=i face
lucrarea atunci când duhovnice=te ne vedem falimentari =i ne
încredem în ceea ce a f[cut Domnul Isus pentru noi. Cuvântul
citat la început ne spune c[ harul, mila lui Dumnezeu, deja s-a
ar[tat =i în primul rând el aduce oamenilor mântuire. <C[ci prin
har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci
este darul lui Dumnezeu> (Efeseni 2:8). Fiecare om are o existen\[ ve=nic[, dar nu =i via\[ ve=nic[. Cei care î=i încheie c[l[toria
pe p[mânt, numit[ via\[, mor\i în duhul lor vor exista ve=nic, dar
nu în via\[ ve=nic[, ci în moarte ve=nic[, care înseamn[ desp[r\ire
ve=nic[ de fa\a lui Dumnezeu care mai este numit[ în Scriptur[ =i
moartea a doua.
Moartea duhovniceasc[, care pentru cel ce refuz[ harul lui
Dumnezeu se continu[ dup[ aceast[ via\[ cu o moarte ve=nic[, se
datoreaz[ în mare parte unui uciga=. Domnul Isus îl nume=te cu
claritate pe Satana ca fiind uciga= al sufletelor (Ioan 8:44 ), dar
Domnul Isus a venit s[-i nimiceasc[ lucrarea de moarte =i s[
aduc[ prin plata depus[ la Golgota, via\[ pentru oricine vine la El
ca p[c[tos. Nu cunosc pe nimeni care s[ aib[ arogan\a s[ spun[

c[ nu a c[lcat vreo porunc[ de-a lui Dumnezeu, atunci când sincer se pune în cântarul Lui, =i nu a fost niciunul m[car care s[ fac[
numai binele afar[ de omul Isus Hristos. Plata p[catului este
moartea, dar prin planul numit har, Dumnezeu Tat[l a acceptat ca
Domnul Isus s[ pl[teasc[ aceast[ plat[ în locul nostru, pentru ca
noi crezând în El s[ trecem de la moarte ve=nic[ la via\[ ve=nic[.
Ne na=tem cu o natur[ p[c[toas[, cu un cod genetic spiritual
corupt de p[catul adamic, care atunci când ajungem s[ cunoa=tem
binele =i r[ul ne face pe fiecare s[ alegem nu doar ce ni se pare
bine, ci =i aceea ce este p[cat. Oricât ai fi de bun cu un pui de
=arpe veninos, când cre=te mare va fi tot un =arpe veninos periculos. Tot a=a este firea veche a omului, care de mic, f[r[ s[-l înve\e
cineva, =tie s[ mint[ =i s[ se prefac[. Dup[ cum un mort nu revine
la via\[ oricâte lec\ii =i educa\ie i-ai da, oricât l-ai încuraja,
oricâte exemple bune i-ai da, oricât de mult timp l-ai pune între
cei vii, oricât i-ai vorbi sau l-ai pune în locuri frumoase, tot a=a
omul mort în p[catele =i gre=elile lui nu poate fi adus la via\[ prin
eforturi omene=ti decât prin harul lui Dumnezeu atunci când
Duhul Sfânt se atinge de el =i prin poc[in\[ îl face o f[ptur[ nou[.
Harul, care aduce omului mântuire, nu este o r[spl[tire pentru
neprih[ni\i sau pentru aceia care încearc[ prin merite personale,
tradi\ie, datin[ sau ceremonii n[scocite de mintea omului ca s[ se
fac[ pl[cu\i lui Dumnezeu, ci harul este un dar pentru to\i cei
vinova\i. }n acela=i timp este un dar care face bine numai celor ce
se v[d pe ei în=i=i vinova\i, fiindc[ pe cei ce-l refuz[ ]i condamn[.
<Cum vom sc[pa noi, dac[ st[m nep[s[tori fa\[ de o mântuire a=a
de mare, care, dup[ ce a fost vestit[ ]nt`i de Domnul, ne-a fost
adeverit[ de cei ce au auzit-o> (Evrei 2:3). Textul citat la început
ne spune c[ odat[ ce am primit harul care ne-a adus mântuirea în
suflet, el <ne înva\[> noul fel de tr[ire dup[ voia noului St[pân.
Harul ne înva\[ s[ o rupem cu trecutul p[c[tos =i ie=ind din =coala
firii sau a Legii, intr[m în =coala harului, în care r[mânem pân[ la
sf[r=itul drumului numit via\[. <Sunt încredin\at c[ Acela care a
început în voi aceast[ bun[ lucrare, o va ispr[vi pân[ în ziua lui
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Isus Hristos> (Filipeni 1:6). Pentru unii acea zi este atunci când
prin u=a mor\ii intr[ în ve=nicie, iar pentru al\ii acea zi va fi ziua
R[pirii bisericii la cer. Odat[ ce am primit harul care ne-a adus
mântuirea devenim ucenici ai Domnului Isus =i suntem c[l[uzi\i
de Duhul Sfânt spre a tr[i o via\[ sfânt[, care prin fapte bune
rode=te roada de care se bucur[ Dumnezeu, a=a cum un tat[ bun
se bucur[ când vede c[ copilul îi urmeaz[ pilda vie\ii.
Ce înseamn[ har? Har înseamn[ dragoste chiar =i pentru aceia
care nu o merit[. Har înseamn[ mil[ pentru aceia care nu numai
c[ nu o merit[, dar sunt vinova\i de c[lcarea poruncii lui
Dumnezeu. Har înseamn[ bun[tate pentru aceia care nu numai c[
sunt vinova\i, dar din ini\iativa lor nici nu-L caut[ pe Dumnezeu,
pentru c[ le place p[catul. <+i dragostea st[ nu ]n faptul c[ noi am
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul c[ El ne-a iubit pe noi, =i a trimis
pe Fiul S[u ca jertf[ de isp[=ire pentru p[catele noastre>
(1 Ioan 4:10). Harul este cel care a f[cut ca Domnul Isus s[ ne fie
Mare Preot =i Mijlocitor al Noului Leg[mânt, care prin jertfa de
isp[=ire a Mielului lui Dumnezeu ]l prime=te pe p[c[tos, îl iart[
=i-l face o f[ptur[ nou, numindu-l copil al lui Dumnezeu =i
mo=tenitor al cerului.
Diferen\a dintre aceia care fac fapte ca s[ fie mântui\i =i aceia
care fac fapte bune pentru c[ sunt mântui\i este c[ inima celui
mântuit a acceptat c[ este falimentar ]n a se face singur pl[cut =i
acceptabil înaintea lui Dumnezeu =i primind ceea ce a f[cut
Domnul Isus pentru el }i este ve=nic mul\umitor. A primi harul lui
Dumnezeu nu înseamn[ a nu mai face fapte bune, ci dimpotriv[
harul ne motiveaz[ la a fi un popor al Domnului zelos pentru fapte
bune, fiind gata s[ ar[t[m mil[ dup[ cum =i noi am avut parte de
mil[. La terminarea r[zboiulul civil din America, în care Nordul
a câ=tigat, pe=edintele Lincoln a fost întrebat cum va trata Sudul
\[rii care a încercat s[ se separe de restul \[rii, pentru c[ prefera
s[ \in[ oamenii de culoare sclavi. Lincoln a spus c[ îi va trata ca
=i cum nu s-ar fi separat niciodat[ de restul \[rii. Oamenii credeau
c[ îi va pedepsi economic sau c[ va urm[ri anumi\i oameni, ]ns[

acest om a ales s[ le dea har, adic[ s[ le arate bun[tate. Refuz`nd
s[ urasc[ =i s[ persecute, a ales s[ lege r[nile ca s[ reuneasc[ \ara.
Fiecare din noi avem oportunitatea s[ ar[t[m o astfel de
bun[tate celor ce ne gre=esc sau chiar ne fac r[u, dar când cineva
accept[ s[ urasc[ este ca o persoan[ care bea otrav[, care încet dar
sigur ]=i face efectul în trupul lui, =i dup[ ce o bea se a=teapt[ ca
acela pe care-l ur[=te s[ moar[. A nu ierta, dup[ ce noi am fost
ierta\i, înseamn[ a avea o atitudine de fariseu sau o inim[ asem[n[toare cu cea a fiului mai mare din pilda fiului risipitor. Fariseii
s-au pictat într-un col\ al neprih[ni\ilor, pentru c[ se credeau mult
superiori oamenilor de rând, dar Domnul Isus a dovedit c[ harul
este pentru cei care admit c[ sunt p[c[to=i =i cu mâinile goale de
merite personale le întind =i primesc prin har iertarea lui
Dumnezeu, care îi schimb[ dinspre interior spre exterior. Acela
care devine o f[ptur[ nou[ începe s[ dispre\uiasc[ dorin\ele firii
lui vechi =i se dedic[ în a da curs dorin\elor duhului trezit la via\[,
în care Duhul Sfânt dezvolt[ virtu\i noi, care d[ frumuse\e
sufletului mântuit.
Prin har devenim fii =i fiice ale lui Dumnezeu, =i tot prin har
devenim parte din trupul lui Hristos, adic[ Biserica lui Dumnezeu
care este predestinat[ s[ ajung[ în ceruri. Prin har suntem adu=i la
via\[ prin Domnul Isus Hristos =i aceast[ n[dejde, care nu în=al[,
nu înseamn[ doar <asigurare de foc>, cum po\i s[ cumperi pentru
locuin\[, ci înseamn[ a avea bucuria mântuirii, înseamn[ o tr[ire
cu folos, av`nd pace =i fericire l[untric[ pe care lumea nu o poate
lua, pentru c[ nu vine de la ea, ci de sus. Cine are parte de har de
la Dumnezeu? Scriptura ne spune c[ cei smeri\i. <Dar, în schimb,
ne d[ un har =i mai mare. De aceea zice Scriptura: «Dumnezeu st[
împotriva celor mândri, dar d[ har celor smeri\i»> (Iacov 4:6).
Când oamenii nemântui\i aud mesajul nostru prin cuvinte, fapte
sau doar privind la expresia fe\ei noastre, ei trebuie s[ aud[ =i s[
vad[ mai întâi c[ este har =i pentru ei, =i aceasta este vestea bun[
pe care trebuie s[ o ducem tuturor. <+i toate lucrurile acestea sunt
de la Dumnezeu, care ne-a împ[cat cu El prin Isus Hristos, =i
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ne-a încredin\at slujba împ[c[rii; c[ adic[, Dumnezeu era în
Hristos, împ[când lumea cu Sine, ne\inându-le în socoteal[
p[catele lor, =i ne-a încredin\at nou[ propov[duirea acestei
împ[c[ri> (2 Corinteni 5:18, 19).
Nu po\i schimba pe nimeni ]n bine, pentru c[ numai harul face
aceasta, dar po\i s[ ai cuvinte de încurajare =i chiar po\i fi o inspira\ie pentru cei care-L v[d în tine pe Hristos, a=a cum a fost v[zut
în via\a primilor credincio=i. Apostolul Pavel, care =i-a cunoscut
chemarea de a fi apostol al neamurilor (Romani 11:13), ne spune
c[ el =i to\i aceia care vin la mântuire au fost =i sunt chema\i prin
harul lui Dumnezeu. <Dar Dumnezeu—care m-a pus deoparte din
pântecele maicii mele, =i m-a chemat prin harul S[u,—a g[sit cu
cale s[ descopere ]n mine pe Fiul S[u, ca s[-L vestesc ]ntre Neamuri…> (Galateni 1:15, 16). Via\a Apostolului Pavel, la fel ca
toate vie\ile oamenilor <mari>, a fost modelat[ prin <mari>
necazuri, care l-au f[cut s[ depind[ de Dumnezeu =i l-au p[zit de
mândrie, pentru ca Domnul s[-l poata folosi.
Oamenii nu vor s[ se schimbe numai dac[ v[d c[ schimbarea
îi scap[ de durere =i necaz, sau dac[ schimbarea este lucrarea
Duhului Sfânt care le deschide ochii ca s[-=i vad[ s[r[cia spiritual[ =i s[ primeasc[ harul lui Dumnezeu. Mul\i accept[ =i chiar le
place mesajul despre har, care aduce via\a =i promisiunile lui
Dumnezeu înaintea lor, dar nu to\i vor s[ aud[ despre harul care
ne înva\[ s[ o rupem cu poftele p[c[toase. Dac[ nu accept[m ca
harul s[ ne înve\e s[ o rupem cu p[gân[tatea, adic[ s[ fl[mânzim
firescul din noi ca s[ creasc[ duhovnicescul, înseamn[ c[ refuz[m
planul mântuirii numit har care vine ca un întreg, nu ca ceva din
care alegem ce ne convine. Puterile întunericul sunt la lucru, mai
mult ca oricând, ca s[ compromit[ adev[rul despre har, încerc`nd
s[ spun[ c[ nu este necesar s[ ne ferim de p[cat, încurajând
înv[\[turi stricate, care înva\[ omul despre un har ieftin, a=a cum
este ideea c[ cineva trebuie doar s[ ia o decizie pentru Dumnezeu,
apoi orice ar face nu-=i poate pierde mântuirea.
Am auzit înv[\[tori fal=i explicând harul ca fiind asemenea

unei c[l[torii cu vaporul, pe puntea c[ruia po\i s[ cazi, dar nu po\i
s[ cazi în ap[ de pe puntea vaporului, sau po\i s[ cazi în[untrul
avionului, dar nu afar[ din avion, ignorând astfel înv[\[tura pildelor despre pomul neroditor sau a ml[di\ei lipsit[ de rod. +tiind c[
atâta timp cât suntem în acest trup nu suntem des[vâr=i\i, c[utând
s[ nu c[dem în extrema legalismului, trebuie s[ evit[m extrema
libertinismului, care d[ slobozenie acolo unde Scriptura cere
înfrânare =i cump[tare. Din cauza acestor înv[\[turi false despre
har avem oameni care se numesc cre=tini, dar practic sunt lume=ti.
Cre=tinul lumesc pare a fi ca ni=te termeni ce nu se potrivesc împreun[, pentru c[ se contrazic, ca =i cum ai spune diavoli cere=ti.
Când versetul citat la început vorbe=te despre poftele lume=ti
ca despre ceva de care trebuie s[ ne ferim, nu se refer[ la planeta
Terra, care a fost creat[ de Dumnezeu dup[ gustul Lui, =i nici nu
este vorba de a ne feri de oamenii pe care trebuie s[-i iubim =i s[
le dorim mântuirea, ci vorbe=te despre poftele c[rnii care sunt
hr[nite de marfa =arpelui. <Nu iubi\i lumea, nici lucrurile din
lume. Dac[ iube=te cineva lumea, dragostea Tat[lui nu este în el>
(1 Ioan 2:15). Exist[ o lume a sportului, a pasiunilor, a pl[cerilor
=i a desfrâului, a modei, a luxului exagerat =i a afacerilor, care
atunci când obsedeaz[ pe cineva îi poate deveni Dumnezeu.
Nu po\i iubi ]n acela=i timp =i lucrurile p[c[toase ale lumii =i
pe Dumnezeu. Lumea aceasta are un st[pân sau cum ]l numesc
alte traduceri un prin\, =i Domnul Isus a spus c[ acest st[pân
nu are nimic cu El. Lumea are o filozofie care leag[n[ p[c[tosul
în leag[nul celui r[u, ca nu cumva s[ se trezeasc[ =i s[ caute
sc[pare la Dumnezeu.
Exist[ un duh al lumii, o în\elepciune a lumii, o poft[ a lumii,
un chip al lumii, care p[trunde =i cuprinde multe biserici, =coli =i
institu\ii de guvern, unde prin oamenii care zac în p[cat st[pânitorul acestei lumi caut[ s[-=i duc[ scopurile la îndeplinire. Toate
aceste ultime eforturi ale lumii întunericului au un scop calculat,
=i anume acela de a duce omul la punctul unde pleac[ de pe
p[mânt nemântuit. Când suntem mântui\i prin har trebuie s[
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lep[d[m felul lumii, marfa ei, obiceiurile ei, metodele =i felul ei
de tr[ire, altfel nu putem avea o rela\ie de prietenie cu Domnul,
pentru c[ prietenia cu lumea înseamn[ vr[jm[=ie cu Dumnezeu
(Iacov 4:4). Lumea L-a urât =i }l ur[=te pe Domnul Isus pentru c[
m[rturise=te despre p[cat (Ioan 7:7), =i dac[ El tr[ie=te în noi ne
va urî =i pe noi. Lumea care nu poate primi Duhul adev[rului nu
neap[rat ur[=te un Isus pe care-L vede într-o iesle sau ca o batjocur[ a neputin\ei întruchipat undeva pe o cruce la margine de
drum, ci ur[=te un Isus neprih[nit, care ne înva\[ s[ o rupem cu
p[gân[tatea =i cu poftele lume=ti. Eclesia sau adunarea este un
grup chemat afar[ nu din lume, ci din a tr[i în felul lumii. Acela
care crescând în harul lui Dumnezeu tr[ie=te cu cump[tare =i
evlavie, de=i nu este popular cu lumea, atrage aten\ia celor din jur,
fiind astfel un martor al învierii Domnului.
Pruncul Samuel a fost ca o floare frumos mirositoare pe care
când o prive=ti î\i încânt[ ochii, floare care a crescut într-o
mla=tin[ murdar[ a corup\iei din casa lui Eli, la fel este =i cel ce
vrea s[ tr[iasc[ ast[zi cu cump[tare =i evlavie pentru Dumnezeu.
Harul este ceva în care cre=tem, ceva care ne poate fi înmul\it, ]n
func\ie de cum înv[\[m voia Domnului =i o împlinim. Harul ne
ajut[ s[ tr[im o via\[ de biruitor, ]mpotrivindu-ne atrac\iilor =i
ofertelor cu care ne pe\e=te lumea. Harul este acela care ne ofer[
o u=[ de sc[pare în Hristos ori de câte ori trecem prin ispite =i ni
se ofer[ blidul cu linte. Lot a fost atras de Sodoma =i =i-a întins
corturile ]n ea, ca pân[ la urm[ datorit[ nevegherii s[-l g[sim la
poarta cet[\ii, unde se hot[reau =i se judecau toate lucrurile pentru cetate. Decizii mici, compromi\[toare, au dus la decizii mari,
=i ceea ce ]nainte Lot socotea p[cat =i poate îl dezgusta a ajuns
ceva cu care s-a obi=nuit, ca pân[ la urm[ s[-i numeasc[ pe acei
oameni strica\i fra\ii lui (Genesa 19:7)
St[pânitorul acestei lumi p[c[toase vrea ca prin ceea ce vezi
s[-\i g[se=ti ceva p[c[tos de care s[-\i legi inima =i aceasta are
de-a face cu pofta c[rnii =i l[ud[ro=enia vie\ii prin care omul se
poate potrivi chipului veacului acestuia (Romani 12:2). Harul,

care uneori ]nseamn[ a suferi pentru El, ne cheam[ la p[rt[=ie cu
Domnul =i aceasta nu doar atunci c`nd ne rug[m, ci cuprinde
fiecare zi =i ceas din via\a noastr[. Câteva momente de <biseric[>
nu înseamn[ rela\ie potrivit[ cu Dumnezeu =i nici ceremonii sau
lucruri f[cute ca de obicei, în care nu particip[ inima =i duhul nostru, nu au cum da pacea. Întâi de toate, nu ce =i câte cânt[ri cân\i
sau câ\i bani dai sunt cele mai importante lucruri, ci cât de
aproape e=ti de Domnul, care vrea s[ fie nu numai Mântuitorul
t[u, ci =i Prietenul t[u.
Apostolul Pavel a tr[it o via\[ de cre=tin în care a sacrificat
mult, dar a =i adus mult câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Dovada
tr[irii vie\ii lui ne-a spus cât de important a fost pentru el s[
cheme suflete la mântuire. }n acest scop a plantat biserici =i prin
Duhul Sfânt a scris epistole cu înv[\[tur[ s[n[toas[, dar cu toate
c[ aceste scopuri erau nobile, nu au fost prima lui prioritate.
Primul lucru din via\a lui a fost s[-L cunoasc[ pe Domnul Isus =i
puterea învierii Lui într-un mod personal. <+i s[-L cunosc pe El =i
puterea învierii Lui =i p[rt[=ia suferin\elor Lui, =i s[ m[ fac
asemenea cu moartea Lui; ca sa ajung cu orice chip, dac[ voi
putea, la învierea din mor\i> (Filipeni 3:10, 11). John Newton,
prin harul lui Dumnezeu, din negustor de sclavi a ajuns un vestitor al Evangheliei =i a scris cântarea <M[re\ul har m-a mântuit, pe
mine din p[cat>, dup[ ce în mod personal a sim\it lucrarea harului în via\a lui. Harul lui Dumnezeu a f[cut din el un trofeu pentru cer, folosindu-se de el prin cântare =i vestirea Cuvântului spre
a aduce suflete la Dumnezeu, =i harul Lui poate =i vrea s[ fac[
aceast[ lucrare =i în via\a ta.
Odat[ ajuns mântuit, John Newton în fiecare diminea\[ când se
trezea spunea: <Adu-\i aminte c[ ai fost un sclav, dar Hristos te-a
r[scump[rat!> Cum tr[ie=ti via\a ta de cre=tin prin har? Adu-\i
aminte în fiecare zi ce ai fost =i ce e=ti ast[zi în Hristos Isus. Ai
fost un pierdut, <lipsit de har> ca =i personajul principal al c[r\i
<C[l[toria cre=tinului>, =i acum e=ti copil al lui Dumnezeu, care
ai primit prin har haina alb[ a neprih[nirii lui Hristos =i umbli cu
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Împ[ratul. Harul lui Dumnezeu aduce în inima noastr[ fericita
n[dejde a ar[t[rii Domnului nostru Isus Hristos când }l vom
vedea a=a cum este, când vom cunoa=te lucrurile pe deplin, nu
doar în parte. Este harul lui Dumnezeu care ne ia de la statura de
p[c[to=i =i cre=te în noi virtu\i care dau frumuse\e Miresei
Domnului Isus pentru a ajunge =i a tr[i ve=nic în prezen\a lui
Dumnezeu. Ai tu aceast[ fericit[ n[dejde?
M[re\ul har care aduce mântuire =i ne înva\[ s[ tr[im cu
cump[tare a fost =i este înc[ oferit celor ce vor s[ se poc[iasc[,
dar vine o zi când aceast[ ofert[ va fi retras[. Dac[ nu ai sim\it în
via\a ta acest har aduc[tor de fericire, po\i cere =i primi harul care
aduce mântuire sufletului t[u prin a-\i în[l\a rug[ciunea de
poc[in\[ spre Acela care deja =tie tot ce ai f[cut sau gândit =i abia
a=teapt[ s[-\i dea din harul felurit al lui Dumnezeu harul iert[rii.
Domnul începe cu tine acolo unde e=ti, fie c[ =tii multe sau nu
cuno=ti prea multe, fie c[ ai mult sau nimic, fie c[ po\i mult sau
pu\in, =i în meritul Lui te va face un vas al îndur[rii Lui prin care
va mângâia pe al\ii. Efeseni 6:24: <Harul s[ fie cu to\i cei ce
iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în cur[\ie. Amin.>
Amin
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48
OMUL CARE AR FI PUTUT FI…
<Samuel a zis lui Saul: «Nu m[ voi întoarce cu tine:
fiindc[ ai lep[dat cuvântul Domnului, =i Domnul te
leap[d[, ca s[ nu mai fii împ[rat peste Israel.>
1 Samuel 15:26

