Marius Tripon

Cum să auzi
glasul Lui?

Am avut dorinţa, cu ajutorul Domnului, să scriu o
carte mică pentru creştinii care cunosc pe Domnul Isus ca
Mântuitor personal. Este pentru aceia a căror duh a fost
trezit la viaţă (Coloseni 2:13, Romani 6:13, Efeseni 2:1) prin
căinţă şi naştere din nou şi au intrat în Legământ prin botez.
Aş îndrăzni să spun că mesajul acestei cărţi se vrea a fi un
mic ghid îndrumător spre supranaturalul lui Dumnezeu, care
poate totul, (Genesa 18:14) în măsura îngăduinţei Lui. Prin
supranatural înţelegem evenimente s-au stări care prin
îngăduinţa lui Dumnezeu depăşesc legile fizice şi legile
naturale. Contrar filizofiei care face din lucruri simple lucruri
complicate aş vrea să arăt lucruri de mare valoare spirituală,
încercând a le face puţin mai uşor de înţeles. Această carte
cheamă la răstignirea drepturilor omului vechi (Romani 6:6,
Galateni 2:20) şi recunoaşterea lui Dumnezeu ca Împărat al
vieţii noastre care ne-a promis că este cu noi în toate zilele, şi
împuternicirea omului nou. În timp ce aşteptăm cu
nerăbdare întruparea noastră divină sau răpirea Bisericii la
sunetul trâmbiţei, şi facem aceasta în pace fără duelări de
idei despre Harpato sau Parusia, ori prin a căuta să aflăm
ziua aceea. Scriind nu doar frumosul, ci Adevărul, vreau să
fiu folositor Împărăţiei Lui, prin a pune la îndemâna celor
care vor să fie mai aproape de Dumnezeu, câteva gânduri.
Aceste rânduri sunt pentru aceia care numesc succes
a rămâne credincioşi Domnului Isus, indiferent de
circumstanţe. De obicei, subiectul meu este mântuirea
oamenilor care se încăpăţânează să meargă în iad, deşi există
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calea plătită, să ieşi din trista stare de muritor nemântuit;
dar pentru cei care vor mai mult din ce are Dumnezeu pentru
noi, am scris câteva rânduri despre felul în care putem avea o
convorbire cu Stăpânul lumii.
Suntem o ţărână frământată de mâna Creatorului care
şi-a pus amprenta chipului Său în noi, şi în dragostea Sa a
pregătit calea pentru a ne duce la El după această viaţă. Ca
oameni, putem spune că viaţa este ca un tren în care ne
trezim fără să ne aducem aminte când am urcat, dar suntem
atraşi ca de un magnet imens spre El, (Eclesiastul 3:11) în
faţa căruia vom sta într-o zi hotărâtă de El, când vom coborî
din trenul vieţii. Într-o lume care scrâşneşte cu neiubire, şi în
ascuns se fac planuri meschine de către oamenii puterii de
moment, în spatele cărora sunt forţe demonice, exista o
specie de oameni care au iubire pentru Dumnezeu şi pentru
sufletele nemântuite, şi au o sete tot mai mare după tot ce
are Dumnezeu pentru copiii Lui. În lumea în care trăim, cele
mai mari bucurii, împliniri sau dezamăgiri şi nefericire vin în
urma relaţiilor care le avem cu cei din jurul nostru. Ca unii
care am gustat ce bun este Domnul, putem spune că cea mai
mare împlinire pe pământ o avem prin legatura noastră cu
Dumnezeu. Într-o vreme când democraţia cu drepturile
creştinilor se destramă pe zi ce trece, şi guvernele lumii se
unesc sub pretextul de a controla o contaminare fizică, cu
planuri îndrăzneţe de a decima omenirea, vor să controleze
pământul creat de Dumnezeu îndreptându-l spre mirajul
folosit de ateii comunişti în care toţi au de toate inclusiv o
religie globală, pentru a pregăti apariţia lui Anticrist. Există
totuşi o grupare de creştini născuţi din nou care vor să înveţe
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cum pot să se apropie mai mult de Dumnezeu aşa încât să
audă glasul Lui.
Cât timp suntem în viaţă, avem oportunitatea de a
deveni copii a lui Dumnezeu, adevăraţi, care înseamnă a
urma cât se poate de aproape, ca mod de viaţă, pe Domnul
Isus; urmând lumina Scripturii care poate lumina ochii inimi.
Odată deprinşi cu mesajul Scripturii, putem trata Cuvântul
Sfânt ca fiind cel mai la îndemână pentru a sta de vorba cu El.