S

aul a fost omul care ar fi putut s[ se bucure p`n[ la
sf`r=itul vie\ii lui c[ prin el Dumnezeu a condus poporul
S[u, dar prin neascultare a pierdut starea de a fi ]n rela\ie
bun[ cu Dumnezeu, pacea din inim[, tronul împ[r[tesc =i pân[ la
urm[ chiar =i via\a. Neascultarea lui Saul a constat în aceea c[ a
cru\at animalele cele mai bune pe care le-a luat de la amaleci\i =i
via\a împ[ratului Agag—]mp[ratul amaleci\ilor, cu toate c[
Dumnezeu i-a spus s[ nimiceasc[ cu des[vâr=ire acest popor care
prin idolatria lui era un pericol pentru Israel. O vorb[ veche spune
c[ cei f[r[ de minte nu înva\[ din înv[\[tura altora, ci numai prin
nenorocire, dar copiii Domnului sunt în\elep\i =i =tiu s[ înve\e lec\ii importante chiar =i din exemplele triste ale unor oameni men\iona\i în Scriptur[. Aceast[ carte, care vorbe=te celui ce vrea s[
asculte, nu ascunde adev[rul nici atunci când trebuie s[ expun[
sl[biciunile oamenilor, a=a cum a fost cazul tragic al vie\ii lui Saul.
Compromisul este limba diavolului =i dup[ ce Saul a acceptat
s[ se compromit[ a început s[ vorbeasc[ limba disper[rii prin a
face fapte tot mai urâcioase înaintea Domnului, a=a cum a fost
omorârea celor 85 de preo\i din Nob, persecu\ia unui om nevinovat, ajung`nd p`n[ acolo ]nc`t a cerut ajutorul slujitorilor
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întunericului, ca pân[ la urm[ privind la felul care a lucrat el
însu=i s[ spun[ c[ a lucrat ca un nebun (1 Samuel 26:21). Ceea ce
a fost Saul la început =i ceea ce a ajuns la sfâr=itul carierei lui de
40 de ani a fost rezultatul unor decizii compromi\[toare, prin care
a dat concesii vr[jma=ului. Compromisul ne este oferit ca op\iune
=i nou[ în fiecare zi =i înseamn[ a accepta s[ mergem mult sau
pu\in pe drumul gre=it. Saul nu a ascultat de Dumnezeu =i a aflat
c[ neascultarea este cel mai scurt drum de la a avea bucurie la o
stare de fric[ =i adânc[ tulburare. Saul, la fel ca mul\i conduc[tori
de ast[zi, au probleme când ajung la succes, atunci când li se pare
c[ regulile nu li se mai aplic[ lor, ci =i le fac pe ale lor, uitând c[
dup[ regula fundamental[ Acela care face Universul face regulile.
Se spune c[ pentru a avea succes în politic[ trebuie s[ cuno=ti
arta compromisului, dar aceasta, a=a cum am v[zut în via\a lui
Saul, nu merge când avem de-a face cu Dumnezeu, pentru c[ Lui
îi place ascultarea mai mult ca jertfele =i calitatea mai mult ca =i
cantitatea. Saul ar fi putut fi nu numai primul împ[rat în Israel, ci
ar fi putut fi omul despre care, sute =i chiar mii de ani mai târziu,
s[ se vorbeasc[ de bine, pentru c[ a fost acela prin care
Dumnezeu a dat biruin\e =i a atras binecuvânt[ri de sus asupra
întregului Israel. Saul este un exemplu trist, în care putem vedea
c[ succesul poate fi periculos, duc`nd pân[ la intoxicare spiritual[, de aceea înv[\[m de aici c[ nu to\i rezist[ unui mare succes.
Saul a fost omul care s-a temut de ochii =i gura lumii, dar de
con=tiin\[ =i de Dumnezeu mai pu\in. Iubirea lui Saul de el însu=i
împreun[ cu l[comia au determinat neascultarea lui, ca apoi s[ o
scuze justificându-se c[ a f[cut ceea ce a f[cut pentru al\ii, când
de fapt el nu a acceptat ca cineva s[ aib[, chiar dac[ numai pentru pu\in timp, mai mult succes dec`t el.
Când vrem s[ fim pl[cu\i =i accepta\i de al\ii, înainte de a fi
pl[cu\i lui Dumnezeu, suntem îndrepta\i ca =i Saul spre o \int[
gre=it[. Înv[\[m din via\a acestui om care ar fi putut fi un om
dup[ voia lui Dumnezeu c[ trebuie s[ ne intereseze mai mult de
ceea ce gânde=te Domnul dec`t de ce spunem =i facem noi, decât

de ce =tiu sau cred oamenii despre noi. Tot în via\a lui Saul vedem
cum invidia l-a dus la ur[ =i acestea amândou[ sunt de partea
complet opus[ dragostei, unde omul pierde rela\ia de prietenie cu
Dumnezeu. Potrivnicul ofer[ libertate, a=a cum lui Saul i-a sugerat c[ fiind împ[rat este liber s[ schimbe poruncile primite de sus,
dar de fapt aceast[ ofert[, odat[ ce a acceptat-o, a fost o introducere în robie. În acela=i fel solul întunericului =opte=te tinerilor
=i chiar celor mai pu\in tineri c[ sunt liberi s[ aleag[, ca apoi
odat[ prin=i în la\urile viciilor s[ se afle robi ai acestora. Când un
vapor este supus verific[rilor tehnice nu sunt verificate doar
p[r\ile expuse vederii c[l[torilor, ci sunt verificate =i motoarele =i
chiar partea care este sub linia de plutire. În acela=i fel, privind la
acest om care ar fi putut fi un exemplu pentru casa lui =i chiar
pentru \ara întreag[, este de folos s[ ne verific[m în rug[ciune
p[r\ile ascunse, ca de exemplu: inten\iile cu care facem ce facem,
integritatea de care d[m dovad[ înaintea Celui Nev[zut atunci
când suntem singuri, dependen\a noastr[ de El =i felul în care =tim
s[-I atribuim Lui creditul pentru orice reu=it[ din via\a noastr[.
Mul\i au o anumit[ vârst[ cronologic[, dar când este vorba de
emo\ii sunt tot copii de care cineva trebuie s[ aib[ grij[. Nu este
suficient c[ îmb[trânim într-o biseric[ local[, ci trebuie s[
cre=tem. Când e=ti copil î\i d[ altul s[ m[nânci, dar dup[ ce cre=ti
se a=teapt[ s[ iei Scriptura =i s[ m[n`nci singur =i chiar s[ dai =i
la altul. Avantajul vie\ii nu const[ a=a de mult în durata ei, ci în
întrebuin\area ei. Unii au o via\[ lung[, dar tr[iesc cu adev[rat
foarte pu\in sau chiar deloc, pentru c[ risipesc via\a, o zi, un ceas
deoarece nu fac nimic ce d[inuie=te. Cel nestatornic, care nu se
simte îndatorat fa\[ de Dumnezeu, încearc[ s[ fac[ ceva bun, dar
la primul obstacol sau când i se pare c[-l cost[ prea mult se d[
b[tut. Thomas Edison, dup[ 1000 de încerc[ri de a descoperi un
filament care s[ nu ard[ în bec, a fost întrebat dac[ a g[sit solu\ia.
El a spus c[ nu a g[sit solu\ia, dar a g[sit 1000 de variante care nu
lucreaz[ =i f[r[ s[ se lase descurajat =i-a continuat experimentele
pân[ când a g[sit un material care s[ r[mân[ incandescent, pro-
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ducând astfel lumin[. Un singur suflet câ=tigat pentru }mp[r[\ia
lui Dumnezeu face mai mult ca toate luminile p[mântului =i chiar
dec`t p[mântul întreg, deci se merit[ s[ persist[m în a face binele
pe care Dumnezeu ni l-a pus pe inim[, mai ales când este vorba
de a-L face pe El cunoscut oamenilor.
Fii sigur c[ visul pe care-l urmezi este de la Domnul, apoi nu
te da b[tut. <Tot ce g[se=te mâna ta s[ fac[, f[ cu toat[ puterea
ta!…> (Eclesiastul 9:10). Amânarea este de multe ori mormântul
oportunit[\ii, =i via\a ne prezint[ oportunitatea de a fi împreun[
lucr[tori cu Dumnezeu. Când vrei s[ faci ceva pentru Dumnezeu
nu folosi metodele lumii =i nici metode necinstite, pentru c[
Domnul nu binecuv`nteaz[ un astfel de efort. David a folosit
odat[ metode filistene ca s[ aduc[ chivotul acas[ de la ei, iar
Dumnezeu le-a schimbat bucuria în jale, atunci când Uza a fost
lovit. Din momentul când nu s-a mai v[zut mic în ochii lui, Saul
a c[utat independen\a de voia lui Dumnezeu =i s-a bazat pe puterea =i priceperea lui de a lua decizii, chiar =i în lucrul de la altar.
Când vrem s[ facem o lucrare =i ne baz[m pe educa\ie, pe legisla\ie, pe cuno=tin\e personale, într-o oarecare m[sur[ putem avea
ceea ce pot da acestea, dar când avem o dependen\[ s[n[toas[ de
Duhul Sfânt vom avea lucrând în favoarea noastr[ ceea ce poate
face Dumnezeu. Saul a vrut ca celor din jur s[ le plac[ de el =i s[
nu-l p[r[seasc[, dar =i noi avem aceast[ tr[s[tur[ în codul genetic
al sufletului nostru.
Dac[ spui adev[rul, de multe ori vei fi urât de lume, pentru c[
ea te accept[ at`ta timp c`t via\a =i vorbele tale nu provoac[, nu
deranjeaz[ =i nu stânjenesc confortul lor, dar continu[ s[-l
roste=ti, pentru c[ nu oamenii, ci Dumnezeu trebuie s[ fie
mul\umit de tine. Tr[im în genera\ia: <Eu, pentru mine, ce câ=tig?
Vreau acum!>, pe când un om duhovnicesc g[se=te pl[cere într-o
via\[ de slujire =i nici nu ]i place pân[ nu simte jugul pe care i-l
pune Hristos pe umeri. Ce se va spune despre via\a ta? Se va
spune c[ nu ai fost ceea ce planul lui Dumnezeu a trasat pentru
sufletul t[u sau se va spune c[ ai f[cut tot ce ai putut =i astfel nu

ai tr[it în zadar? Nu se poate s[ tr[ie=ti într-o lume corupt[, care
zace în cel r[u, =i s[ nu ai experien\a dezam[girilor =i a regretului, dar copilul lui Dumnezeu nu r[mâne cu regretul, ci privind la
\ara de dincolo de mormânt se investe=te cu tot ce are spre a putea
fi unealta de care Dumnezeu se folose=te ca s[ ajute, s[ vesteasc[
vestea bun[, s[ mângâie pe cel bolnav suflete=te sau trupe=te.
Suntem mântui\i prin credin\[, dar Luther spunea c[ credin\[
singur[ nu mântuie, pentru c[ se cere s[ fim =i împlinitori ai
Cuvântului lui Dumnezeu, dând cârmuire liber[ Duhului Sfânt
care =tim c[ nu ne va l[sa nici lene=i =i nici neroditori. Lucruri
care pe al\ii îi duc la disperare, copilul Domnului le prive=te ca
fiind lucruri temporare care, a=a cum ne spune Apostolul Pavel,
nu sunt vrednice de a fi puse lâng[ slava viitoare, =i astfel credinciosul î=i p[streaz[ pacea =i bucuria. A avea bucurie nu înseamn[
a fi tot cu chef =i bine dispus, cu toate c[ este potrivit pentru cel
mântuit s[ aib[ un zâmbet senin pe fa\[. Bucuria vine din pacea
ce o ai pentru c[ =tii c[ e=ti mântuit =i c[ Dumnezeu este în controlul vie\ii tale, a=a c[ te po\i încrede în Cel care a f[cut mun\ii
pe care trebuie s[-i treci. În Hristos Isus toate promisiunile sunt
<Da> =i <Amin>, unde <Da> este partea Domnului, iar <Amin>
este partea noastr[ când spunem: Cred! A=a s[ fie!
Planurile lui Dumnezeu sunt diferite de ale noastre, pentru c[
ale noastre de obicei sunt fantezii care rar ajung s[ devin[ realitate. Omul are multe vise, mai ales la începutul vie\ii, dar în loc
s[ ne l[s[m condu=i de visurile noastre nesigure este mult mai
bine s[ l[s[m ca visul lui Dumnezeu pentru via\a noastr[ s[ ne
conduc[, pentru c[ acesta va duce la r[spl[tire =i împlinire, pe
când visul nostru, în care nu particip[ Dumnezeu, ne va l[sa
dezam[gi\i. Nu fi suspicios ]n ce prive=te planul lui Dumnezeu
pentru tine, fiindc[ nim[nui nu-i pas[ mai mult de via\[ ta ca
Aceluia care \i-a dat-o =i nimeni nu este mai interesat de influen\a
=i urma ce r[mâne dup[ tine ca =i pe Acela care te-a pus acolo
unde e=ti. Am fost crea\i de Dumnezeu pentru El, =i nu putem
în\elege via\a aceasta =i rostul pe care-l avem în ea f[r[ de
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Dumnezeu. Nu sacrifica viitorul, pentru c[ mai t`rziu ai avea
succes împreun[ cu Dumnezeu, fiind ceea ce El vrea s[ fii,
pentru ceva ce este chiar în fa\a ta =i care te-ar dep[rta de planul
trasat de Dumnezeu pentru tine, deoarece fiecare decizie atrage
consecin\e, a=a cum a fost =i în cazul lui Saul.
Mul\i sunt oamenii care la apusul vie\ii lor î=i privesc via\a cu
dezam[gire =i spun c[ ar fi putut fi cutare sau ar fi putut face
cutare lucrare important[, dar se trezesc c[ e prea târziu. Dar tu ce
ai vrea s[ po\i spune la sfâr=itul alerg[rii? Înc[ are rost s[-\i pui
întreb[ri ca: Ce te motiveaz[ s[ faci ceea ce faci? Ce vis î\i
capteaz[ cu u=urin\[ firul gândirii? De ce nume=ti o zi bun[ =i alta
rea? Ce dore=ti cel mai mult în via\a ta? R[spunsul bun este în =i
cu Acela care ne-a creat =i ne vrea fericirea. El este Acela care ]\i
d[ vise pentru viitor prin care nu-\i vei irosi via\a, ca astfel în
fiecare zi s[ po\i s[rb[tori harul pe care \i l-a dat pentru acea zi.
El vrea s[ te bucuri de via\[ ca suflet mântuit ce are pace =i este
lipsit de orice fric[ rea. Cineva spunea c[ tr[im cu vreo dou[ sau
trei idei care domin[ via\a noastr[.
Avraam a fost dominat de promisiunile lui Dumnezeu pentru o
|ar[ promis[ =i un urma= din care se va trage un popor mare. La
vârsta de 120 de ani i s-a cerut s[-=i sacrifice fiul pe muntele
Moria =i a trebuit s[ aleag[ între dar =i d[t[tor. Avraam a fost omul
care a avut oportunitatea <de a fi> =i printr-o ascultare f[r[ de
compromis, atunci când =i-a adus fiul pe Moria, a devenit prin
credin\[ ceea ce Scriptura nume=te tat[l credincio=ilor. Avraam a
fost examinat =i a trecut examenul pentru c[ a crezut într-un
Dumnezeu mare, care învie mor\ii =i poart[ de grij[, de aceea a
pus acelui loc de pe Moria numele de Jehova-ire adic[ <Domnul
va purta de grij[>. Saul a vrut s[ r[mân[ în control deplin asupra
destinului s[u =i a pierdut totul, pe când Avraam a fost gata s[ dea
totul lui Dumnezeu =i a câ=tigat numele de prieten al lui
Dumnezeu. Dac[ ne uit[m numai la noi, a=a cum Saul s-a uitat
numai la el, vom ajunge absorbi\i de planurile noastre =i vom
strânge mult sau pu\in, ca apoi s[ le p[r[sim pe toate, dar dac[

vom privi la El, care ne poate face vase de cinste, vom putea realiza lucr[ri ce r[mân ve=nic, a=a cum este lucrarea pe care o facem
pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu ca sufletele s[ fie mântuite.
Oamenii viseaz[ =i a=a le înflore=te fantezia, pentru c[ le place s[
se simt[ câteva clipe în control, de aceea tot efortul omului care
nu are credin\[ în Dumnezeu se ]ndreapt[ spre a strânge.
Ca regul[ general[, cu cât cre=te gr[mada de bani cre=te =i
iubirea pentru ei, dar în mod inevitabil cresc =i grijurile pentru ei,
a=a c[ pentru mul\i averea nu este o sc[pare de necazuri, ci doar
o schimbare de necazuri. Pentru a urma planul lui Dumnezeu este
nevoie de maturitate, ]ns[ f[r[ a accepta responsabilitatea pentru
ce ai f[cut sau ce nu ai f[cut nu ai cum s[ devii matur, ]nc`t s[ po\i
începe s[ faci o lucrare pe care numai un suflet matur în credin\[
o poate face. De exemplu, când cineva pune multe întreb[ri =i
chiar vine preg[tit cu Scriptura ca s[ combat[ ideea despre
zeciuial[ se datoreaz[ faptului c[ ar vrea s[ =tie cât este minimul
pe care-l poate da =i totu=i s[ fie acceptat de Dumnezeu. Este un
exemplu trist de lips[ de credin\[ a unui suflet care nu cunoa=te
bucuria de a da, de a face ceva ce r[mâne, pentru c[ mai important este cum dai dec`t c`t dai.
Saul a adus jertfe Domnului din animalele pe care ar fi trebuit
s[ le nimiceasc[, dar Domnul nu a primit jertfa lui. De aici
înv[\[m c[ este gre=it s[ justific[m o comportare rea, de
neascultare, prin a spune c[ am avut inten\ii bune. Când nu
ascult[m de Domnul =i ne facem planuri pe care le urm[m independen\i de El, degeaba mai mergem duminica ca s[ aducem
jertfe de laud[ lui Dumnezeu =i în zadar d[m banii no=tri. Timpul
este un bun foarte pre\ios, dar limitat, care poate fi folosit bine sau
risipit. În multe cazuri televizorul folosit într-un mod nepotrivit
macin[ timpul =i-l irose=te. Televizorul poate fi ca un terorist pe
care îl aduci în casa ta ca s[-\i educe copiii, s[-\i trezeasc[ poftele,
apoi nu numai c[ nu-\i mai vine s[ te rogi, dar nu mai vrei s[
mergi nici la casa de rug[ciune a=a des. Dup[ ce inima se impietre=te pentru c[ =i-a g[sit o alt[ dragoste, afar[ de Dumnezeu,
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omul poate ajunge spiritual ca un tren ce a deraiat de pe linia de
cale ferat[. Este greu de pus înapoi pe =ine un asemenea tren, de
aceea se merit[ s[ ne verific[m direc\ia =i condi\ia celor dou[
=ine spirituale, care sunt credin\a =i fapta, ca s[ evit[m
falimentul duhovnicesc.
Mul\i nu ajung s[ fie ceea ce Dumnezeu ar vrea s[ fie pentru
c[ ei, ca tineri sau chiar ca =i copii, nu v[d o dedicare cu pasiune
în casa p[rin\ilor lor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un sondaj de
opinie public[ din America în familiile care se numesc cre=tine
arat[ c[ peste 80% din copiii credincio=ilor care merg la colegiile
=i facult[\ile seculare nu mai practic[ tr[irea unei vie\i de cre=tin,
pentru c[ lumea îi înva\[ c[ile ei =i când î=i d[ votul, lumea nu
voteaz[ cu Scriptura. Este o dovad[ c[ atâta timp cât au fost acas[
nu s-au îndr[gostit cu adev[rat de Domnul Isus, de Cuvântul Lui,
=i când au dat de lume, ea li s-a p[rut mai dulce. Recunoscând
importan\a investirii în copii, marele predicator D. L. Moody a
spus c[ dac[ ar mai tr[i înc[ o dat[ =i-ar dedica via\a copiilor, pentru ca ei s[-L cunoasc[ cu adev[rat pe Domnul Isus, fiindc[ ar
avea o via\[ mai u=oar[. Tinerii sunt fl[mânzi dup[ un sim\ de
acceptare din partea celor de o vârst[ cu ei, de aceea în anturaje
rele întind mâna spre ce nu au voie, ca apoi s[ se g[seasc[ ca un
tren care printr-o mi=care a acului ajunge pe o line moart[.
Prieteniile rele stric[ foarte repede obiceiurile bune ale copiilor, pentru c[ la început, cu ezitare, întind mâna spre fructul oprit,
ca apoi acesta s[ le devin[ ceva tot mai u=or, f[r[ s[ =tie c[ au
mu=cat momeal[ =i în acest fel, ca Saul, s-au dep[rtat de planul lui
Dumnezeu pentru viitorul lor. Al\ii nu ajung s[ fie ceea ce ar
putea fi, dup[ planul lui Dumnezeu, pentru c[ a=teapt[ invita\ii
speciale, la fel ca =i Ghedeon atunci când a fost chemat în lucrare.
Domnul i-a vorbit, iar el nu a spus c[ nu crede, dar a cerut s[ vad[
=i o minune. Apoi înc[ una =i înc[ una. Dumnezeu nu este dator
s[ fac[ aceasta cu noi, pentru c[ avem Cuvântul S[u =i exemplul
de tr[ire al acelora care, chiar dac[ au avut pu\in, cu credin\[ =i
dedicare au f[cut mult pentru Dumnezeu. Nu este greu s[ fii dife-

rit, dar fii sigur c[, =i atunci când nu e=ti în pas cu cei din jur, e=ti
în pas cu voia lui Dumnezeu. Avem de-a face cu un Dumnezeu
Sfânt =i noi nu am avea nici o =ans[ s[ fim ceea ce Dumnezeu
vrea s[ fim dac[ Duhul Sfânt nu ne c[l[uze=te. Când este vorba
de credincio=ie fa\[ de Dumnezeu am putea numi multe lucruri
prioritare în via\a de cre=tin, lucruri ca: a sprijini =i lucra în biserica local[, a fi un so\ sau o so\ie bun[, a cre=te copiii cu grij[, a
sponsoriza misionari, dar nimic nu trebuie s[ aib[ o prioritate mai
înalt[ ca =i aceea de a ne p[zi inima, pentru c[ dac[ nu p[zim
gândirea noastr[ toate cele amintite =i multe din cele neamintite
vor avea de suferit. <P[ze=te-\i inima mai mult decât orice, c[ci
din ea ies izvoarele vie\ii> (Proverbe 4:23).
Poate spui c[ nu po\i face mult, dar nu este nimeni care s[ nu
poat[ face nimic. Chinezii aveau o vorb[ care spune c[ atunci
când nu ai pantofi s[ te duci s[ te ui\i la un om f[r[ picioare. Sunt
al\ii care poate au mai pu\in ca tine, de aceea dup[ ce \i-ai pus
inima s[-L caute =i s[-L asculte de Domnul prive=te la ce \i s-a dat
\ie, pentru c[ nu \i se cere mai mult decât \i s-a dat. Po\i s[ începi
cu proiecte mici, pe care s[ le ceri chiar de la pastorul bisericii,
dar este bine s[ =tii c[ uneori a da curs acestor planuri bune va fi
o b[t[lie zilnic[, datorit[ firii vechi care vrea mai mult timp pentru ea. Caut[ s[ te asociezi cu oameni care au un plan duhovnicesc
pentru timpul lor =i pentru biseric[.
Un sondaj na\ional spunea c[ 80% din lucr[tori nu fac cel mai
bun lucru posibil pentru c[ sunt în conflict cu al\i lucr[tori, iar
20% din lucr[tori nu fac lucrul cel mai bun pentru c[ nu =tiu cum
s[-l fac[. Când la credincio=i exist[ o astfel de stare de lips[ de
unitatea este dovada c[ au un zel =i o credin\[ de 2 m în[l\ime, dar
este ad`nc[ de 2 cm, pentru c[ faptele vorbesc mai tare dec`t
vorbele. Unii au un continuu sim\ de singur[tate, =i nu datorit[
faptului c[ nu sunt înconjura\i de oameni, ci pentru c[ tr[iesc
via\a f[r[ rost, în loc s[ se dedice unei cauze în care roada
Duhului s[ rodeasc[ în ei =i astfel s[ fie o binecuvântare pentru
al\ii. De multe ori via\a ne duce pe drumuri care ne mai scutur[,
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dar în acele momente se vede ce =i cât este în[untru vasului
nostru din Dumnezeu.
Dac[ scuturi un borcan bine închis, pe jum[tate plin cu ap[,
apa se va tulbura, dar dac[ acel borcan este plin oricât l-ai scutura apa r[mâne neschimbat[. Noi to\i suntem ispravnici, =i unul
Singur este St[pân: Dumnezeu. Treaba mea este s[ fiu unde vrea
El =i s[ fac ce vrea El, iar restul este treaba St[pânului. Este
inevitabil s[ nu fii ocupat cu ceva, =i de ce s[ nu fii ocupat cu
lucrul Domnului. Evit[ o via\[ plictisitoare, f[c`nd ceva pentru
altul, chiar dac[ dedici doar câteva minute în fiecare zi în
rug[ciune pentru efectul predicii ce va fi rostit[ în duminica
urm[toare de la amvon, ca apoi s[ adaugi proiecte noi. Fie c[
proiectul e mic sau mare, fii bucuros c[ e=ti lucr[tor ]mpreun[ cu
Dumnezeu, iar când te afli într-un proiect în care vezi c[
Dumnezeu \i-a închis u=a, pentru c[ nu \i l-a dat El, trage-\i
repede capul afar[ de acolo, ca s[ nu te doar[ a=a de r[u când se
închide u=a. Din mult minereu scos din mina de aur iese pu\in aur.
Din lucrarea ta de multe, multe zile pe p[mânt, cât aur va scoate
Dumnezeu în ziua când pe altarul Lui lucrarea fiec[ruia va fi dat[
pe fa\[? (1 Corinteni 3:12, 13).
Cartea Faptelor este o carte ce ne prezint[ oameni de succes,
care au f[cut mult, ]ns[ din punct de vedere material au avut
foarte pu\in. Noi dispunem de metode moderne de transport, de
radio, de liberatea de-a împ[r\i tractate, c[r\i, Biblii sau chiar de
a planta biserici, f[r[ riscul de a fi pu=i în închisori, =i totu=i se
pare c[ facem a=a de pu\in ]n compara\ie cu ei, care umblau pe
jos, aveau hran[ slab[, haine pu\ine =i erau mereu persecuta\i. Un
grec cu numele de Democrit, privind la de=ert[ciunea vie\ii, a
spus: <Lumea este o scen[, via\a un act. Ai venit, ai v[zut, ai plecat>. Ceva foarte important poate =i trebuie s[ aib[ loc în via\a
noastr[ în aceast[ perioad[ scurt[ în care el spune c[ <ai v[zut>,
adic[ în timpul cât tr[im pe p[mânt. Ajungând la cuno=tin\a
despre mântuire putem s[ ne pred[m via\a Domnului Isus =i odat[

ce El devine Domn peste ea, împreun[ cu El putem face lucr[ri
care s[ r[mân[ ve=nic.
E=ti tu mântuit sau odat[ se va spune c[ e=ti omul care ar fi
putut fi mântuit? Ast[zi p[catul controleaz[ oamenii pe baza a
dou[ pricipii. Prima dat[ ]i spune omului c[ nimeni nu poate s[ nu
p[c[tuiasc[, a=a c[ este ceva normal s[ p[c[tuie=ti, pentru c[ nu
e=ti decât om. Al doilea principiu cu care p[catul \ine oamenii
lega\i este acela c[ le spune c[ odat[ ce au p[c[tuit nu se mai
poate face nimic. Sunt minciunile aceluia care are =i numele de
tat[ al miciunii, pentru c[ prin Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune
c[ omul p[c[tos poate fi iertat, iar omul care pân[ acum =i-a irosit
via\a, f[r[ s[ fac[ nimic bun, poate lua o hot[râre de a se pune
necondi\ionat în slujba lui Dumnezeu. O inim[ schimbat[
înseamn[ o minte schimbat[, iar o minte schimbat[ înseamn[ o
via\[ schimbat[. S[ lucr[m cât este zi ca s[ ajungem cu bine la
locul unde se d[ cununa, f[r[ regrete c[ <am fi putut fi>, ci fiind
tot ce am fost meni\i s[ fim în Hristos Isus s[ ne sfâr=im
alergarea în a=a fel ]nc`t s[ putem spune ca =i Apostolul Pavel ]n
2 Timotei 4:7: <M-am luptat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit
alergarea, am p[zit credin\a.>
Amin
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49
DUMNEZEU ÎN TRUP
<Dar îngerul le-a zis: «Nu v[ teme\i: c[ci v[ aduc o
veste bun[, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: ast[zi în cetatea lui David, vi s-a n[scut un
Mântuitor, care este Hristos Domnul.»>
Luca 2:10, 11
<Ionatan a f[cut leg[mânt cu David, pentru c[-l
iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o
purta, ca s-o dea lui David; =i i-a dat hainele sale,
chiar sabia, arcul =i încing[toarea lui.>
1 Samuel 18:3, 4

A

u trecut 100 de ani, din anul 1906, de când a fost emis
pentru publicul din America primul program de radio
pe calea aerului. Primele cuvinte care au fost auzite din
cutia minune, cunoscut[ ast[zi ca fiind radioul, au fost cuvintele
Scripturii citite din Luca 2 cu privire la na=terea lui Isus Hristos,
care este nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci =i Dumnezeu Fiul,
<chipul Dumnezeului celui nev[zut> (Coloseni 1:15). Despre El a
prorocit Isaia când a spus c[ ni s-a n[scut un Copil, pentru c[ a
fost pe deplin uman, =i tot despre El a spus c[ este Fiul care ni
s-a dat, referindu-se prin acest titlu la divinitatea Lui, El fiind f[r[
de început =i f[r[ de sfâr=it la zile (Isaia 9:6). Liberatea, st[pânirea
=i nevinov[\ia care i-a fost dat[ omului în Eden au fost pierdute
prin om, de aceea au fost r[scump[rate tot de om prin Copilul
care ni s-a n[cut (1 Corinteni 15:21, 22).
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Cineva m-a întrebat de ce a trimis Dumnezeu Tat[l pe Fiul =i
nu a venit El? R[spunsul este c[ în Fiul care s-a întrupat a venit
=i Tat[l, care a suferit împreun[ cu Fiul. <C[ adic[, Dumnezeu era
în Hristos, împ[când lumea cu Sine…> (2 Corinteni 5:19).
Majoritatea oamenilor =tiu c[ la Cr[ciun s[rb[torim na=terea
Domnului Isus, dar mai pu\ini sunt aceia care s[rb[toresc faptul
c[ El, care este <Cuvântul care S-a f[cut trup, =i a locuit printr noi,
plin de har, =i de adev[r…> (Ioan 1:14), a venit în lumea creat[ de
El, dar care nu L-a recunoscut =i nici nu L-a primit, cu scopul de
a instaura, în folosul omului, un leg[mânt nou între om =i
Dumnezeu, numit leg[mântul sângelui.
Chiar =i copiii cunosc c[ aceast[ s[rb[toare este asociat[ cu o
atmosfer[ a bucuriei, dar numai sufletele în a c[ror inim[ El s-a
n[scut cunosc felul =i intensitatea pe care o poate atinge aceast[
s[rb[toare a bucuriei prevestit[ prin proroci =i vestit[ de îngeri
p[storilor din câmpie. Mul\i care cred în El =i chiar unii care nu
cred în El s[rb[toresc venirea Lui în trup, <în afar[>, dar mai
pu\ini sunt aceia care o s[rb[toresc <]n[untrul lor>, unde, prin
acest leg[mânt nou, Duhul Sfânt a f[cut o reziden\[ regal[. Pentru cei mai mul\i aceast[ s[rb[toare, numit[ s[rb[toarea luminilor
=i a cadourilor, are doar un aspect fizic al lucrurilor v[zute cu
ochii =i pip[ite cu mâinile. Nu putem beneficia cu adev[rat de
aceast[ s[rb[toare, pe care =i cerul a s[rb[torit-o, pân[ când ea nu
înseamn[ ceva deosebit în[untrul nostru.
Unii se întreab[ de ce Dumnezeu, care este Atotputernic =i ne
iube=te at`t de mult, nu ne-a iertat printr-un decret divin ca s[ nu
mai fie necesar s[ vin[ Fiul în trup =i s[ sufere agonia
Ghetismanilor =i Golgota cea sângeroas[? R[spunsul este c[
Dumnezeu, care este dragoste, este =i dreptate, iar dreptatea Lui a
cerut o plat[ pentru p[cat. Aceast[ plat[, pentru cei care au
p[c[tuit în trup, a trebuit pl[tit[ tot într-un trup de om, de aceea
Dumnezeu Fiul a venit în trup. Ca s[ putem beneficia, la aceast[
s[rb[toare, de venirea Lui, nu numai cu folos firesc pentru trup,
ci =i cu unul duhovnicesc, dup[ voia lui Dumnezeu, este nevoie s[
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trecem de aspectul ei comercial =i chiar dincolo de c[ldura =i
bucuria pe care o aduce în familiile noastre =i s[ privim la cât de
necesar a fost ca Domnul s[ vin[ în trup. <…Tu n-ai voit nici
jertf[, nici prinos; ci Mi-ai preg[tit un trup; n-ai primit nici arderi
de tot, nici jertfe pentru p[cat> ( Evrei 10:5, 6). <Atunci am zis:
«Iat[-M[ c[ vin! în sulul c[r\ii este scris despre Mine - vin s[ fac
voia Ta, Dumnezeule!»> (Psalmul 40:7). A s[rb[tori na=terea
Domnului Isus în Betleemul din Iudea înseamn[ a s[rb[tori realitatea unui eveniment istoric care a avut loc cu precizie, dup[
planul lui Dumnezeu =i cre=tinii iau în serios istoria pentru c[
Dumnezeu o ia în serios.
Cunoscând cât mai mult despre felul =i timpul în care a venit
Domnul Isus în trup putem vedea =i cunoa=te felul în care trecutul, prezentul =i viitorul istoriei se potrive=te cu spusele Scripturii
=i în acest fel inima noastr[ s[ fie încurajat[ s[ p[=im cu pa=i
sprinteni, prin credin\[, într-o umblare mai îndeaproape cu
Dumnezeu. A fost hot[rât de Dumnezeu ca Pruncul Isus s[ se
nasc[ din fecioara Maria, care întocmai dup[ spusele îngerului
mesager Gavril s-a aflat îns[rcinat[ de la Duhul Sfânt. Domnul
Isus a venit în trup =i a locuit în familia tâmplarului Iosif care era
un om neprih[nit, ales de Dumnezeu s[ fie un tat[ p[mântesc
adoptiv (Matei 13:55). Cuvântul S[u, Logosul întrupat, Lumina
lumii, a venit în trup, într-o lume ostil[, care tr[ia în întuneric, ca
un copil ce p[rea neajutorat în bra\ele iubitoare ale Mariei, care
nu cuno=tea pe deplin tainele =i nici desf[=urarea planurilor lui
Dumnezeu care-I sta înainte. Acceptarea acestui adev[r, c[ Fiul
lui Dumnezeu a venit în trup este unul din adev[rurile de baz[ ale
înv[\[turii Scripturii. <Duhul lui Dumnezeu s[-L cunoa=te\i dup[
aceasta: Orice duh, care m[rturise=te c[ Isus Hristos a venit în
trup, este de la Dumnezeu> (1 Ioan 4:2).
Este nevoie s[ în\elegem Leg[mântul sângelui, pentru c[
ast[zi, mai mult ca oricând, oamenii vorbesc despre biruin\[,
cânt[ despre biruin\[, dar nu umbl[ =i nu tr[iesc din punct de
vedere duhovnicesc o via\[ de biruin\[. Mul\i cre=tini au o

reclam[ bun[ în vitrina vie\ii lor prin cuvintele ce le rostesc =i
chiar prin expresia fe\ei lor în timpul acestei s[rb[tori, dar dac[
cau\i s-ar putea s[ afli c[, de fapt, mul\i au mai mult[ marf[ în vitrin[ decât în magazie, când este vorba de pace, bucurie =i folosul
duhovnicesc adus de aceast[ s[rb[toare a na=terii Mântuitorului.
Vrei s[ fii unul dintre cei care doar în vitrina vie\ii lor exterioare,
expus[ lumii din jur, au bucurie, pace =i o stare de mul\umire?
Sau vrei s[ fii unul dintre cei a c[ror bucurie nu const[ în cuvinte
=i zâmbete false, ci are magazia sufletului plin[ de bunuri cere=ti,
produse =i înmul\ite chiar de Duhul Sfânt. Va depinde de tine din
care din cele dou[ categorii amintite vei face parte dup[ felul cum
în\elegi, prime=ti =i te folose=ti de acest leg[mânt nou al sângelui,
care ne-a fost oferit nou[, oamenilor, ca s[ devenim slobozi în
urma lucr[rii de mântuire care a culminat pe Golgota, unde
Domnul Isus a spus: <S-a sfâr=it!>.
Tr[im într-o lume care vorbe=te mult despre libertate, dar care,
în cea mai mare parte, nu =tie nimic despre adev[rata libertate
pân[ când nu beneficiaz[ de acest leg[mânt nou f[cut posibil prin
venirea pe p[mânt a lui Dumnezeu în trup. Dumnezeu a coborât
pe p[mânt îmbr[când un trup de om ca s[ nimiceasc[ planurile
celui r[u, care nu dorea ca omul, prin acest leg[mânt al sângelui,
s[ ajung[ s[ tr[iasc[ sub autoritatea Scripturii, unde s[ fie binecuvântat =i mântuit. Dac[ Domnul Isus, care este Dumnezeu, nu ar
fi venit în trup, nu ne-ar fi putut extinde nou[, celor p[c[to=i, oferta aduc[toare de iertare =i via\[ ve=nic[ a acestui leg[mânt. Ca s[
în\elegem felul în care acest leg[mânt, care este o în\elegere de
bun[ voie între dou[ p[r\i, lucreaz[, vom privi la leg[mântul pe
care l-a f[cut Ionatan cu David: <Ionatan a f[cut un leg[mânt cu
David, pentru c[-l iubea ca pe sufletul lui> (1 Samuel 18:3). Cei
doi tineri au încins o prietenie sincer[ =i trainic[, încât erau gata
nu numai s[-=i d[ruiasc[ ce aveau unul altuia, dar erau gata chiar
=i s[-=i dea via\a unul pentru cel[lalt. Acest leg[mânt dintre David
=i Ionatan s-a dovedit a fi un leg[mânt mai tare dec`t moartea.
David era pentru Ionatan, =i Ionatan era pentru David, chiar
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dac[ în aceast[ rela\ie la început David avea cel mai mult de
câ=tigat, iar Ionatan a avut cel mai mult de pierdut; la fel cum noi
am avut cel mai mult de câ=tigat în urma înfr[\irii cu Hristos, pentru c[ dup[ înviere Domnul Isus }=i nume=te ucenicii fra\i: <C[ci
pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a =i hot[rât mai
dinainte s[ fie asemenea chipului Fiului S[u, pentru ca El s[ fie
cel întâi n[scut dintre mai mul\i fra\i (Romani 8:29). Dac[ vrem
s[ avem folos de venirea lui Dumnezeu în trup, =i dac[ vrem ca
ceea ce cânt[m =i m[rturisim cu gura s[ fie un adev[r aduc[tor de
binecuvânt[ri duhovnice=ti, este nevoie s[ în\elegem leg[mântul
sângelui ca principiu biblic.
Printre altele, cuvântul leg[mânt înseamn[ a t[ia. C`nd am fost
copii, mul\i dintre noi am citit c[r\i cu indieni =i cowboy în care
erau descri=i oameni ce se împrieteneau =i f[ceau leg[mânt în
sânge, devenind astfel fra\i de sânge. Cei doi care vroiau s[
devin[ fra\i de sânge, f[r[ s[ cunoasc[ sau s[ le pese de bolile
transmisibile prin sânge, î=i f[ceau o t[ietur[, de obicei în palm[
sau bra\, iar prin atingerea celor dou[ r[ni sângele lor se amesteca =i astfel deveneau fra\i de sânge. Era un leg[mânt al sângelui
care spunea c[ între cei doi nu va mai fi r[zboi, ci vor tr[i unul
pentru binele celuilalt. Scriptura ne înva\[ c[ via\a este în sânge,
motiv pentru care nu ne este îng[duit s[-l consum[m de la animale. Acest fel de leg[mânt între doi oameni era un leg[mânt care
unea dou[ vie\i, cu dou[ coduri genetice vechi =i foarte diferite.
Când în vestul s[lbatic doi f[ceau un astfel de leg[mânt în sânge,
uneori puneau praf negru de pu=c[ în ran[ =i când rana se vindeca, pe piele r[mânea o cicatrice =i un semn pentru toat[ via\a, care
spunea oricui vedea acel semn c[ acea persoan[ are un frate de
sânge, nu din aceia=i p[rin\i, ci printr-un leg[mânt f[cut în sânge.
Cei doi care purtau acest fel de semn al leg[mântului lor pe
mân[ se numeau prieteni =i fra\i, dar nu era o prietenie ca multe
din cele de ast[zi, pentru c[ cei doi î=i cuno=teau via\a unul altuia =i î=i purtau de grij[ unul altuia, chiar dac[ aceasta i-ar fi costat
via\a. Ionatan cu David au avut un astfel de leg[mânt în dragoste