În 1454 Gutemberg a tipărit pentru prima dată 200 de Biblii,
dar de atunci, această carte, pentru care mulţi au fost
persecutaţi, a ajuns să fie cea mai tipărită carte; cea mai
iubită şi cea mai urâtă. Cine nu iubeşte această Carte nu are
nici un argument că iubeşte pe Dumnezeu. Cel mai obişnuit
fel de a auzi Vocea Domnului este prin a deschide Cuvântul
inspirat de Duhul Sfânt. Dumnezeu vorbeşte prin mesaje în
Casa de rugăciune, prin vasele Lui, dar ni s-a făcut o
promisiune ca oi ale Domnului Isus: "Oile merg după El,
pentru că îi cunosc glasul" (Ioan 10:4). Ştim că El vorbeşte
prin Cuvânt dar unii vor mai mult. Sunt şi din aceia care fac
abuz de această promisiune, şi merg la extremă, spunând tot
timpul că Dumnezeu spune asta sau asta în lucruri banale.
Astfel de cazuri fac să fie vorbită de rău calea Domnului; unii
vorbesc din gândurile izvorâte din dorinţele lor, sau mai rău,
sunt convulsii psihologice. Sunt bani, picturi, diamante
veritabile, originale şi sunt copii. Viaţa trăită în sfinţenie,
cunoaşterea Cuvântului, ne pot feri de falsuri. Mai întâi, dacă
Duhul Sfânt ne convinge de vre-o vină, cerem iertarea Lui cu
căinţă. Apoi îi dăm toate îngrijorările până ce nu le mai porţi,
altfel rugăciunea este doar o plângere şi nu poţi înainta. Un
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copil vorbeşte ca un copil dar odată adult vorbeşte diferit.
Poţi fi un începător în abilitatea de a-L auzi, sau mai matur în
abilitatea spirituală de a-L auzi. Experienţa vieţii de
rugăciune, în izolare, fără grabă pentru a face alte lucruri,
face posibil ca să-I auzi mesajul. Avem promisiunea Lui că
oile Lui aud şi deosebesc glasul Lui de alte glasuri străine.
Vrăjmaşul sufletului nostru ar vrea să crezi că doar unii, doar
elita de creştini renumiţi, pot prinde această legătură, care
ne vorbeşte ca o voce înlăuntrul nostru, dar nu este exclus ca
să auzi la nivelul urechilor. Contează mult cum te poziţionezi
spiritual şi chiar fizic. Spiritual trebuie să simţi că ai fost
iertat pe deplin, iar fizic trebuie să ai un loc în linişte, fără
întreruperi de gălăgie. Acela care nu vrea să creadă că oile
Lui pot auzi glasul Lui, nu va auzi nimic. Dacă aud cumva
ceva, o vor pune vocea pe seama gândurilor lui. Dacă eşti
oaia Lui ai dreptul la acest privilegiu, să-L auzi pe Acela careţi este Tată, când, prin credinţă, mergi înaintea Lui cu
aşteptări bazate pe ce spune Scriptura. Trăim tragedia lumii
când, în bună parte, cei care poartă numele de creştini sunt
lumeşti, idolatrii, şi nu ştiu ce înseamnă experienţa naşterii
din nou, şi în acest fel stau cu sufletul lor sub un adăpost fals
al religiilor scornite de oameni. Astfel de oameni trebuie să
audă Evanghelia şi să se pocăiască necondiţionat ca să
găsească pacea şi sfinţirea.
Este un veac al înşelăciunii, când binele este numit
rău şi invers, şi dimensiunea pământească ocupă toată viaţa
oamenilor fără să lase loc pentru grija sufletului. Este o
vreme a creştinilor “doritori de cale largă” cu interpretări
liberale; trăiri care i-au făcut să nu poată fi deosebiţi de
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lume. Este o vreme când sporeşte necurăţia şi se dau legi
care încurajează fărădelegea; trăim o vreme a prăbuşirii
moralităţii, şi totuşi Dumnezeu mai are martori ai Învierii
Lui; suflete cu pasiune pentru Adevărul lui Dumnezeu.
Trăim vremuri tulburi şi încurcate, când prorocul mincinos
vrea să strângă omenirea sub umbrela ecumenismului, cu
miciuni care atacă Dumnezeirea Fiului, şi ţine oamenii, deja
bezmetici de plăcerea desfrâului, în rătăcire de Acela care
este oglindirea Tatălui (Evrei 1:3) şi Logosul întrupat. Este o
vreme în care, dacă proclami adevărul cum cere Dumnezeu
în Scriptură, eşti privit ca revoluţionar - chiar fanatic - şi
totuşi, mai poţi găsi creştini care citesc şi trăiesc Cuvântul
Sfânt, pentru că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Am
întâlnit credincioşi care au fugit de “stricăciunea care este în
lume prin pofte," (2Petru1:4), cu un înalt standard moral,
care au gustat că bun este Domnul; care vor mai mult ca
rutina săptămânală; credincioşi care vor să umble mai
aproape de Dumnezeu, cârmuiţi fiind de Duhul Sfânt. Oameni
care au făcut din Dumnezeu ţinta căutarilor lor, pentru care a
iubi nu este un eveniment, ci un proces continu al vieţii; au
căutat pe Dumnezeu şi El s-a lăsat găsit. "Mă veţi căuta, şi mă
veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13).