unul fa\[ de cel[lalt, =i fiecare se bucura nu numai de ajutorul
celuilalt, ci =i de o prietenie plin[ de bun[tate =i generozitate unul
fa\[ de cel[lalt. Leg[mântul lui Ionatan cu David a fost a=a de tare
]nc`t l-a afectat =i pe copilul lui Ioanatan, Mefibo=et, atunci când
acesta a acceptat existen\a acestui leg[mânt pe baza c[ruia David
i-a f[cut bine. Toate promisiunile Scripturii date nou[ de
Dumnezeu ne vin prin intermediul unor leg[minte. În timpul
Vechiului Testament omul a avut de-a face cu Dumnezeu prin
leg[minte, iar în timpul Noului Testament, numit =i dispensa\ia
harului care ne cuprinde =i pe noi, cei care suntem în via\[ ast[zi,
Dumnezeu are de-a face cu noi prin leg[mântul cel nou f[cut în
sângele Domnului Isus, care a venit în trup, a=a cum Domnul Isus
le-a spus ucenicilor la Cina cea de tain[: <…Acest pahar este
leg[mântul cel nou, f[cut în sângele Meu, care se vars[ pentru
voi> (Luca 22:20).
Ori de câte ori st[m la masa Domnului =i în mod simbolic, în
ascultare de porunca Domnului Isus, ne împ[rt[=im din trupul =i
sângele Domnului, vestim moartea Lui prin care noi am f[cut cu
Dumnezeu un leg[mânt nou prin sânge. Cina Domnului, care este
o reprezentare simbolic[ a mor\ii Lui, aduce la nivelul ochilor
Evanghelia =i ne aminte=te c[ avem via\[ din via\a Lui =i c[ El
locuie=te în noi. Un copil care se na=te orb nu =tie c[ este orb pân[
când nu cre=te =i pân[ când nu i se spune c[ este un altfel de nivel
de a tr[i. La fel, =i noi ne na=tem mor\i spiritual pân[ când vestea
bun[ a Evangheliei nu ne spune c[ putem avea via\[ din via\a Lui
prin leg[mântul sângelui f[cut posibil prin venirea lui Dumnezeu
pe p[mânt în trup. Venirea lui Dumnezeu în trup =i moartea Lui
pe dealul C[p[\ânii a împlinit promisiunea f[cut[ de Iehova în
Eden: s[mân\a femeii va zdrobi capul =arpelui =i, în mod simbolic parc[, crucea pe care Domnul a murit a fost înfipt[ în dealul
C[p[\ânii. <+i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg[mânt
nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru r[scump[rarea din abaterile f[ptuite sub leg[mântul dintâi, cei ce au fost chema\i, s[
capete ve=nica mo=tenire, care le-a fost f[g[duit[> (Evrei 9:15).
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Este foarte important s[ cunoa=tem acest leg[mânt nou al sângelui, pentru c[ atunci când îl cuno=ti =tii cine e=ti în Hristos, =tii
ce drepturi =i îndatoriri ai =i nu mai tr[ie=ti sub st[pânirea
emo\iilor, care te pot purta când sus când jos, ci tr[ie=ti pe baza
acestui leg[mânt f[cut cu Acela în care nu este umbr[ de schimbare. Tr[ind în acest leg[mânt al p[cii pentru Dumnezeu,
indiferent dac[ m[ scol cu voie bun[ sau cu vreo ap[sare în trup,
=tiu c[ sunt al Domnului pentru vecie =i aceasta m[ umple de
pace. Textul Scripturii de la 1 Samuel 18 descrie aceast[ prietenie
prin leg[mântul dintre Ionatan =i David, iar leg[mântul cel nou,
prin care devenim parte din cercul intim al prietenilor lui
Dumnezeu, nu este cu nimic mai prejos, ci, dimpotriv[, este un
leg[mânt care nu se limiteaz[ la aceast[ via\[, ci va continua
în via\[ ve=nic[.
Ionatan i-a dat lui David mantaua lui de fiu de împ[rat. Tot a=a
Domnul Isus ne-a dat nou[ în dar haina neprih[nirii Lui, ca s[
putem fi accepta\i înaintea Tat[lui, pentru c[ nu ne puteam
înf[\i=a înaintea Împ[ratului în haina noastr[ mânjit[. <...ei au
râvn[ pentru Dumnezeu, dar f[r[ pricepere: pentru c[, întrucât
n-au cunoscut neprih[nirea, pe care o d[ Dumnezeu…>
(Romani 10:2-3). Ionatan i-a dat lui David haina care-l identifica
ca mo=tenitor =i i-a mai dat din hainele lui, care erau posesia lui,
prin acest fel de d[rnicie spun`nd c[ îl vrea pe David în locul lui.
Într-un mod asem[n[tor Domnul Isus a luat locul nostru pe cruce,
iar nou[ ne-a dat haina neprih[nirii Lui ca s[ putem intra la nunta
Fiului de împ[rat. Ionatan i-a mai dat lui David sabia, arcul =i încing[toarea de care erau ag[\ate armele ce le purta. Armele
reprezint[ puterea. Domnul Isus prin leg[mântul cel nou ne-a dat
din puterea Sa ca s[-i putem birui pe vr[jma=i cu armele luminii
(Efeseni 6:12-17), pentru c[ noi nu avem de luptat cu carnea =i
sângele, ci ducem o lupt[ care, de=i uneori i-a aspect fizic, este de
natur[ spiritual[.
Cei doi, David =i Ionatan, au devenit a=a de buni prieteni ]nc`t
b[t[lia =i vr[jma=ii unuia din ei au devenit b[t[lia =i vr[jma=ii

celuilalt, la fel cum Domnul Isus, prin leg[mântul cel nou, lupt[
cu noi în b[t[liile noastre =i este vr[jma=ul vr[jma=ilor no=tri
suflete=ti în luptele prin care p[c[tul se r[zboie=te cu duhul =i
sufletul nostru. Pozi\ie, posesie =i putere sunt printre lucurile ce
le-am primit prin Leg[mântul cel nou prin care am fost apropia\i
de Dumnezeu =i prin care avem ca destina\ie final[ cerul, unde
este Acela care ne-a iubit a=a de mult c[ a venit în trup,
n[scându-Se în ieslea din Betleem, ca s[ moar[ în locul nostru pe
dealul C[p[\ânii. David =i Ionatan au fost fra\i prin leg[mânt, tot
a=a =i noi, cei care L-am primit pe Domnul Isus, am primit prin
leg[mântul sângelui dreptul s[ ne numim fii ai aceluia=i Tat[ =i
împreun[ mo=tenitori cu Domnul Isus.
Acest leg[mânt nou al sângelui, aduc[tor de binecuvântare în
via\a noastr[, nu poate fi rupt de nici un vr[jma=, pentru c[ nimeni
=i nimic nu ne poate desp[r\i de Dumnezeu ]n afar[ de o inim[ rea
=i necredincioas[. Când David era prigonit de Saul, Ionatan nu
=i-a abandonat prietenul, ci a continuat s[ ac\ioneze în folosul lui
David, chiar dac[ prin aceasta =i-a atras asupra lui necaz =i persecu\ie. Când David a ajuns la putere nu s-a r[zbunat, ci a \inut ca
fiind valabil acest leg[mânt pe care l-a f[cut cu Ionatan. Chiar
dac[ Ionatan a c[zut pe câmpul de lupt[, David i-a acoperit, ca o
umbr[ protectoare, pe cei din familia lui Saul =i a lui Ionatan.
<David a zis: «A mai r[mas cineva din casa lui Saul, ca s[-i fac
bine din pricina lui Ionatan?»> (2Samuel 9:1). Datorit[ leg[mântului cu Ionatan, David a c[utat pe cei din casa vr[jma=ului s[u
Saul ca s[ le fac[ nu r[u sau s[-i stârpeasc[, cum era obiceiul în
asemenea situa\ii, ci ca s[ se poarte cu ei cu o bun[tate ca a lui
Dumnezeu. Vedem în acest incident felul în care integritatea lui
David str[luce=te =i putem în\elege mai bine de ce Dumnezeu l-a
numit om dup[ inima Lui.
Pe vremea când David era persecutat de Saul acest leg[mânt al
lui Ionatan a f[cut ca el s[ fie mai aproape de David decât de
familia tat[lui s[u. Noi, ca =i copii ai Domnului, ne g[sim uneori
într-o pozi\ie asem[n[toare când realiz[m c[ suntem mai aproape
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de fra\ii no=tri în Domnul, care au acela=i leg[mânt ca noi cu
Dumnezeu, decât de aceia care sunt parte din familia noastr[ în
care ne-am n[scut, dac[ ace=tia aleg s[ nu umble pe calea
Domnului. Dac[ ai avut parte de minunea na=terii din nou prin
meritul sângelui Lui ai în tine din natura Lui, ai în tine din lumina Lui =i }l iube=ti pe El, care a venit în trup ca s[ fac[ posibil
acest leg[mânt nou ]n sânge prin care suntem împ[ca\i cu Tat[l =i
devenim împreun[ mo=tenitori cu Fiul. Mefibo=et a fost acceptat
la masa împ[ratului f[r[ s[ aib[ vreun merit, ci în meritul
leg[mântului dintre David =i Ionatan. Noi vom fi primi\i la masa
Împ[ratului nu prin merite personale, ci pentru c[ ne-a înfiat spre
lauda slavei harului S[u prin Preaiubitul S[u Fiu care a venit în
trup ca s[ poat[ pl[ti cu sânge pentru noi. <Ne-a rânduit mai
dinainte s[ fim înfia\i prin Isus Hristos, dup[ buna pl[cere a voii
Sale, spre lauda slavei harului S[u, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem r[scump[rarea, prin sângele Lui, iertarea
p[catelor, dup[ bog[\iile harului S[u> (Efeseni 1:5-7). \
Când Adam era în Eden, înainte de a p[c[tui, era un om nevinovat, dar prin leg[mântul cel nou f[cut în sânge noi suntem mai
mult ca nevinova\i, fiindc[ primind darul lui Dumnezeu suntem
socoti\i nu numai nevinova\i, ci =i neprih[ni\i. S[rb[tore=ti tu la
aceste s[rb[tori venirea lui Dumnezeu în trup pe p[mânt? Este
între tine =i El pace prin acest Leg[mânt nou f[cut în sângele
Mielului lui Dumnezeu? Pân[ nu intri sub ad[postul acestui
leg[mânt, orice ai avea, orice ai primi =i orice ai d[rui nu î\i va da
adev[rata bucurie care se continu[ în via\[ ve=nic[. <Mul\umiri
fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!>
(2 Corinteni 9:15). Ca s[ te bucuri de un dar nespus de mare trebuie s[-l accep\i, iar acest dar de sus a fost oferit =i primit chiar
de la început de oamenii în\elep\i, cum au fost magii, =i de
oamenii simpli, ca p[storii, care au fost martorii oculari la o parte
din minunile asociate cu na=terea Mântuitorului, când Dumnezeu
a ales s[ fac[ un lucru foarte mare într-un or[=el foarte mic ca
Betleemul din Iudea.

Domnul Isus este darul lui Dumnezeu care continu[ s[
binecuv`nteze omenirea prin oferta mântuirii care se prime=te
prin poc[in\[. Acest dar ]i binecuv`nteaz[ pe cei care-L primesc
nu pentru câteva zile, ca darurile p[mânte=ti, ci ve=nic. Dac[
nu ai luat o hot[râre de a-\i pune via\a la picioarele Aceluia
care S-a n[scut în ieslea din Betleem ca s[ fie Salvatorul t[u, po\i
face acest lucru ast[zi =i vei avea cea mai deosebit[ =i cea mai
fericit[ s[rb[toare pe care ai serbat-o vreodat[ în via\a ta. A=a
cum Mefibo=et a acceptat leg[mântul tat[lui s[u Ionatan cu
David, prin credin\[, =i a ajuns s[ se bucure de prosperitate
=i bel=ug deplin, f[r[ s[ aib[ vreun merit personal, =i noi,
dac[ vrem binecuvânt[rile aduse de acest Leg[mânt nou, prin
care cel vinovat este socotit nevinovat, trebuie s[-L primim
prin credin\[, =tiind c[ nu avem nici un merit, ci tot meritul este
al lui Dumnezeu.
B[trânul Simion a=tepta s[ vad[ Darul, pentru c[ Duhul Sfânt
îl în=tiin\ase de aceasta, =i într-o zi l-a v[zut. Ast[zi, acela=i Dar
î\i este oferit =i \ie. }l vei primi? Dac[ vii la El f[r[ prejudec[\i,
acest Dar, care este potrivit pentru oricine, de orice vârst[, de
orice neam, te va binecuvânta =i pe tine. Se poate s[ faci parte
dintre aceia care spun c[ nu-L cunosc pe Dumnezeu ca Mântuitor
al sufletului lor, poate spui c[ nu-L iube=ti pe acest Dumnezeu sau
s-ar putea s[ faci parte dintre aceia care spun c[ }l ur[sc pe
Dumnezeu. Cei care spun c[-L ur[sc pe Dumnezeu spun aceasta
pentru c[ nu-L cunosc, fiindc[ nu se poate s[ ajungi s[-L cuno=ti
cu adev[rat =i s[ nu-L iube=ti. Oamenii ur[sc ideea despre
Dumnezeu, dar El nu este vr[jma=ul omului, ci El, care nu dore=te
moartea p[c[tosului, a venit în trup ca <…prin harul lui
Dumnezeu s[ guste moartea pentru to\i> (Evrei 2:9) =i s[ fac[
posibil[ aceast[ ofert[ binecuvântat[ a leg[mântului celui nou
prin care acela care vine la El, ca p[c[tos, este iertat =i prin atingerea Duhului Sfânt devine o f[ptur[ nou[, care încinge o prietenie trainic[ cu Dumnezeu =i nu se mai desparte de El niciodat[.
Acest leg[mânt nou vine cu tot felul de beneficii nemeritate
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ata=ate de titlul de copil al lui Dumnezeu, dar unul din aceste beneficii de care ne bucur[m în mod desosebit este prietenia
Domnului. La aceast[ prietenie intim[, de prieten =i frate cu
Domnul Isus, prin sânge, nu se ajunge doar prin a citi despre
El, ci prin a-L c[uta cu o inim[ fl[mând[ dup[ iertare =i a-L
cunoa=te îndeaproape pe Acela care ne este Creator =i Tat[. Nu
s[rb[tori doar în exterior, cu bucurii trec[toare ca mesele festive
=i cadourile, ci las[-L pe El s[ se nasc[ în inima ta. Intr[ în
leg[mânt cu Dumnezeu =i las[-L s[ fac[ s[rb[toare atât în inima
ta cât =i în ceruri, unde îngerii cei sfin\i se bucur[ ori de câte ori
un suflet vine la mântuire. Atunci vei spune, cu bucuria pe care o
d[ Duhul Sfânt unui suflet iertat de orice vin[ =i împ[cat cu
Dumnezeu: <Hristos S-a n[scut =i El tr[ie=te în inima mea!>
Amin

50
UN DRUM PE CARE N-AM MAI TRECUT
<…Când ve\i vedea chivotul leg[mântului Domnului,
Dumnezeului vostru, dus de preo\i, care sunt din neamul Levi\ilor, s[ pleca\i din locul în care sunte\i, =i s[
porni\i dup[ el. Dar între voi =i el s[ fie o dep[rtare
de aproape dou[ mii de co\i; s[ nu v[ apropia\i de el.
El v[ va ar[ta drumul pe care trebuie s[-l urma\i,
c[ci n-a\i mai trecut pe drumul acesta.> Iosua 3:3, 4

P

rima partea a c[r\ii Iosua ne descrie felul în care prin
Iosua, fiul lui Nun, Dumnezeu a preg[tit poporul Israel
s[ treac[ Iordanul spre a intra în st[pânirea \[rii
Canaanului. Modul în care acest convoi de vreo trei milioane de
suflete avea s[ treac[ Iordanul a fost o lucrare dirijat[ de Iosua.
care dup[ moartea lui Moise a r[mas conduc[torul poporului
Israel din acea vreme. Au ajuns pân[ în acel loc nu ghid`ndu-se
dup[ o hart[, ci prin c[l[uzirea direct[ a lui Dumnezeu, care a
pres[rat în via\a lor, de-a lungul celor 40 de ani, tot felul de minuni pentru ca ei s[-L cunoasc[, =i ascultând de El s[ poat[ fi
binecuvânta\i. Israeli\ii aveau cu ei chivotul leg[mântului construit dup[ dimensiuni precise, date de Dumnezeu, cu scopul de a
fi un simbol al prezen\ei Lui între ei.
Chivotul era o lad[ poleit[ cu aur, deasupra c[reia era capacul
isp[=irii pe care erau doi heruvimi turna\i, între aripile c[rora în
locul Cel Sfânt se manifesta prezen\a glorioas[ a lui Dumnezeu.
În interiorul acestui chivot erau tablele Legii, cele scrise de dege540
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tul lui Dumnezeu, toiagul lui Araon =i pu\in[ man[. Dac[ p[n[ în
acel moment chivotul a fost în mijlocul taberei, ajun=i acum
aproape de Iordan, li s-a spus c[ acest chivot, dus pe umerii
levi\ilor, trebuie s[ mearg[ în fa\[ =i s[ fie urmat de popor. Ca
=i un cuvânt de avertizare, Iosua a atras aten\ia poporului c[
vor merge pe un drum pe care nu au mai fost, =i a=a cum privesc
la Anul Nou care le st[ înainte, s[ priveasc[ la drumul pe
care nu am mai trecut, dar care a fost deja vizionat =i este bine
cunoscut de Dumnezeu. A=a dup[ cum pentru israeli\i drumul pe
care nu au mai fost pân[ atunci le prezenta posibilitatea unor
oportunit[\i necunoscute, cu mister =i chiar cu pericole, tot a=a
Noul An care ne st[ înainte este ca un drum pe care noi nu am
mai fost, care are pentru noi tot felul de surprize pl[cute sau
mai pu\in pl[cute.
Noi =tim c[ a merge pe calea Domnului nu înseamn[ a trece =i
p[=i de pe un vârf de munte pe un alt vârf de munte, ci c[l[toria
noastr[ va trece =i prin v[i, unde se dezvolt[ caracterul omului
nou =i potrivit cu scopul divin acest caracter este testat ca s[ se
vad[ =i s[ se separe credin\a pe care o avem de cea pe care am
crezut c[ o avem înainte de a coborî în vale. Israeli\ilor li s-a dat
porunca s[ înainteze pe acest drum nou numai ]n spatele chivotului, la fel =i în anul care vine dac[ vrem s[ ne bucur[m de biruin\e
va trebui s[ urm[m sfatul =i c[l[uzirea Duhului Sfânt, =tiind c[
Domnul Isus este cu noi în toate zilele. La început de An Nou,
poate privind la deficien\ele =i nereu=itele anului care a trecut, a=a
cum Israel a putut privi la felul în care datorit[ necredin\ei au
r[t[cit prin pustie, este bine s[ lu[m hot[rârea de a nu merge
înaintea Domnului, ci întotdeauna s[-L c[ut[m, apoi s[-I urm[m
sfatul. Acesta este motivul pentru care unii credincio=i tr[iesc o
via\[ de biruin\[ nu numai asupra p[catului, dar =i asupra lumii
prin cuceri de suflete pentru Domnul, pe când al\ii r[mân pipernici\i în credin\[, fiind birui\i de ispite, pentru c[ nu au urmat
c[l[uzirea de sus, ajungând s[ piard[ lupte =i oportunit[\i
duhovnice=ti de îmbog[\ire fa\[ de Dumnezeu.

Nu to\i vor s[ fie condu=i, tr[ind în dependen\[ de Dumnezeu,
deoarece e necesar s[ aib[ o stare de smerenie, ci mai degrab[ vor
s[ conduc[ ei prin alegerile ce le fac, de aceea tr[iesc o via\[ de
birui\i care nu aduc câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Privind în
urm[ la dumul anului trecut, po\i s[ vezi c[ ascultarea ta de Duhul
Sfânt I-a adus câ=tig lui Dumnezeu? Trecerea de la un an vechi la
unul nou este o vreme potrivit[ de evaluare personal[, pentru c[
fie c[ alegem s[ facem aceasta sau nu, ]n mod sigur Dumnezeu va
face aceast[ verificare de rodire a noastr[ a=a dup[ cum a spus
Domnul Isus în pilda smochinului neroditor (Luca 13:7).
Acela care nu a f[cut doi fulgi sau dou[ frunze exact la fel, are
=i pentru tine un drum pe care nu ai mai fost, specific =i personal
trasat pentru via\a ta, de aceea la începutul acestui drum pe care
nu ai mai umblat ia hot[rârea c[-I vei cere c[l[uzirea prin Cuvânt
=i rug[ciune în fiecare zi. Rug[ciunea dreg[torului Neemia poate
fi un bun exemplu a modului în care trebuie s[ ne rug[m, pentru
c[ în mijlocirea ce a f[cut-o pentru popor a m[rturisit nu numai
c[ este parte din problem[, dar a spus c[ vrea s[ fie parte din
solu\ie. Apoi a adus înaintea Domnului promisiunile f[cute de
Dumnezeu lui Moise, care spun c[ datorit[ neascult[rii vor fi du=i
într-o \ar[ îndep[rtat[, dar când se vor poc[i voi fi adu=i înapoi.
Pentru a merge pe acest drum El nu-\i d[ o hart[ cu coordonate
geografice, ci î\i spune s[-\i \ii ochii îndrepta\i spre El, care este
C[petenia des[vâr=irii noastre, ca tr[ind în prezen\a Lui s[ te
bucuri de sfatul Lui =i s[ ai bucuria de a te =ti în voia Lui, care
este cel mai sigur loc, chiar dac[ te pune în mijlocul furtunii.
Îmi aduc aminte de o noapte, cu mul\i ani ]n urm[, când pentru prima data am condus prin Budapesta =i m-am pierdut. Am
oprit lâng[ un taximetrist pe care l-am pl[tit ca s[ m[ scoat[ la
drumul bun, dar cu toate c[ el a =tiut drumul =i a acceptat s[ m[
duc[ unde vroiam a depins de mine dac[ vreau s[-l urmez cu
ma=ina sau nu. Unde a oprit el, am oprit =i eu, unde a întors el, am
întors =i eu, ca nu dup[ mult timp s[ ajung la drumul care ar[ta
direc\ia bun[. Dac[ nu ne va interesa nimic mai mult decât a-L

542

543

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

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

urma pe Domnul Isus, felul ]n care va ar[ta lucrare noastr[ în ziua
r[spl[tirilor =i nu ne vom l[sa devia\i de la planul Lui pentru noi
vom ajunge la destina\ia dorit[, pentru c[ El nu de conduce doar
o por\iune de drum, ci ne conduce pân[ la locul unde se prime=te
cununa de biruitor. C[utând =i urmând sfatul Lui pentru via\a ta
vei fi ferit de a-\i irosi timpul cu lucruri care par a fi bune, dar nu
sunt parte din planul Lui pentru tine sau pe care nu trebuie s[ le
faci în aceast[ vreme.
Moise a crezut c[ a f[cut bine când l-a omorât pe egiptean, dar
felul lui de a face bine poporului s[u s-a dovedit a fi un fel gre=it
de a lucra. Avraam a crezut c[ face ce este bine când ascultând de
glasul so\iei lui l-a avut pe Ismael, pe care apoi a trebuit s[-l
creasc[, cre`nd probleme pân[ în ziua de ast[zi, dar a=a dup[ cum
=tim nu acesta a fost planul lui Dumnezeu, care nu întârzâie, ci }=i
duce la îndeplinire planurile la timp. De ce Doamne |i-ai început
lucrarea la 30 de ani =i ai lucrat mul\i ani ca tâmplar? A=a cum
Domnul Isus i-a spus mamei Sale ne-ar spune =i nou[ c[ înc[
nu-I sosise ceasul s[ fac[ lucrarea pentru care a venit pe
p[mânt. De ce nu ai mers s[-l vezi pe Laz[r dec`t dup[ ce a
murit? Pentru c[ înc[ nu sosise ceasul pentru a face lucrarea prin
care Tat[l s[ fie prosl[vit.
Pornind pe acest drum pe care nu am mai trecut, numit Anul
Nou, trebuie s[ cunoa=tem acest adev[r cu privire la Dumnezeu,
=i anume c[ El lucreaz[ la timpul Lui =i este bine s[ a=tep\i în
t[cere ajutorul Domnului. Dup[ cum israeli\ilor nu li s-a dat prea
multe detalii despre acest drum, nici nou[ nu ne sunt date întotdeauna detalii specifice despre împrejur[rile prin care vom trece,
dar ne este dat s[ =tim c[ umbl[m cu Acela care nu va fi surprins
de nici o situa\ie din viitorul nostru. Se poate c[ nu întotdeauna
vom în\elege de ce El îng[duie anumite situa\ii în via\a noastr[,
dar suntem chema\i s[ tr[im nu prin explica\ii, ci prin credin\[, de
aceea ne este îndeajuns s[ =tim c[ El cunoa=te =i are un scop pentru care îng[duie anumite lucruri. De=i credem c[ Dumnezeu ne
va sc[pa de Necazul cel mare, El nu întotdeauna alege s[ ne scape

de necazurile mai mici. Dac[ te încrezi în El =i ]n caracterul Lui
neprih[nit po\i s[ accep\i =i lucurile pe care noi le numim
necazuri sau chiar nedrepte. De felul ]n care te încrezi în El va
depinde dac[ inima ta se va impietri în astfel de situa\ii sau dac[
se va alipi =i mai mult de El.
Cu un scop precis, Dumnezeu îng[duie diferite persoane s[ fie
parte din via\a noastr[. Unii pentru un timp foarte scurt, unii pentru timp mai îndelungat, iar al\ii pe via\[, cu scopul de a fi ajuta\i
de noi, sau noi s[ fim ajuta\i de ei, s[ ne înve\e sau s[ înve\e ceva
de la noi, ca apoi, când vom ajunge la cap[t de drum, s[ putem
vedea felul în care prin aceste rela\ii am avut oportunitatea de a
face voia lui Dumnezeu. Încurajarea este în via\[ ca un lubrifiant
bun pentru rulmen\i, de aceea în anul care vine alege s[ fii un
încurajator a tot ce este bun în persoanele din jurul t[u. Cum s[
tr[im în anul nou, care este un drum pe care nu am mai umblat?
Odat[ ce am ]ncheiat leg[mânt cu El =i prin poc[in\[ am avut
parte de na=terea din nou trebuie s[ tr[im o via\[ în care s[ se vad[
o pasiune sfânt[ în tot ce facem pentru Acela care a suferit judecata =i sentin\a ce trebuia s[ cad[ asupra noastr[. <În sârguin\[,
fi\i f[r[ preget. Fi\i plini de râvn[ cu duhul. Sluji\i Domnului.
Bucura\i-v[ în n[dejde. Fi\i r[bd[tori în necaz. St[rui\i în
rug[ciune. Ajuta\i pe sfin\i, când sunt ]n nevoie. Fi\i primitori de
oaspe\i> (Romani 12:11-13).
Dac[ vei face ceea ce ai f[cut anul trecut, probabil c[ vei avea
acelea=i rezultate, dar dac[ nu e=ti mul\umit de roada pe care ai
produs-o pentru slava lui Dumnezeu este necesar s[ schimbi ceea
ce faci =i felul în care lucrezi, altfel vei ajunge la acela=i rezultat
trist. Pentru aceasta este necesar s[ ai o pasiune duhovniceasc[ pe
care Domnul \i-o poate da, ]ns[ va trebui de multe ori s[ accep\i
s[-\i schimbi priorit[\ile vie\ii. O astfel de pasiune se poate vedea
la cei patru care l-au dus pe prietenul lor pe o targ[ la Domnul Isus
ca s[ fie vindecat (Marcu 2:3). Ei nu s-au mul\umit c[ au ajuns
aproape de locul unde era Domnul, nu s-au mul\umit c[ sunt sinceri =i au inten\ii bune, ci nedându-se b[tu\i, mâna\i de o pasiune
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a dragostei pentru prietenul lor, au desf[cut acoperi=ul casei =i
l-au coborât pe prietenul lor bolnav în fa\a Domnului Isus, care
l-a vindecat. Femeia cananeanc[ a dat dovad[ de o astfel de pasiune a dragostei pentru fiica ei atunci când ]n nici un fel provocarea nu au putut-o opri din a cere =i primi vindecarea fiicei ei
(Matei 15:22). Ai tu o astfel de pasiune sfânt[ de a spune =i altora despre mântuire? Ai tu road[ dulce sau amar[ ca stugurii cu
care Dumnezeu a asem[nat roada Israelului? (Isaia 5:4).
Anul care vine este un drum pe care nu ai mai umblat, dar pe
el vei avea oportunit[\i de a-L m[rturisi pe Domnul Isus Hristos,
care iube=te p[c[to=ii =i le vrea întoarcere, pentru ca în ei s[ poat[
avea loc cea mai mare minune posibil[, care nu este vindecarea
unui trup bolnav, ci vindecarea unui suflet. În anul acesta
hot[r[=te s[ fii un martor al harului lui Dumnezeu în via\a ta. El
vrea s[ fac[ în via\[ ta lucruri care de multe ori sunt inexplicabile
omului de rând, a=a cum este acela de-a face bine celui ce î\i face
r[u, sau acela de a r[mâne plin de pace în vreme de grea furtun[.
M[rturise=te-L, dar nu ca pe un procuror care acuz[, ci ca pe
un suflet care cunoa=te realitatea despre viitor =i =tie adev[rata
valoare a lucrurilor din perspectiva ve=niciei. Tr[im în prezent,
dar lucr[m pentru viitor, de aceea adoptând o mentalitate de
pelerin s[ nu ne ata=[m de ce vom g[si pe acest drum pe care nu
am mai umblat, ci s[ facem din a-L m[rturisi pe Domnul Isus o
prioritate a vie\ii.
Moody spunea c[ m[rimea =i puterea unui om nu const[ în câ\i
servitori are, ci const[ în câ\i oameni sluje=te. Pe acest drum pe
care nu am mai umblat vom avea ocazii s[ slujim =i s[ sem[n[m
astfel cu St[pânul nostru. Israelului Domnul le-a dat s[rb[tori
didactice, nu numai cu scopul de a-i strânge, ci pentru a le aduce
mereu aminte de ceea ce a f[cut Dumnezeu pentru ei. Oare ce fel
de s[rb[tori avem noi =i ce este important în ele? Ce v[d copiii
no=tri, vecinii, colegii, dar mai ales ce vede Dumnezeu c[
s[rb[torim? <Teme-te de Dumnezeu =i nu va trebui s[ te temi de
oameni>, a spus un englez cu numele de Cromwell, iar Luther a

spus: <S[ iube=ti pe Dumnezeu, apoi po\i s[ faci ce vrei.> Vom
s[rb[tori mai mult biruin\ele noastre, care sunt biruin\ele
Domnului prin noi, în cer, fiindc[ aici este timpul de luptat =i de
lucrat. Asemenea Israelului, am fost chema\i la a cuceri, =i înainte
de a merge s[ cucerim trebuie s[ ne peg[tim. <…Preg[ti\i-v[
merinde, c[ci peste trei zile ve\i trece Iordanul acesta ca s[
merge\i s[ cuceri\i \ara, pe care v-o d[ în st[pânire Domnul,
Dumnezeul vostru> (Iosua 1:11).
Cunosc`nd voia Lui, primim cea mai mare parte a c[l[uzirii
noastre prin Cuvântul hr[nitor al lui Dumnezeu care ne spune nu
numai ce a=teapt[ Domnul de la noi, dar ne d[ =i promisiunile Lui,
care ne pot înso\i =i face via\a plin[ de bucurie pe acest drum ce
ne st[ înainte =i pe care nu am mai trecut. Am cunoscut persoane
care au obiceiul s[ spun[ c[ merg la cump[r[turi, dar de fapt nu
cump[r[ nimic, ci ore ]n =ir se uit[ prin vitrinele magazinelor,
chiar dac[ au bani s[ cumpere lucrurile care le-ar place. Nu pu\ini
sunt cei care procedeaz[ la fel =i cu promisiunile lui Dumnezeu pe
care le cite=te, le admir[, dar nu le ia ca fiind pentru via\a lor.
Vr[jma=ul nostru nu vrea s[ ne adâncim în cunoa=terea acestor
promisiuni, ci ar vrea s[ privim la circumstan\ele care uneori sunt
ca ni=te valuri uria=e, pe când privind la promisiunile Domnului
putem fi încuraja\i. Cuno=tin\a despre El, pe care o afli pe paginile
Scripturii, te duce la încredere în acest Dumnezeu bun, ca apoi
ascultând de El s[ te po\i bucura împreun[ cu El de biruin\[.
Domnul a fost cu Iosua, ca =i cu Moise, dup[ cum a promis,
dar El este în noi prin Duhul Sfânt, de aceea =tiind c[ trebuie
s[-L ascult[m =i s[-L mul\umim pe Domnul privim la acest drum
pe care nu am mai trecut f[r[ fric[. <…«Nicidecum n-am s[ te las,
cu nici un chip nu te voi p[r[si.» A=a c[ putem zice plini de
încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu m[ voi teme: ce mi-ar
putea face omul?»> (Evrei 13:5, 6). Cine crede Scriptura nu
numai c[ o cite=te, dar mediteaz[ la Cuv`nt =i ascult[ de El, pentru c[ citind cuno=ti despre Dumnezeu, dar medit`nd la Cuvânt în
lumina ce vine de sus }l cuno=ti pe Dumnezeu. Când cineva î=i
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pune inima s[-L caute pe Dumnezeu în Cuvânt, ca s[-L asculte,
nu are cum s[ piard[, ci doar s[ câ=tige. <Cine are poruncile Mele
=i le p[ze=te, acela M[ iube=te; =i cine M[ iube=te, va fi iubit de
Tat[l meu. Eu îl voi iubi, =i M[ voi ar[ta lui> (Ioan 14:21).
Furnica str`nge provizii pentru iarn[ de pe ogor c`nd e vreme
bun[, =i noi strângem Cuvântul în inima noastr[ pentru ca vremea
încerc[rii s[ nu ne prind[ slabi în putere duhovniceasc[, atunci
când pe drumul acesta pe care nu am mai umblat vom întâlni taraba cu târgurile compromi\[toare ale diavolului. <S[ nu mai da\i în
st[pânirea p[catului m[dularele voastre, ca ni=te unelte ale
nelegiuirii; ci da\i-v[ pe voi în=iv[ lui Dumnezeu, ca vii, din mor\i
cum era\i; =i da\i lui Dumnezeu m[dularele voastre, ca pe ni=te
unelte ale neprih[nirii. C[ci p[catul nu va mai stapâni asupra
voastr[, pentru c[ nu sunte\i sub Lege, ci sub har>
(Romani 6:13, 14). Mul\i judec[ sau chiar se mir[ de decizia
lui Esau de a accepta o ciorb[ ro=iatic[ pentru dreptul de întâi
n[scut, dar mul\i dintre noi, când privim la noi =i nu la
Domnul, facem la fel. Satana caut[ timpul când s[-l g[seasc[ pe
om slab, spre a-l îmbia cu ceva ce i se pare omului c[ tare are
nevoie. }n acele clipe de sl[biciune =i vulnerabilitatea, acceptând
momeala, face târgul ca s[ pl[teasc[ foarte mult pentru acel lucru.
Anul care ne st[ în fa\[, ca un drum pe care nu am mai umblat,
este un drum pe care sunt puse cu mult[ dib[cie la\urile
vân[torului de suflete, dar prin gura psalmistului ni se spune c[
dac[ vom alege s[ umbl[m cu El vom fi p[zi\i de aceste la\uri.
(Psalmul 91:3). Pentru anul care vine ia decizia de a avea grij[ de
banii pe care-i câ=tigi cu greu =i =tiind c[ nu ai nimic, dar e=ti
ispravnic peste tot, cinste=te-L pe Domnul cu banul t[u. În
America, în anul 2005, s-au cheltuit 3 miliarde de dolari la
Hallowin, 8 miliarde la ziua tat[lui, 11.5 miliarde la ziua mamei,
13 miliarde la Valentine’s =i 210 miliarde de dolari la Cr[ciun.
Oare cât s-a ]nregistrat c[ a fost investit în acel an pentru eternitate? Dumnezeu nu spune s[ nu ai lucruri frumoase, dar El este
]mpotriv[ ca acestea s[ te aib[ pe tine. D[ Domnului partea Lui,

=i trateaz[ restul ca bunuri temporare, care sunt tot de la El =i tot
ale Lui. Iubirea banului, a averii sau a materiei, sub orice form[
ar fi, este un la\ în care au c[zut mul\i, pentru c[ f[c`nd din acestea o prioritate au deviat de la planul lui Dumnezeu, de aceea
Domnul Isus ne-a atras aten\ia s[ nu uit[m de so\ia lui Lot, care
avea inima legat[ de lucruri.
Când au dezgropat ora=ul Pompei, care a fost acoperit cu un
strat de lav[ =i cenu=[ cu prilejul erup\iei vulcanului Vezuviu, au
g[sit c[ o femeia a fost acoperit[ instantaneu de cenu=a vulcanic[
=i a murit, trupul ]ns[ r[mânându-i în picioare. Turnând ghips în
locul unde fusese trupul ei, oamenii au f[cut o statuie =i au observat c[ picioarele femeii erau îndreptate spre direc\ia de sc[pare,
iar capul era întors înapoi, ca apoi s[ g[seasc[ c[ privirea ei fusese îndreptat[ spre o pung[ cu perle pre\ioase. F[ planuri împreun[
cu Dumnezeu, care s[ includ[ investirea timpului, a banului =i a
talentului t[u, ca nu cumva ajungând la sfâr=itul vie\ii s[ regre\i
c[ ai avut oportunit[\i de a face lucruri ce r[mân, dar din lenevie
sau avaritate ai ales s[ nu participi.
Privind înainte spre acest drum pe care nu am mai trecut este
bine ca în calitate de buni ispravnici s[ avem grij[ nu numai de
suflet, ci =i de trup, pentru c[ el poate fi o slug[ bun[, de care nu
trebuie abuzat prin a-i da prea mult sau prea pu\in, prin a nu lucra
sau prin a lucra prea mult. <Mens sana in corpore sano> înseamn[
<minte s[n[toas[ în corp s[n[tos> =i este un percept antic care a
devenit deviza educa\ie fizice. |inând seama de aceasta este bine
s[ =tim c[ avem nevoie de o inim[ a sufletului s[n[toas[, dar cât
depinde de noi este necesar s[ ne îngrijim =i de inima trupeasc[,
ca fiind s[n[toas[ s[ putem face ce trebuie. Cuvântul stres a fost
folosit ini\ial ca s[ descrie limita nivelului de for\[ pe care o bar[
sau grind[ o poate suporta, ]ns[ acest cuvânt a ajuns s[ fie folosit
din ce în ce mai mult ca s[ descrie limita =i nivelul emo\iilor
oamenilor care se confrunt[ cu tot ce aduce o zi. Stresul este ceva
ce controlezi sau te controleaz[, =i copiii Domnului trebuie s[ fie
chibzui\i =i pruden\i spre a cunoa=te =i deosebi stresul s[n[tos de
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acela care d[uneaz[ =i poate strica ceea ce a durat mult timp ca s[
fie zidit. <Eu, În\elepciunea, am ca locuin\[ mintea, =i pot n[scoci
cele mai chibzuite planuri> (Proverbe 8:12). Anul care ne st[
înainte este un drum pe care nu am mai trecut, dar a=a cum
israeli\ilor li s-a spus dinainte despre Iordan c[ va trebui trecut
printr-o minune f[cut[ de Dumnezeu, este sigur c[ =i noi vom da
de râuri ale dificult[\ilor în care vom avea oportunitatea de a
vedea minunile lui Dumnezeu.
Dup[ cum Iosua în c[l[toria spre |ara promis[ a v[zut ape ce
se deschid ca s[ treac[ ca pe uscat, ziduri puternice ce au c[zut la
p[mânt, man[ =i carne din cer =i s-a bucurat de biruin\e asupra
uria=ilor, tot a=a =i noi pe acest drum pe care nu am mai umblat
vom avea oportunitatea de a vedea lucr[ri duhovnice=ti
asem[n[toare, pentru c[ =i noi am fost chema\i s[ cucerim. Cu cât
înv[\[m mai repede c[ nu ce facem noi cu firea noastr[ doritoare
de în[l\are este important, ci ceea ce El face prin noi dup[ planul
Lui este important, cu atât vom fi mai feri\i de pierderi în aceast[
lupt[ duhovniceasc[. Chemarea la aceast[ lupt[ este una la
sfin\ire, care ne garanteaz[ c[l[uzirea Duhului Sfânt în umblarea
noastr[ pe acest drum pe care nu am mai trecut. <…Sfin\i\i-v[,
c[ci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru>
(Iosua 3:5). Fiecare suflet are cât vrea din Domnul =i este aproape
de Domnul c`t vrea el, pentru c[ fiecare dintre noi, în mod individual, prin felul în care ne \inem vasul în smerenie =i sfin\enie
prin ferire de p[cat, ne alegem nivelul de spiritualitate ]n func\ie
de c`t de aproape vrem s[ umbl[m de Dumnezeu.
Aceast[ stare de cur[\ie l[untric[ numit[ sfin\ire, v[zute în
ceruri ca frumuse\e, te va ajuta s[ =tii când trebuie s[ evi\i o
provocare la lupt[ =i când va fi nevoie s[ lup\i. Aceast[ ungere de
sus te va sf[tui când s[ mergi undeva, pentru c[ El te trimite =i
când s[ refuzi a merge, pentru c[ vei recunoa=te c[ e=ti chemat la
a lupta luptele oamenilor, nu ale lui Dumnezeu. Diferen\a dintre a
tr[i ca biruitori =i nu ca ni=te birui\i o face ascultarea noastr[ de
Domnul Isus care vrea s[ tr[im astfel ]nc`t El s[ fie v[zut în noi.

Ca =i în cazul lui Ghedeon, puterea lui Dumnezeu, nu ceea ce el
a =tiut face, l-a schimbat dintr-un fricos, care abia avea ce s[
m[nânce, într-un viteaz al Domnului. Când picioarele preo\ilor au
intrat în apa Iordanului, dup[ promisiunea lui Dumnezeu, apele
s-au oprit =i s-au strâns gr[mad[ pân[ la cetatea numit[ atunci
Adam, =i astfel au trecut nu pe un pod, nu cu b[rci sau plute, ci au
trecut la fel cum au trecut Marea Ro=ie, umblând ca pe uscat prin
albia râului.
Iordan, care înseamn[ coborâre sau judecat[, este o ap[ care
coboar[ cam 100 de km de la Marea Galileii pân[ la Marea
Moart[. A=a cum prezen\a chivotului a f[cut apele s[ se adune
gr[mad[, tot a=a Domnul Isus a intrat la judecata =i pedeapsa
mor\ii ce o meritam noi, ca astfel, începând de la Adam =i pân[ la
noi, to\i care cred în El s[ poat[ trece prin leg[mânt cu El în |ara
promis[. Ca s[ te bucuri de aceast[ c[l[uzire pe drumul anului
nou care-\i st[ în fa\[ trebuie s[ ai un leg[mânt cu Acela ce face
posibil s[ po\i intra în |ara promis[. Dac[ înc[ nu ai ales s[ ceri
=i s[ prime=ti darul mântuirii po\i face aceasta prin a-\i preda via\a
Domnului Isus, iar El te va numi al Lui, î\i va da lumina Lui ca s[
nu umbli în întuneric, =i te va înso\i pe acest drum pe care nu ai
mai trecut.
Amin
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51
CUM POATE OMUL DA SLAVÃ LUI DUMNEZEU?
<Dac[ aduce\i mult[ road[, prin aceasta Tat[l Meu
va fi prosl[vit; =i voi ve\i fi astfel ucenicii Mei.>
Ioan 15:8

D

ac[ intri într-o biseric[ vie, în care este vestit[ o
Evanghelie întreag[, nu este neobi=nuit s[ auzi în
predic[, în cântare sau în rug[ciune, cuvinte care sunt
adresate lui Dumnezeu, ca de exemplu: <Glorie |ie, Doamne!
Slav[ |ie, Domnul meu! Numele T[u s[ fie prosl[vit!> Ce
înseamn[ aceste cuvinte? În acest mesaj vom privi la felul în care
omul mântuit poate da slav[ lui Dumnezeu =i se poate bucura de
El, care de fapt este scopul nostru ca oameni pe p[mânt. Acest fel
de închinare, folosind cuvinte de adorare, este ceva care de mult
în cer =i chiar acum, în timpul nostru, Lucifer ar fi vrut =i o vrea
pentru el, cu toate c[ slava este a lui Dumnezeu. Chiar =i omul se
las[ m[gulit de diavol s[ cread[ c[ slava =i gloria este ceva ce i se
cuvine lui, cu toate c[ nu este în stare de ea.
Când gladiatorii începeau lupta în aren[ defilau prin fa\a lojei
împ[ratului =i spuneau: <Slav[ \ie, împ[rate! Cei ce vor muri te
salut[!> Slava pe care =i-o adun[ omul prin ceea ce are, prin ceea
ce devine între oameni, la fel ca =i slava pe care o prime=te de la
al\i oameni este trec[toare, a=a cum a remarcat =i împ[ratul Henry
al VIII-lea când era pe patul de moarte: <Prieteni, am pierdut
coroana, împ[r[\ia =i sufletul!> Dezam[git de aceast[ neputin\[
de a \ine ce a avut sau de a se bucura de slava =i bog[\ia oferit[
552

de lume, Solomon a spus c[ tot ce se face sub soare <este
de=ert[ciune =i goan[ dup[ vânt> (Eclesiastul 1:14), ca apoi s[
recunoasc[ autoritatea Aceluia ce are toat[ slava =i care merit[ s[
fie ascultat =i de temut. <Teme-te de Dumnezeu =i p[ze=te poruncile Lui. Aceasta este datoria oric[rui om.> (Eclesiastul 12:13).
Un om în\elept cu numele de Herman Melville a în\eles c[ gloria =i slava nu este ceva ce s[ i se potriveasc[ muritorului, de
aceea a spus: <Gloria este un patron, s[ fiu deci f[r[ glorie!> Ca
suflete mântuite, pline de recuno=tin\[, vrem s[-I d[m slav[ lui
Dumnezeu, dar cum s[ facem aceasta? Chiar de la început trebuie
s[ =tim c[ a da slav[ lui Dumnezeu nu este ceva ce facem doar
duminica, în casa de rug[ciune, ci înseamn[ aducerea unei jertfe
care cuprinde via\a întreag[, într-o d[ruire sincer[ în a=a fel ]nc`t
s[ fie primit[ de Acela care prime=te chiar =i mul\umirile noastre
sincere ca act de prosl[vire. Versetul citat la început, de=i foarte
scurt, este foarte bogat în semnifica\ie, pentru c[ prin el Domnul
Isus ne spune cum poate omul s[-L prosl[veasc[ pe Dumnezeu.
<Dac[ aduce\i mult[ road[, prin aceasta Tat[l Meu va fi prosl[vit;
=i voi ve\i fi astfel ucenicii Mei> (Ioan 15:8).
A prosl[vi înseamn[ a da slav[, a glorifica, a te închina, a
mul\umi, a te bucura de frumuse\ea =i splendoarea lui Dumnezeu.
Dac[ suntem de câ\iva ani pe calea Domnului ]nseamn[ c[ suntem obi=nui\i cu ace=ti termeni, ]ns[ Domnul Isus ne înva\[ care
este modul practic de a-I da slav[, =i anume prin road[. Suveranitatea este ceva I Se potrive=te cu adev[rat numai lui Dumnezeu,
dar nu este ceva ce se g[se=te ]ntr-o carte groas[ de dogme, ci
recunoa=terea suveranit[\ii lui Dumnezeu, care-L calific[ singur
pe El s[ fie prosl[vit =i s[ primeasc[ slava =i gloria, are o parte
practic[ =i aceasta este felul în care, odat[ ce am fost n[scu\i de
sus, aducem roada a=teptat[ de Dumnezeu de la noi. Ca oameni
mântui\i, nu se poate s[ avem scop mai înalt =i mai important ca
acela de-a face din glorificarea Numelui lui Dumnezeu scopul
vie\ii noastre, =i aceasta cuprinde tot ce facem, ce nu facem =i
chiar ce gândim. De la Sebastian Bach, care î=i semna fiecare
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compozi\ie cu cuvintele: <A lui Dumnezeu s[ fie toat[ slava!>, la
cel care proclam[ vestea bun[ a mântuirii în libertate sau în persecu\ii aspre, la cel care rabd[ s[ fie batjocorit pentru credin\a lui
în Domnul f[r[ s[ cârteasc[, la cel care duce un cuvânt de
mângâiere celui bolnav =i ajutor celui în lips[ =i pân[ la acela care
î=i deschide inima =i în cânt[ri de laud[ în mijlocul poporului
sfânt laud[ pe Domnul, to\i sunt oameni care prin ceea ce fac dau
slav[ lui Dumnezeu.
Este important s[ =tim cum s[-I d[m slav[ lui Dumnezeu cu
via\a noastr[, aceast[ lucrare fiind legat[ de prima lege a
Decalogului =i de cea mai mare porunc[ amintit[ în Noul
Testament, pentru c[ ea ne \ine în Hristos, ne cre=te în El =i ne
garanteaz[ prezen\a Lui în via\a noastr[. Prima road[ la care vom
privi c[-L prosl[ve=te pe Dumnezeu este caracterul omului care
prin poc[in\[ a devenit o f[ptur[ nou[. Aceast[ schimbare de
caracter o coordoneaz[ Duhul Sfânt, care din oameni fire=ti =i
lume=ti, plini de roada firii p[mânte=ti, face din aceia care ascult[
de El, suflete cu un caracter nobil, ce seam[n[ tot mai mult cu
Hristos. <Roada Duhului, dimpotriv[, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga r[bdare, bun[tatea, facerea de bine, credincio=ia,
blânde\ea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este
lege> (Galateni 5:22, 23).
Caracterul sufletului mântuit este de a=a fel ]nc`t are pace =i
când se afla în furtun[, pentru c[ ]l aduce prezen\a Duhului Sf`nt
în acea situa\ie. Este un caracter care este tot mai frumos
pe m[sur[ ce înv[\[m s[ umbl[m prin credin\[. S[ stai într-un
bazin cu ap[ poate fi pl[cut, dar când apa este mic[ nu po\i s[
înve\i s[ îno\i, de aceea uneori Dumnezeu ne scoate în larg, unde
picioarele noastre nu mai ajung pe jos, fiind sili\i s[ înot[m, =i a=a
înv[\[m s[ umbl[m prin credin\[, nu prin vedere. O alt[ road[
prin care omul }l prosl[ve=te pe Dumnezeu este eviden\a în
conduita omului n[scut din nou: <plini de roada neprih[nirii, prin
Isus Hristos, spre slava =i lauda lui Dumnezeu> (Filipeni 1:11).
Ucenicii Domnului au fost un exemplu pentru tot norodul din

Ierusalim, pentru c[ în conduita lor =i în lucr[rile pe care
Dumnezeu le f[cea prin ei au recunoscut roada neprih[nirii.
Norodul a recunoscut c[ Dumnezeu era viu în via\a acelor
apostoli minuna\i =i aceasta ia f[cut pl[cu\i chiar =i norodului.
<...niciunul din ceilal\i nu cuteza s[ se lipeasc[ de ei; dar norodul
îi l[uda în gura mare> (Fapte 5:13).
De multe ori aceia care tr[iesc ce spun se bucur[ de încrederea
celor în jurul c[rora lucreaz[ =i locuie=te, pentru c[ în conduita lor
este recunoscut[ o purtare cinstit[, demn[ de încredere. <C[ci
roada luminii st[ în orice bun[tate, în neprih[nire =i în adev[r>
(Efeseni 5:9). Aceast[ road[ a luminii, care const[ în bun[tate fa\[
de aproapele nostru, este ceva dup[ care lumea înseteaz[ pentru
c[ o întâlne=te tot mai rar. În ora=ul New York a avut loc un accident de metrou în care au fost r[ni\i doi oameni =i un câine. Unul
din oameni lucra la între\inerea c[ii ferate, iar cel[lalt om era unul
din cei aproape 30 de mii de oameni din New York numi\i <homeless>, adic[ f[r[ cas[, care-=i f[cuse un loc de locuit undeva în
subteran. În urma articolului public în ziar despre acel accident,
redac\ia ziarului a primit în ziua urm[toare 90 de telefoane de la
oameni care întrebau de starea de s[n[tate a câinelui, 3 telefoane
prin care se cerea informa\ie despre starea s[n[t[\ii muncitorului
de la sta\ia de metrou, dar nu s-a primit nici un telefon prin care
cineva s[ întrebe de starea de s[n[tate a omului <homeless>. Acest
fel de întâmpl[ri arat[ starea inimii omului din zilele de ast[zi =i
ne spune ceva despre cât de necesar este ca cei credincio=i s[ aib[
o conduit[ care dovede=te mil[ =i bun[tate, întocmai a=a cum
Domnul Isus a avut mil[ de aceia care erau privi\i uneori ca
p[c[to=i =i chiar ca o lep[d[tur[ a societ[\ii.
O alt[ road[ prin care omul }l prosl[ve=te pe Dumnezeu este
prin ceea ce d[ lucr[rii lui Dumnezeu =i prin ceea ce-i ajut[ pe cei
ce sunt ]n necaz, care apoi, la rândul lor, s[-I aduc[ mul\umiri lui
Dumnezeu. <În chipul acesta ve\i fi îmbog[\i\i în toate privin\ele,
pentru orice d[rnicie, care, prin noi, va face s[ se aduc[ mul\umiri
lui Dumnezeu> (2 Corinteni 9:11). Fiec[rui credincios i se d[ o
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ipr[vnicie duhovniceasc[ =i oricât de pu\ini ar fi talan\ii pe care
i-ai primit din mâna Aceluia care umbl[ cu tine, cu ei se pot face
lucr[ri mari. Samson cu o falc[ de m[gar a câ=tigat o biruin\[,
pentru c[ Domnul a fost cu el. David cu o pra=tie în mân[ l-a
doborât pe Goliat, pentru c[ s-a dus s[ lupte cu el în Numele
Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu are felul Lui de a se folosi de
ceva sau cineva f[r[ mare semnifica\ie între oameni ca s[ fac[
ceva semnificativ, pentru ca toat[ slava s[ fie a Lui.
Îi d[m Domnului sim\[mintele cele mai alese ale inimii, timpul =i chiar bunurile noastre le punem la dispozi\ia Lui, fiindc[
=tim c[ suntem ispravnici peste tot ce ni s-a dat, dar de fapt nu
avem nimic pentru mult timp, deoarece va trebui s[ ne desp[r\im
de toate lucrurile ce le avem =i ne vom întâlni numai cu ceea ce
am pus în mâna Domnului pentru p[strare. Banii vame=ilor nu
erau accepta\i în sinagog[, =i ast[zi banii celor care nu-L cunosc
pe Domnul sunt risipi\i pe lucruri de nimic, totu=i am auzit de
un caz în care un om de afaceri necredincios i-a cerut voie pastorului s[-=i dea zeciuiala la biserica lui, pentru c[ a spus c[ el =tie
=i crede principiile puse de Dumnezeu în picioare cu privire la
bani. Credinciosul care-L cinste=te pe Domnul cu averea lui nu
numai c[ a în\eles c[ a-I da Lui este un privilegiu, dar în
acela=i timp dovede=te c[ roada d[rniciei, care ne face s[
sem[n[m cu Cel ce a dat cel mai mult, cre=te, =i prin aceasta
Dumnezeu este prosl[vit.
Ca fii ai Luminii, când cerem primim în\elepciune de sus =i
=tim s[ tr[im pentru El, chiar dac[ s[ tr[ie=ti pentru El cost[, ]ns[
a nu tr[i pentru El cost[ =i mai mult. <C[ci roada luminii st[ în
orice bun[tate, în neprih[nire =i în adev[r> (Efeseni 5:9). Domnul
Isus ]i pune pe cei milo=i în rândul acelora despre care spune c[
<va fi ferice>, pentru c[ =i ei vor avea parte de mil[. Mil[ nu
înseamn[ doar s[ ver=i lacrimi când vezi pe cineva în durere, ci
înseamn[ ac\iune, a=a cum mila lui Dumnezeu pentru noi a dus la
ac\iunea de salvare a omului care s-a încheiat cu moartea
Domnului Isus pe cruce. Mila lui Dumnezeu L-a f[cut s[ ne dea

nu ce meritam, ci ceea ce aveam nevoie, adic[ iertare =i mântuire.
P[catul nostru a trebuit pl[tit, =i Domnul Isus l-a pl[tit în locul
nostru, iar nou[ ne-a dat mil[ prin har. Ca unii care urmeaz[ pilda
lui Dumnezeu, copiii Domnului trebuie s[ aib[ mil[ de cei care au
nevoie de ajutor. A=a cum ne-a înv[\at în pilda samariteanului
milos, aproapele nostru este acela care are nevoie de ceva ce
avem noi. Mila te opre=te s[ nu judeci cu asprime, ci s[ sari în ajutorul celui în nevoie de ajutor.
Lipsa de dorin\e dup[ lucruri p[mânte=ti =i de o mare
îmbog[\ire este o adev[rat[ comoar[ a sufletului mântuit, pentru
c[ a avea o astfel de stare fa\[ de lucrurile trec[toare de pe p[mânt
îi d[ voie s[-=i strâng[ comori acolo unde molia nu le roade =i
ho\ii nu le fur[. O alt[ road[ prin care omul }l prosl[ve=te pe
Dumnezeu este rodul buzelor, adic[ prin cuvintele ce ]i ies pe
buze. Aceast[ road[ se vede în cântare, în rug[ciune =i în m[rturia
noastr[ despre un Hristos înviat din mor\i care tr[ie=te în noi.
Rug[ciunea nu este o tehnic[ prin care omul s[-L manipuleze pe
Dumnezeu =i nici nu este o metod[ prin care El este informat de
parc[ nu ar =ti ce vrem s[-I spunem, chiar dac[ unii fac din
aceast[ metod[ de a se ruga ceva religios.
Rug[ciunea noastr[ }l prosl[ve=te pe Dumnezeu atunci când }i
mul\umim pentru vindecarea sufletului nostru =i ne exprim[m
dorin\a ca =i al\ii s[ fie vindeca\i sau ajuta\i. Este o lucrare în care
strig[tul inimii este auzit mai bine =i mai repede de Dumnezeu ca
=i cuvintele care ne ies pe buze. Fariseii se rugau într-un mod prin
care se aplaudau pe ei, ca s[ se simt[ bine ei, dar rug[ciunea este
un timp când vrem s[ aib[ loc o descoperire a tainelor inimii
noastre înaintea lui Dumnezeu, este un timp când ne acord[m ca
un instrument la voia Lui pentru via\a noastr[. Faptul c[ ne
sim\im bine când ne închin[m Domnului prin rug[ciuni de cereri,
mul\umiri =i prosl[vire este un produs al faptului c[ sim\im
prezen\a Lui, care ne umple de pace. Cea mai adânc[ rug[ciune
este uneori aceia pe care o facem când suntem mai împov[ra\i =i
mai dezgusta\i de lume, dar suntem fl[mânzi dup[ Domnul =i
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dup[ Cer. Cuvintele care ne ies pe buze când vorbim cu oamenii
este unul din felurile în care putem da slav[ lui Dumnezeu, ]ns[ a
comunica bine =i clar nu este întotdeauna u=or, dar este absolut
esen\ial când în balan\[ este mântuirea unui suflet.
Comunicarea este important[ ca aspect academic în c[s[torie,
în câmpul muncii, dar a comunica adev[rul despre felul cum un
suflet poate veni la Acela care-I poate da nevinov[\ia este mai
important ca toate celelalte. Când cel mântuit este înc[l\at cu
râvna Evangheliei, chiar dac[ îl mai calc[ cineva pe picior nu-l
doare a=a de tare ca pe cel descul\, care nu are aceast[
înc[l\[minte, pentru c[ cel plin de râvn[ nu \ine ca fiind a=a de
important ce face omul, ci are ca \int[ vestirea Evangheliei =i
via\a care urmeaz[. Când }i mul\umim Domnului pentru tot ce El
îng[duie peste via\a noastr[ }i d[m slav[ lui Dumnezeu. <Nu s-a
g[sit decât str[inul acesta s[ se întoarc[ s[ dea slav[ lui
Dumnezeu?> (Luca 17:18). David prosl[vea Numele Domnului
mereu prin cântare =i chiar cu lira lui de p[stor =i odat[ a adus un
întreg ora= într-o stare de laud[ =i cântare.
David nu a avut doar vorbe, ci a rânduit cânt[re\i =i slujitori
care s[ fac[ slujbe =i s[ aduc[ jertfe înaintea Domnului. Când am
venit la Domnul, El ne-a luat lan\urile viciilor =i ne-a dat aripi
care ne înal\[ spre Cer. Sim\im aceste aripi atunci când cântarea
noastr[ de prosl[vire se înal\[ c[tre Domnul, care nu ne r[mâne
dator, ci imediat ne r[spunde cu pace =i fericire în suflet. Legea
aerodinamicii ne înva\[ c[ presiunea aerului asupra aripilor
avionului produce ridicare, la fel cântarea de laud[ dintr-o inim[
curat[ =i sincer[ ne ridic[ în prezen\a Domnului. Un alt fel de
a-L prosl[vi pe Dumnezeu prin a rodi este acela de a câ=tiga
suflete pentru Domnul. <Rodul celui neprih[nit este un pom de
via\[, =i cel în\elept câ=tig[ suflete> (Proverbe 11:30). Acela care
are ca prioritate a vie\ii a face de cunoscut celor nemântui\i
planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru om, prin cuvintele =i
faptele de fiecare zi, este un suflet care rode=te o road[ care-L
bucur[ pe Dumnezeu =i face bine oamenilor.

Pentru ca cineva s[ vrea ce ai tu, s[ vrea s[ fie ca tine, trebuie
s[ vad[ în tine ceva ce este de dorit. S-a f[cut un studiu despre
locurile de pe p[mânt unde este cel mai de dorit s[ locuie=ti, pentru c[ este cel mai pu\in probabil s[ fii afectat de microbi, =i acel
loc este Polul Nord, unde din cauza temperaturilor foarte sc[zute
microbii nu au =ans[ de supravie\uire prea mare =i totu=i nimeni,
oricât =i-ar pre\ui s[n[tatea, nu vrea s[ se mute acolo. Sunt
oameni care cunosc Adev[rul =i doresc s[-L comunice =i altora,
dar sunt atât de reci =i aspri încât nimeni nu vrea s[ aud[ ce au de
spus, pentru c[ nu vor s[ fie ca ei.
A fi mereu vesel =i senin este bine, de=i aceasta nu garanteaz[
c[ cineva va vrea ce ai tu, dar dac[ e=ti mereu trist =i moroc[nos
po\i fi sigur c[ nimeni nu vrea ce ai tu. Omul firesc are nevoie de
lucruri ca =i alcool, droguri, bog[\ie, faim[ sau orice alt lucru
care-l conduce =i îi domin[ via\a, ca acestea s[-i spun[ c[ este
altcineva decât e de fapt, pentru c[ lor în=i=i, pe bun motiv, nu le
place cine sunt ei. Îmbr[ca\i cu haina bun[t[\ii, acestor oameni
trebuie s[ li se spun[ despre Domnul Isus care-i transform[ din
cineva de care nici lor nu le place în suflete iertate =i de pre\,
potrivite pentru a fi ve=nic cu Dumnezeu. Ce este bun =i cinstit se
poate spune în cuvinte simple, f[r[ s[ fie nevoie s[ ataci în primul
rând viciile care pe moment \in con=tiin\a unui astfel de om
amor\it[. Ei trebuie s[ vad[ o corectitudine =i armonie în ce
spunem =i facem, ca apoi s[ ajung[ s[ spun[ c[ adev[rul pe
care-l vestim corespunde cu realitatea vie\ii ce o tr[im.
Oamenii ]i cinstesc =i respect[ pe aceia care ating limitele ce
par de neîntrecut, a=a cum este în cazul atle\ilor de performan\[,
iar aceia care nu-L cunosc pe Domnul, dar urm[resc tr[irea noastr[, vor fi atra=i de felul cum ac\ion[m, diferit de ceea ce ar ]nsemna o purtare normal[. De exemplu, ac\ion[m diferit prin a
r[spunde cu bine celui ce ne face r[u sau prin a r[mâne în deplin[
pace când totul în jur se pare c[ se clatin[. Adev[rata pio=enie,
spunea Calvin, se deosebe=te de o fals[ pio=enie la vremea
încerc[rii, când vine furtuna, când =uvoaiele lovesc în casa noas-
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tr[ care r[mâne în picioare, =i toate acestea sunt urm[rite cu
interes de cei din jurul nostru, în mijlocul c[rora Dumnezeu ne-a
pus s[ fim lumin[. Trebuie, ca privind la timpurile în care tr[im,
s[ chem[m sufletele la mântuire cu un sim\ al urgen\ei, folosind
glasul Adev[rului care are ca temelie Sfânta Scriptur[.
Biserica lui Dumnezeu nu este un vapor de croazier[ pe care s[
te recreezi, ci este o corabie a salv[rii sufletelor nem`ntuite. SOS,
Save Our Souls, este un apel interna\ional care înseamn[ în
române=te: <Salva\i sufletele noastre>, adoptat unanim în 1919 ca
s[ fie un semnal transmis prin radio sau telegrafie de c[tre navele
aflate în pericol de scufundare. Pe marea vie\ii se aude acest semnal de SOS, dar cine va merge s[ le spun[ vestea prin care pot fi
salva\i? Vei fi tu unul din acele suflete ascult[toare de Dumnezeu?
To\i oamenii de pe p[mânt umbl[, având deasupra lor sângele
ce-L ocrotitor în urma împ[c[rii cu Dumnezeu sau umbl[ c[lcând
peste acest sânge sfânt, pierind ]n neascultare de Domnul care
porunce=te oamenilor de pretutindeni s[ se poc[iasc[.
Dac[ e=ti un suflet care ai avut parte de mil[ =i umbli având
deasupra ta sângele ocrotitor, ai spus cuiva, care nu a ajuns în
aceast[ stare de siguran\[, c[ exist[ ast[zi oferit[ oamenilor o
mântuirea a=a de mare c[ oricine vine la El este primit de Tat[l
prin Domnul Isus Hristos? Dac[ e=ti de câ\iva ani pe calea
Domnului fii sigur c[ aceast[ road[ de a aduce suflete la Hristos
este prezent[ în via\a ta. Ce folos s[ iei lec\ii de tenis, dac[ niciodat[ nu practici acel sport? Ce folos s[ tot înve\i din Biblie despre
importan\a de a aduce suflete la Hristos, dac[ niciodat[ nu practici aceasta prin a-i spune cuiva de Domnul, despre felul cum El
\i-a schimbat via\a sau prin a-l invita la casa de rug[ciune, unde
s[ aud[ Evanghelia. Nu trebuie neap[rat s[ fii un om grozav de
important între oameni, nu trebuie s[ ara\i impun[tor =i nici nu ai
nevoie de frumuse\e trupeasc[, dar ai nevoie, cât e=ti, s[ fii în
întregime al Lui, pentru c[ Dumnezeu nu caut[ mai întâi la ce ai
tu de oferit, ci caut[ un suflet care vrea s[ asculte de El.
Nu a=a de mult acela care zice: <Doamne! Doamne!> }l

prosl[ve=te pe Dumnezeu, ci acela care rode=te prin a face voia
Lui }l glorific[. Dac[ devii interesat în ceea ce Dumnezeu este
interesat, vei afla c[ El este interesat în ce e=ti tu interesat, chiar
dac[ acestea sunt lucruri m[runte. Un arhitect bun nu se mir[ de
o lucrare care ajunge s[ fie terminat[, pentru c[ el a v[zut-o deja
terminat[ în mintea lui din momentul în care a finalizat planurile
pentru construirea acelei lucr[ri. Din momentul în care Duhul
Sfânt ne-a luat în primire spre a ne modela, dup[ chipul Fiului =i
pentru a cre=te în noi virtu\i sfinte, =tie fiecare faz[ de cioplire
prin care vom trece, =tie fiecare lucrare de finisare =i =tie care trebuie s[ fie statura noastr[ în credin\[ în momentul când vom pleca
spre cer. Duhul Sfânt face din noi fiin\e porivite pentru Cer, care
vor fi ve=nic ]n slujba Domnului =i Îi vor da slav[ lui Dumnezeu.
Privind la roada a=a de diferit[ pe care harul felurit al lui
Dumnezeu o cre=te în sufletul n[scut din nou, po\i s[ spui c[ via\a
ta }l prosl[ve=te pe Dumnezeu? Po\i s[-\i cheltui tot timpul liber
schimbând canale la televizor, po\i s[ ba\i drumul stadioanelor =i
a magazinelor, sau po\i alege s[ r[scumperi vremea prin a te pune
la dispozi\ia Domnului, f[c`nd ceva ce-L glorific[ pe El =i
r[mâne ve=nic. Via\a este scurt[, pl[cerea =i durerea p[mânteasc[
sunt trec[toare, deci investe=te-te în ce r[mâne vesnic, adic[
sufletul t[u =i al acelora de lâng[ tine, care au nevoie de ceea ce
ai tu sau de ceea ce =tii tu. Acela care singur are nemurire =i o d[
cui vrea a ales s[ ne-o dea =i nou[, celor care am cerut =i am primit darul mântuirii. <A lui Dumnezeu, care singur este în\elept, s[
fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.>
(Romani 16:27). Domnul ne-a chemat nu numai la a lucra pentru
El, ci dup[ principiul c[ unde este St[pânul acolo va fi =i slujitorul, Dumnezeu ne va chema la slava Lui când ne va primi în
locul pe care l-a preg[tit pentru noi. <Îns[ eu sunt totdeauna cu
Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreapt[; m[ vei c[l[uzi cu sfatul
t[u, apoi m[ vei primi în slav[> (Psalmul 73:23, 24).
Biserica catolic[ spune c[ este necesar pentru ca cineva, care a
murit, s[ fie socotit unul dintre sfin\i s[ fi avut cel pu\in trei mi-

560

561

C{L{TORIE SPRE |ARA PROMIS{

nuni bine documentate în via\a ce a tr[it-o pe p[mânt, ]ns[
Scriptura ne spune c[ to\i care am avut <parte de chemarea
cereasc[> =i am îmbr[cat haina neprih[nirii lui Hristos suntem
socoti\i sfin\i =i neprih[ni\i. <+i pe aceia pe care i-a hot[rât mai
dinainte, i-a =i chemat; =i pe aceia pe care i-a chemat, i-a =i socotit
neprih[ni\i, i-a =i prosl[vit> (Romani 8:30). Nou[ ne r[mâne s[-L
glorific[m cu via\a noastr[ prin a alege s[ rodim, fiind ce vrea El
s[ fim, acolo unde ne vrea El, ca într-o zi s[ ne bucur[m de
r[spl[tirile Lui când ne va spune: <Bine rob bun =i credincios; ai
fost credincios ]n pu\ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intr[ în bucuria st[pânului t[u!> (Matei 25:23).
Amin

52
SECRETUL FERICIRII
<Ferice de cei fl[mânzi =i înseta\i dup[ neprih[nire,
c[ci ei vor fi s[tura\i!> Matei 5:6

T

ot mai multe magazine folosesc, spre a-=i vinde produsele,reclama care spune: <Satisfac\ie garantat[>, =i nu
pu\ine sunt magazinele din America care pentru a-i
încânta pe clien\i cu ideea c[ nu au nimic de pierdut continu[ mai
departe: <Sau ]\i d[m banii înapoi!>. Dar dac[ este vorba nu de un
obiect ce poate fi înlocuit, ci de zilele precis num[rate de Cel care
\i le-a dat ca s[ le tr[ie=ti pe p[mânt? Nici o garan\ie din partea
lumii nu poate îndeplini condi\ia de a face un client statisf[cut
pentru prea mult timp. Lumea cu pofta ei care trece, =tiind c[ are
de partea ei votul firii vechi cu informa\ii ce intr[ pe poarta
ochilor, încearc[ din r[sputeri s[ conving[ omul c[ îi poate garanta satisfac\ie =i chiar fericire prin ceea ce ofer[.
Ochii v[d aceste lucruri care promit satisfac\ie =i chiar fericire,
dar ei sunt doar un instrument care atunci când sunt s[n[to=i
capteaz[ energia luminii în mi=care =i o transmite la creier unde
se produce imaginea. Urmeaz[ o sortare a informa\iei despre
lucrul v[zut <ce pare pl[cut de privit>, informa\ie care apoi este
dirijat[ la nivelul dorin\elor inimii, adic[ a sufletului, dându-i-se
o valoare dup[ standardul gândirii acelei persoane. În cei care au
avut parte de na=terea de sus =i duhul le-a fost trezit la via\[, procesul final de valorificare a acestor lucruri ce par pl[cute <de privit> nu se opre=te la nivelul sufletului. Sufletul aceluia care a
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devenit o f[ptur[ nou[ este guvernat de standardul unei gândiri
care are la baz[ Cuvântul lui Dumnezeu, iar la nivelul duhului are
ajutorul de cârmuire al Duhul Sfânt care ne-a fost dat pentru a fi
cu noi =i în noi. Un astfel de suflet, care tr[ie=te prin credin\[
a=teptând =i bucurându-se de lumea care vine, poate lua decizii
duhovnice=ti, care sunt mult deosebite de cele f[cute de omul
firesc, care tr[ie=te prin vedere. Decizia omului firesc duce la o
încercare de a prinde o n[luc[ a fericirii p[mânte=ti, care de cele
mai multe ori const[ în ceea ce are cineva pentru timpul scurt
ce-l are de tr[it pe p[mânt, ]ns[ sufletul duhovnicesc poate atinge
un grad de fericire care nu este dependent doar de circumstan\e
p[mânte=ti, ci prin ceea ce a devenit în Hristos Isus poate
cunoa=te o fericire care r[mâne.
În acest mesaj vom privi la felul în care omul poate ajunge la
aceast[ fericire ce nu trece, ci continu[ în via\a ve=nic[. În
cuvântarea de pe munte Domnul Isus ne înva\[ despre virtu\ile pe
care Duhul Sfânt le cre=te în aceia care formeaz[ Biserica Lui, =i
în versetul citat la început ne descrie starea unor suflete fl[mânde
dup[ neprih[nire, despre care El spune c[ vor ajunge s[ fie
s[tura\i. Din oameni cu vie\i goale, tr[ite f[r[ rost, astfel de
oameni care ajung la starea în care s[ fie doritori de a se =ti cura\i
la inim[, ajung s[ tr[iasc[ pentru lucruri ce vor r[mâne ve=nic.
Versetul acesta ne vorbe=te despre oameni care din neferici\i
ajung s[ fie ferici\i. Reclame de tot felul, vitrinele magazinelor =i
panourile de la marginea drumurilor au scopul de a produce în om
o foame dup[ ceea ce are lumea de oferit =i se cheltuiesc bani grei
ca s[ te conving[ c[ nu po\i fi cu adev[rat fericit f[r[ s[ ai acel
lucru. Este trist, dar omului firesc nu-i displace ideea de a fi
am[git în acest fel.
Un om cu numele de Joe Albertson din America, care a ajuns
s[ aib[ sute de magazine, foarte multe din acestea în zonele
locuite de mormoni acum câ\iva zeci de ani, a fost rugat de conduc[torii acelui cult s[-=i închid[ magazinele în ziua de duminic[.
Joe a spus c[ le va închide dac[ membri lor nu mai intr[ în ele

duminica. Magazinele au r[mas deschise pân[ acum, pentru c[
omului îi place s[ fie am[git de g[sirea unui strop de fericire =i
este de cele mai multe ori neputincios în a face ce este bine pentru suflet, mai ales dac[ lucrurile la care trebuie s[ renun\e îi d[
promisiunea unei fericiri cât de mici. Un poet rom`n î=i deplângea
starea neputincioas[, pentru c[ spunea c[ vede lucrurile bune, le
încuviin\eaz[ =i apoi le urmeaz[ pe cele rele. Cu scopul de a-l
ajuta s[ g[seasca fericirea, Dumnezeu îng[duie s[ simt[ o foame
pe care Domnul Isus a numit-o sete =i foame dup[ nerih[nire.
Majoritatea se gândesc imediat c[ Dumnezeu le d[ dorin\a ca s[
fac[ ceva fapte bune, dar neprih[nirea acceptat[ de Dumnezeu
este cea care este în persoana Domnului Isus Hristos =i cu aceast[
neprih[nire Tat[l îmbrac[ fiecare suflet risipitor care vine la El cu
credin\[ =i se c[ie=te de risipa f[cut[. <+i voi, prin El, sunte\i în
Hristos Isus. El a fost f[cut de Dumnezeu pentru noi în\elepciune,
neprih[nire, sfin\ire =i r[scump[rare> (1 Corinteni 1:30).
Domnul Isus a fost f[cut pentru noi neprih[nire, =i acela care
prime=te darul mântuirii este în Hristos, deci în neprih[nire. Mul\i
oameni, =i în mod specific se poate s[ ne vin[ în gând majoritatea
fariseilor din timpul când Domnului Isus a fost pe p[mânt, au
încercat s[ g[seasc[ aceast[ fericire de a fi ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu prin a pune înaintea Lui fapte prin care ei s-au crezut
a fi neprih[ni\i, dar Domnul refuz[ neprih[nirea imperfect[ a
oamenilor ca merit ini\ial de împ[care cu omul. <Pentru c[,
întrucât n-au cunoscut neprih[nirea, pe care o d[ Dumnezeu, au
c[utat s[-=i pun[ înainte o neprih[nire a lor în=i=i, =i nu s-au supus
astfel neprih[nirii pe care o d[ Dumnezeu> (Romani 10:3). Mul\i
misionari care vestesc Evanghelia în \[rile unde aceast[ veste
bun[ a p[truns numai în ultima vreme, spun c[ nu au a=a de multe
probleme cu oamenii ca s[ accepte c[ sunt p[c[to=i =i nici s[-L
accepte pe Domnul Isus, ci problema pe care au este c[ mul\i din
ei }l vor pe Domnul Isus dar mai vor =i pu\in Buda, în cazul
hindu=ilor vor pe Domnul Isus dar vor =i din dumnezeii lor, sau în
cazul majorit[\ii oamenilor, doresc aceast[ stare de fericire g[sit[
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în neprih[nire dar vor s[ ajung[ la ea folosind cel pu\in o parte din
metodele lor. Cine vrea s[ g[seasc[ fericirea o poate afla când
ajunge s[ fie socotit neprih[nit de Dumnezeu prin Domnul Isus.
La aceast[ stare se ajunge prin a fi fl[mând dup[ neprih[nire,
adic[ dup[ Domnul Isus care ca Pâinea vie\ii satur[ pe cel
fl[mând. Poate c[ nu =tii, poate nici nu crezi, dar cea mai mare
nevoie a sufletului t[u este aceea de a fi împ[cat cu Dumnezeu.
Dac[ e=ti unul din sufletele interesate =i fl[mânde dup[ a g[si
fericirea care nu trece, poate te întrebi cum ai putea primi aceast[
neprih[nire aduc[toare de fericire. Secretul g[sirii acestei fericiri,
care este numai în Domnul Isus, const[ în faptul c[ trebuie s[ fii
a=a de fl[mând încât mânat de aceast[ foame spiritual[ începi
s[-L cau\i mai mult ca orice =i mai mult ca pe oricine. <C[uta\i
mai întâi Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui, =i toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra> (Matei 6:33). Dumnezeu,
Singurul care poate face omul cu adev[rat fericit, nu accept[ s[
fie al doilea în via\a cuiva =i motivul pentru care unii nu g[sesc
fericirea este datorit[ faptului c[ întâi de a caut[ neprih[nirea Lui
ei caut[ binecuvânt[rile Lui, care ne sunt promise pe deasupra.
<Gusta\i =i vede\i ce bun este Domnul! Ferice de omul care se
încrede în El! Teme\i-v[ de Domnul, voi, sfin\ii Lui, c[ci de nimic
nu duc lips[ cei ce se tem de El!> (Psalmul 34:8, 9). Oamenii
caut[ fericirea în satisfac\ile ce le g[sesc în a avea lucruri,
pozi\ie sau rela\ii cu al\ii, dar aceste lucruri de care Dumnezeu
poate alege s[ nu ne lipseasc[ sunt un produs secundar al faptului
c[ mâna\i de o foame grozav[ L-am c[utat =i g[sit pe Domnul
Isus, care a promis c[ se va l[sa g[sit de aceia care-L caut[
cu toat[ inima.
Dac[ ai o durere în corp =i mergând la doctor acesta te umple
cu calmante =i seditive, care pe moment te face s[ nu mai sim\i
durerea, =i te trimite lini=tit acas[, în loc s[ trateze infec\ia =i s[
înl[ture astfel cauza dureri, acel doctor este un doctor r[u.
Amelior`nd simptomele f[r[ a trata cauza bolii omul r[mâne tot
bolnav =i ]n tot mai mare pericol. Simptomele sim\ite de om sunt

de la Dumnezeu, atât foamea fizic[ care-\i spune c[ ai nevoie de
ap[ =i hran[ ca s[ tr[ie=ti, cât =i durerea pe care o simte omul bolnav, pentru c[ durerea îi spune c[ ceva în organismul lui nu
func\ioneaz[ bine =i are nevoie de asisten\[ medical[. Omul care
nu cunoa=te fericirea care const[ ]n a avea p[catul acoperit =i
f[r[delegea iertat[ simte o foame dup[ fericire =i de cele mai
multe ori încearc[ s[ trateze aceast[ simptom[ prin a ob\ine
lucrurile care crede c[-l vor face fericit, dar pentru c[ trateaz[
simptoma =i nu adev[rata cauz[ a nefericirii r[mâne tot dezam[git
=i tot nefericit. Foamea =i setea dup[ neprih[nire pe care o simte
omul ne]mplinit este îng[duit[ de Dumnezeu.
Fiecare om alege s[ trateze simptomele de sete =i foame spiritual[ superficial, ac\ion`nd la efect, sau poate alege s[ caute
cauza care-i provoac[ foamea dup[ neprih[nire. De cele mai
multe ori omul fl[mând dup[ neprih[nire caut[ s[ rezolve aceast[
problem[ a sufletului prin religie. Unii depind de ce pot face conduc[torii religio=i pentru ei, al\ii caut[ s[ fac[ fapte bune, iar al\ii
urmeaz[ cu stricte\e ceremonii biserice=ti f[cute de oameni =i lipsite de via\[. Acest fel de ac\iune amor\e=te pe moment con=tiin\a,
ca apoi, nu dup[ mult timp, omul s[ simt[ din nou acel gol creat
de foamea care-l roade în[untru, sim\ind c[ tot nu este ]n rela\ie
bun[ cu Dumnezeu, pentru c[ fericirea adus[ prin tratarea
simptomei a disp[rut. Dac[ e=ti invitat de cineva la cin[ =i î\i este
foarte foame nu te intereseaz[ a=a de mult c[ gazda a pus la
mas[ cele mai scumpe tacâmuri sau cea mai frumoas[ vesel[. Nu
vrei s[-\i pun[ muzic[ s[ te sim\i mai bine. Nu vrei s[ vezi
gr[dina, picturile din sufragerie, bibelourile care sunt cur[\ate
regulat =i care nu au nici urm[ de praf =i nici nu te intereseaz[ de
covoarele în care sim\i c[ te scufunzi când p[=e=ti pe ele. Oricât
de frumoas[ ar fi fa\a de mas[ =i ori cât de mult ar fi decorat[
masa, toate acestea, chiar dac[ pe moment î\i sustrag aten\ia
de la mâncare, nu pot înl[tura foamea =i nici nu te poate bucura,
pentru c[ î\i este tot foame.
Într-un mod asem[n[tor lucrurile p[mânte=ti =i chiar situa\iile
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prospere nu pot da adev[rata fericire, pentru c[ omul simte cum i
se scurge via\a ca nisipul cel fin printre degete, simte c[ urmeaz[
altceva, pentru c[ are în el gândul ve=niciei =i nu poate fi cu
adev[rat fericit pân[ când nu se =tie ]ntr-o rela\ie bun[ cu
Dumnezeu. Dac[ e=ti cumva un suflet în via\a c[ruia fericirea este
doar un rar vizitator pe care nu-l cuno=ti, =i în loc de pace sim\i
triste\e =i o lips[ a bucuriei, chiar dac[ ai sau nu din plin cele
pamânte=ti, Cuvântul Domnului vrea s[ te sf[tuiasc[ s[-\i îndrep\i
privirea spre Acela care poate satisface =i s[tura foamea ta dup[
fericirea care nu trece, adic[ dup[ neprih[nire, accept`nd c[ jertfa Lui a pl[tit în întregime pre\ul r[scump[r[rii sufletului t[u. Nu
o parte, nu jum[tate, ci în întregime Domnul a pl[tit pre\ul
isp[=irii sufletului t[u. <…El ne-a iubit pe noi, =i a trimes pe Fiul
S[u ca jertf[ de isp[=ire pentru p[catele noastre> (1 Ioan 4:10).
Dragostea lui Dumnezeu pentru omul pe care l-a creat =i pe
care vrea s[-l vad[ fericit const[ în faptul c[ El ne-a dat nu ce
merit[m ci aceea ce aveam nevoie =i fiecare din noi aveam nevoie
s[ sc[p[m de vina care a gonit fericirea din inima noastr[. El a
f[cut aceast[ lucrare dup[ planul S[u prin Fiul care a devenit pentru noi neprih[nire, =i primind aceast[ neprih[nire s[ fim împ[ca\i
cu Dumnezeu Tat[l. Cauza acestei crize în via\a noastr[, manifestat[ printr-o foame dup[ fericire, a fost p[catul care ne-a târât
prin patimi =i ne-a separat de Dumnezeul al c[rui ochi, spune
prorocul Habacuc, sunt a=a de cura\i c[ nu pot privi nelegiuirea.
A fost voia lui Dumnezeu s[ nu ne lase în aceast[ criz[ disperat[
care ne-ar fi \inut separa\i de El pentru veci, de aceea a trimis pe
Fiul S[u s[ vin[ =i s[ moar[ pentru ca <oricine va crede în El> s[
poat[ primi nevinov[\ia, ca astfel s[ fie ]ntr-o rela\ie bun[ cu
Dumnezeu =i a=a s[-i fie s[turat[ foamea dup[ fericire. Prin
aceast[ <voie> am fost sfin\i\i noi, =i anume prin jertfirea trupului
lui Isus Hristos, odat[ pentru totdeauna (Evrei 10:10).
Dac[ pân[ acum nu ai cunoscut ce înseamn[ s[ ai pace =i s[ te
culci lini=tit, =tiind c[ =i dac[ ar fi s[ treci la cele ve=nice vei
ajunge s[ fii ve=nic cu Dumnezeu, trebuie s[ =tii c[ acest

<oricine> include =i sufletul t[u, indiferent de cum î\i este trecutul. Acest <oricine> înseamn[ c[ Dumnezeu nu se uit[ la fa\a
omului, ci la inim[. Acest lucru a ie=it a=a de clar la iveal[ când
Dumnezeu a respins fra\ii înal\i =i chipe=i ai lui David pentru
slujba de împ[rat =i a ales un copil. Aceast[ alegere f[cut[ de
Dumnezeu prin Samuel de asemenea demonstreaz[ neputin\a firii
omului =i a aspectului s[u fizic de a-L mul\umi pe Dumnezeu.
Dac[ ai avut un accident, te califici pentru ajutorul ambulan\ei,
dac[ e=ti bolnav, te califici s[ fii examinat =i tratat de un doctor,
dar dac[ te sim\i p[c[tos =i fl[mând dup[ neprih[nire, te califici
pentru a primi darul iert[rii =i al neprih[nirii de la Domnul Isus,
care a fost cunoscut ca fiind prieten al vame=ilor =i al p[c[to=ilor.
Un p[c[tos nu este cineva care doar a f[cut o gre=eal[, ceva
neinten\ionat =i din neglijen\[, ci p[cat este ceva ce fiecare din noi
am f[cut cu voia, =tiind c[ prin a face acel lucru trecem de ceea
ce Dumnezeu a pus în con=tiin\a noastr[. Nici un p[cat nu poate
fi scuzat, dar poate fi iertat în meritul depus pe altarul lui
Dumnezeu ca plat[ pentru p[catele întregii omeniri. Omul este o
fiin\[ care =tie pre\ui =i men\ine prieteniile dup[ folosul pe care
acestea i le aduc, dar nici o prietenie nu aduce mai mult câ=tig
dec`t prietenia cu Domnul Isus în care =i numai în care omul
g[se=te fericirea. Lipsa fericirii omului se datoreaz[ lipsei
neprih[nirii care este cauzat[ de lipsa prezen\ei Domnului Isus în
via\a lor. <Mul\i zic: «Cine ne va ar[ta fericirea?» Eu îns[ zic: «F[
s[ r[sar[ peste noi lumina Fe\ei Tale Doamne!»> (Psalmul 4:6).
Vaticanul are 8 km de rafturi de acte =i documente vechi secrete
pe care le \ine în tunele subterane, dar chiar dac[ \i-ar da voie s[
le cite=ti pe toate nu ai g[si secretul fericirii, pentru c[ Dumnezeu
a f[cut în a=a fel ca acesta s[ nu fie greu de g[sit, ci oricine vrea
aceast[ fericire cu adev[rat s[ o poat[ g[si.
Acela care-L caut[ cu toat[ inima întâi de orice altceva va g[si
în Domnul Isus fericirea sufleteasc[. Pe deasupra, tot prin
Domnul sufletul mântuit se va bucura de binecuvânt[rile pe care
El ni le d[ în aceast[ via\[. <Doamne, prin îndurarea Ta se bucur[
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omul de via\[…> (Isaia 38:16). Cine nu este fl[mând dup[
neprih[nire, nu-L poate g[si pe Domnul Vie\ii. Cine nu e disperat
dup[ a se =ti mântuit nu face din aceast[ c[utare prima lui prioritate, dar când e=ti fl[mând dup[ aceast[ neprih[nire pe care o d[
Dumnezeu prin credin\[ nu te mai poate opri nici prietenii, nici
familia =i nimic altceva de la a c[uta =i a g[si mântuirea în
Domnul Isus, care este pentru noi în\elepciune, neprih[nire,
sfin\ire =i r[scump[rare. Dac[ vrei ca acest secret al fercirii s[
devin[ o realitate în via\a ta trebuie s[ treci de la a spune: <Eu sunt
p[storul meu>, pentru c[ î\i cau\i o satisfac\ie =i împlinire artificial[ în ce po\i g[si =i face pe p[mânt, la a spune: <Domnul este
P[storul meu…> (Psalmul 23:1), primind ce a f[cut El pentru tine
=i dându-I Lui tot controlul vie\ii tale.
Deviza oportuni=tilor spune: <Unde este bine, acolo este \ara
mea> =i fiecare din noi avem oportunitatea de a trece de partea lui
Dumnezeu, unde sufletul nostru g[se=te un <bine> ve=nic pentru
suflet, care dup[ aceast[ via\[ continu[ sa tr[iasc[ în fericire
ve=nic[. <Dar dup[ cum este scris: «Lucruri, pe care ochiul nu
le-a v[zut, urechea nu le-a auzit, =i la inima omului nu s-au suit,
a=a sunt lucrurile, pe care le-a preg[tit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc»> (1 Corinteni 2:9). Ai ajuns vreodat[ în viat[ ta la
realizarea gândului c[ Domnul Isus este cea mai mare nevoie a ta?
Este condi\ia necesar[ ca s[-L g[se=ti, ca s[ prime=ti darul Lui
pentru tine =i a=a s[ fii fericit. Cât[ fericire ai în via\a ta? Adev[rul
este c[ ai cât[ vrei =i am cât[ vreau, ]n func\ie de c`t de setos =i
de fl[mând sunt dup[ El. <C[ci El a potolit setea sufletului însetat, =i a umplut de bun[t[\i sufletul fl[mând> (Psalmul 107:9).
Singurii oameni care se pot bucura de o fericire adev[rat[ sunt
aceia care, fiind la ad[postul jertfei Domnului Isus, privesc f[r[
fric[ dincolo de mormânt =i tr[iesc aceast[ via\[ din plin,
bucurându-se de lucr[rile pe care acest Dumnezeu bun le face în
via\a lor. <Cât pentru mine, fericirea mea este s[ m[ apropiu de
Dumnezeu; pe Domnul Dumnezeu }l fac locul meu de ad[post, ca
s[ povestesc toate lucr[rile Tale> (Psalmul 73:28).

Pe vremuri, cor[bierii vorbeau de furtuni grozave pe mare, plugarii despre tauri tari care trag plugul cu u=urin\[, solda\ii despre
r[nile ce le-au primit în lupte, dar odat[ ce omului i s-a descoperit
secretul fericii, prin a fi fl[mând dup[ neprih[nire, au ap[rut pe
p[mânt oameni care vorbesc despre adev[rata fericire. Indiferent
de circumstan\ele vie\ii, unii din ei fiind arunca\i la fiare, iar al\ii
tr[ind vie\i prospere, aceia care fac parte din aceast[ categorie
nou[ de oameni ap[rut[ pe p[mânt, numi\i de Domnul Isus oameni
n[scu\i din nou, au avut în comun faptul c[ au fost fl[mânzi dup[
neprih[nire =i au g[sit-o în persoana Domnului Isus Hristos. Pân[
în 1914 nu au fost semafoare la intersec\ii, pân[ în anul 1921 nu
au existat detectoare care indic[ dac[ un om minte sau spune
adev[rul. Pân[ în 1921 nu au existat televizioare, pân[ în 1953 nu
s-a f[cut transplant de rinichi. Pân[ în anul 1970 nu au existat dischete pentru memorie artificial[, pentru computere. Pân[ în 1980
nu a existat GPS, aparat care s[ indice prin satelit pozi\ia exact[ în
care te afli pe glob. Toate acestea dovedesc, a=a cum i s-a spus lui
Daniel, faptul c[ în vremea de pe urm[ cuno=tin\a va cre=te, dar
astfel de inven\ii despre care se spune c[ au f[cut via\a omului mai
u=oar[ nu au reu=it s[-i dea adev[rata fericire.
Din clipa când primii oameni prin neascultare au c[zut în p[cat
=i au fost izgoni\i din Eden, nu au mai existat oameni cu adev[rat
ferici\i pân[ când Noul Adam, Isus Hristos a murit pentru
p[c[to=i, deschizând astfel din nou drumul c[tre pomul vie\ii.
Dumnezeu a dat omului o foame dup[ neprih[nire, foame pe care
dac[ nu o ignor[ ajunge s[ caute mai întâi de toate pe Dumnezeu,
care prin Domnul Isus îi d[ neprih[nirea =i-l face fericit. <…Pentru El am pierdut toate =i le socotesc ca un gunoi, ca s[ câ=tig pe
Hristos, =i s[ fiu g[sit în El, nu având o neprih[nire a mea, pe care
mi-o d[ Legea, ci aceea care se cap[t[ prin credin\a în
Hristos, neprih[nirea, pe care o d[ Dumnezeu, prin credin\[>
(Filipeni 3:8, 9). Dac[ ai g[sit în Domnul Isus secretul fericirii,
pre\uie=te-L =i r[mâi smerit, pentru a putea fi folosit de El cât mai
e=ti pe p[mânt, iar într-o zi s[ te po\i bucura de o r[spl[tire
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]mp[r[teasc[. A fi smerit nu înseamn[ s[ por\i haine rupte sau s[
nu te îngrije=ti, ci înseamn[ a face ce spune Domnul, fie c[-\i
place sau nu =i fiecare copil al Domnului alege între a se smeri ori
a fi smerit de Domnul. A fi smerit înseamn[ s[ po\i r[mâne în
aceast[ stare de fericire ca Domnul s[ fac[ lucr[ri prin tine =i pentru care s[-I atribui Lui tot meritul. Înseamn[ s[ nu cau\i s[ fii
remarcat, ci s[ vrei ca în via\a ta, în care Duhul Sfânt men\ine o
ordine divin[, s[ stai acolo unde El î\i spune s[ stai, chiar dac[ ]i
convine firii sau nu, pentru c[ ea nu mai are ultimul cuvânt.
Când e=ti smerit vei auzi oamenii mai bine, dincolo de ceea ce
exprim[ cuvintele lor, =i îi vei trata mai bine, spun`ndu-le unde s[
g[seasc[ acest secret al fericirii. <Ferice de cei fl[mânzi =i înseta\i dup[ neprih[nire, c[ci ei vor fi s[tura\i!> (Matei 5:6), este o
promisiune de care, dac[ e=ti mântuit, te po\i bucura deja de pe
p[mânt, atunci de ce s[ nu spui la cât mai mul\i oameni despre
acest secret al fericirii? Prin a spune altora, prin a aduce suflete la
Hristos, pentru ca El s[ le mântuiasc[, po\i urca înc[ o treapt[ pe
scara experiment[rii fericirii, dar este o treapt[ special[, pentru c[
fericirea de a câ=iga un suflet pentru Hristos o sim\i ]mpreun[ cu
Dumnezeu, care se bucur[ nespus de acel suflet sc[pat de iad.
Când î\i aduci aminte de sentimentul pe care l-ai avut când erai
fl[mând dup[ fericire, =i acuma sim\i cum în neprih[nirea
Domnului Isus foamea ta a fost pe deplin satisf[cut[, dore=ti s[
lauzi pe Domnul =i s[ te bucuri de mântuirea pe care \i-a dat-o.
<…ca s[ vestesc toate laudele Tale,… =i s[ m[ bucur de mântuirea
Ta> (Psalmul 9:14).
Când ai o rela\ie de prietenie cu Domnul t[u dore=ti s[ te pui
în slujba Lui, pentru c[ nu ui\i c[ ai fost falimentar, spiritual
vorbind, dar te-au întâlnit îndur[rile lui Dumnezeu, care printre
altele \i-a dat o foame =i o sete dup[ neprih[nire. <...ne iese degrab
înainte îndur[rile Tale!…> (Psalmul 79:8). Îndur[rile Domnului
vin în via\a noastr[ în reu=ite p[mânte=ti =i mai ales ]n cele
duhovnice=ti, dar Domnul Isus a spus ucenicilor s[ se bucure nu
a=a de mult de succesul care ]l au pe p[mânt, ci s[ se bucure c[

numele lor sunt scrise în cartea vie\ii. Fericirea ce o simte omul
care umbl[ cu Dumnezeu pe p[mânt va atinge un nivel =i mai ridicat în clipa când, fie prin moarte sau prin R[pirea bisericii la cer,
vom ajunge în fa\a Aceluia care a f[cut posibil ca noi s[ g[sim
fericirea. Este sufletul t[u unul dintre acelea care a g[sit fericirea
în Domnul Isus? Dac[ da, astep\i cu ner[bdare s[-L vezi pe
Domnul? Faci parte din fecioarele în\elepte, =tiind c[ în arogan\a
firii noastre vechi de multe ori nu credem c[ suntem gre=i\i? Chiar
atunci când suntem în pericol, eu, =i fiecare suflet care-=i dore=te
binele ve=nic, trebuie s[ ne întreb[m dac[ nu am a\ipit pe cale =i
dac[ Domnul este =i ast[zi sursa fericirii noastre.
A\ipirea spiritual[ se aseam[n[ cu starea de somn a trupului,
despre care se spune c[ este frate cu moartea, pentru c[ nimeni
atunci când se culc[ nu =tie în care lume se va trezi. Când dormi
nu =tii c[ ai dormit pân[ când nu te-ai trezit. Când dormi de multe
ori ac\ionezi în vis diferit de cum ai ac\iona dac[ ai fi treaz. Când
dormi nu-\i place s[ auzi alarma ceasornicului. Privind la aceste
tr[s[turi ne putem verifica dac[ am a\ipit suflete=te sau dac[
lucr[m cu tragere de inim[ în ogorul Lui, pentru ca El s[ ne
g[seasc[ robi buni =i credincio=i. Domnul Isus vine pe nori, =i nu
este vorba neap[rat de vaporii de ap[ cunoscu\i de noi ca fiind
nori, ci El vine înconjurat de un nor format din albul hainelor
acelora care-L vor înso\i, care într-o clip[, într-o clipeal[ se vor
uni cu sfin\ii de pe p[mânt.
Venirea Lui va fi ca fulgerul, care str[bate cerul cu viteza
luminii, a=a c[ poate ocoli circumferin\a p[mântului de =apte ori
=i jum[tate într-o secund[, a=a de repede va avea loc =i R[pirea
Bisericii. Unul din filozofii greci, referindu-se la cuno=tin\ele lui
intelectuale, a spus c[ poart[ cu el toat[ comoara lui. +i copiii
Domnului care vor fi r[pi\i la cer vor avea cu ei toat[ comoara lor.
Duhul Sfânt, care a f[cut în[untru celor n[scu\i din nou un templu sfânt, a trimis tot ce a avut de trimis în cer, a=a ca cei ce pleac[
nu vor privi, ca so\ia lui Lot, cu regrete înapoi, ci vor intra la
osp[\ul preg[tit pentru aceia care =i-au g[sit fericirea în Domnul
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Isus Hristos. Caut[-\i fericirea în Domnul Isus =i vei fi ve=nic
fericit! Amin

AFIRMA|II BIBLICE REFERITOARE LA
NECESITATEA MÂNTUIRII
1. To\i oamenii sunt p[c[to=i, f[r[ nici o excep\ie
<Nu este nici un om neprih[nit, nici unul m[car... Nu este nici
unul care s[ fac[ binele, nici unul m[car... C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani 3:10, 12, 23). <Iat[ c[
sunt n[scut ]n nelegiuire, =i ]n p[cat m-a z[mislit mama mea>
(Psalmul 51:5). Pentru c[ to\i ne-am n[scut cu o natur[ p[c[toas[, to\i suntem p[c[to=i, indiferent c`te p[cate am comis.
2. Consecin\ele p[catului sunt nefaste =i ve=nice
<...plata p[catului este moartea> (Romani 6:23). Nu doar
moartea fizic[, ci moartea a doua, adic[ iadul. <Iazul de foc este
moartea a doua. Oricine n-a fost g[sit scris ]n cartea vie\ii, a fost
aruncat ]n iazul de foc> (Apocalipsa 20:14-15). Este o imagine
sumbr[ =i ]nfior[toare, dar afirmat[ cu t[rie de Dumnezeu ]n
Cuv`ntul S[u.
3. Exist[, ]ns[, o speran\[ vie pentru orice p[c[tos, ]n
meritele jertfei Domnului Isus Hristos
<Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe
c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru noi> (Romani
5:8). <Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\a ve=nic[... Cine crede ]n Fiul, are via\[ ve=nic[; dar cine
nu crede ]n Fiul, nu va vedea via\a, ci m`nia lui Dumnezeu
r[m`ne peste el> (Ioan 3:16, 36). Aceasta este =ansa uria=[,
oferta harului lui Dumnezeu adresat[ fiec[rui om, oric`t de
p[c[tos ar fi el.
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4. Orice om prime=te m`ntuirea prin credin\a ]n Isus
Hristos
<Dumnezeu ne-a dat via\a ve=nic[, =i aceasta este ]n Fiul S[u.
Cine are pe Fiul, are via\[; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are
via\[. V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi, care crede\i ]n
Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:1113). <C[ci tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred ]n
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12). <Dac[ m[rturise=ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
=i dac[ crezi ]n inima ta c[ Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i, vei fi
m`ntuit> (Romani 10:9). Po\i fi iertat de toate p[catele tale =i
m`ntuit, chiar acum, chem`ndu-L pe Domnul Isus ]n inima ta
cu credin\[, prin rug[ciune:

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

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

cuno=tin\a ofertei de iertare a lui Dumnezeu prin Domnul Isus.

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.

Ne bucur[m c[ ai ajuns la finalul acestei c[r\i.
Dac[ ]n urma citirii celor 52 de mesaje dore=ti s[ cuno=ti mai
multe despre umblarea cu Domnul, s[ te apropii mai mult de
Dumnezeu sau s[-\i ]nchini via\a =i inima lui Hristos, s[ ]ncepi s[
}l urmezi pe Domnul, scrie-ne pe adresa de mai jos. Vom fi
bucuro=i s[ te sus\inem ]n rug[ciune =i s[ te ajut[m ]n dezvoltarea
rela\iei tale cu Hristos.
Societatea Penticostal[ de Misiune Cre=tin[ din Rom`nia
C.P. 264
410610 Oradea
Tel: 0259-436 841
Fax: 0259-432 778
E-mail: spmcr@rdslink.ro

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
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