Astfel de oameni nu s-au mulţumit să dea lumină cât un
licurici; au luminat cu putere, ca şi alţii să vadă Calea ce duce
la mântuire, prin exemplu personal.
Aceste rânduri nu sunt pentru amatori de senzaţii
tari, fără integritate spiritual, ci pentru aceia care se smeresc
sub mâna tare a lui Dumnezeu. Este pentru aceia care pot să
spună că ei cred în Dumnezeu aşa cum cred că există soare;
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este pentru aceia care cred că El este atotputernic în lumină
şi în întuneric. Aceste rânduri sunt scrise spre a veni în
ajutorul acelora care au dorinţa să audă glasul Domnului.
“Fă-mă să-ţi aud glasul! Căci glasul Tău este dulce, şi faţa ta
este plăcută.” (Cântarea Cântărilor 2:14). Este pentru aceia
care vor să trăiască o închinare plăcută Domnului Isus, nu
doar formalism religios. Este pentru aceia care găsesc
vredinc de cinste şi adorare fără limită pe Domnul Isus, Fiul
lui Dumnezeu. Este pentru aceia care nu se împotrivesc
Duhului Sfânt, se fac părtaşi Duhului Sfânt prin botezul
umplerii cu Duhul Sfânt, şi vor să mai crească în harul felurit
de necuprins a lui Dumnezeu.
Tot ce primim de la Dumnezeu este prin credinţă,
datorită înfierii, şi nu pentru meritele noastre. Domnul Isus
din noi (Efeseni 3:17) ne conectează la plinătatea Tatălui,
care ne dă cu plăcere ce-i după voia Lui. "Până acum n-aţi
cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca
bucuria voastră să fie deplină." (Ioan 16:24) Dacă eşti un
suflet flămând după mai mult din ce are Dumnezeu pentru
noi, spre bucuria ta şi a Domnului, poţi alege să ai priorităţi
în viaţă care-ţi îngăduie să trăieşti pe înălţimi spirituale. Poţi
alege să dezvolţi capacitatea să trăieşti dinlăuntru - afară,
adică în templul trupului tău să fi condus de duhul tău viu şi
înobilat de prezenţa Duhului Sfânt. Ca să auzi vocea
Păstorului, este nevoie să intri, spiritual vorbind, în prezenţa
Lui, chiar dacă cunoaştem în parte. Soarele care permite
viaţa pe pământ este de un milion de ori mai mare ca
pământul. Nu ne putem raporta la o astfel de dimensiune sau
la planete mult mai mari ca şi soarele (Wasp, Kapa, Beatle);
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dar deşi nu-L putem înţelege deplin pe Acela care a pus
lumina în Soare, ştim că El iubeşte omul făcut după chipul
Său, vrea să aibă o relaţie de Tată şi copil cu noi; vrea să ne
vorbească personal. Poate că, pentru unii, o astfel de
întâlnire cu Domnul este ca o urcare pe un munte înalt, şi noi
alegem să urcăm sau nu. Sigur este că dacă ajungi la ţintă ai
să spui că s-a meritat. În acest fel de trăire identitatea
spirituală, maturizarea omului nou devine prioritară lumii
materialiste.
După învierea Domnului Isus a apărut pe pământ o
astfel de specie nouă; o creaţie nouă, o eră nouă a sufletelor
care au pe Dumnezeu în ei. Este o cultură nouă care îşi are
începutul la Cincizecime, a oamenilor care au în ei Împărăţia
lui Dumnezeu; o grupare de oameni care nu se lasă biruiţi de
îngrijorări; un grup de oameni care prin pocăinţă au fost
născuţi din nou, în meritul jertfei Domnului Isus.
Abilitatea de a umbla cârmuit de Duhul Sfânt începe
cu acest fenomen spranatural numit naşterea de sus - din
Dumnezeu (Ioan 1:13), pentru că fără această minune, din
cauza moştenirii Adamice, duhul (care este una din cele trei
parţi a fiinţei noastre (1Tesaloniceni 5:23)) este mort. O
astfel de viaţă, ca făptură nouă şi nu îmbunătăţită, care aduce
pe Dumnezeu în noi (1Ioan 4:15), aşa cum a promis Domnul
Isus, este posibilă şi astăzi.
La Iov 33:14 scrie că Dumnezeu vobeşte în diferite
feluri însă de cele mai multe ori omul nu ia seama. Vorbeşte
prin Cuvântul Scripturii, prin natură şi Universul creat de El,
vorbeşte prin vise, prin proroci, dar mai vorbeşte cu cei care
găsesc "calea întracolo," adică descoperă taina părtăşiei în
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rugăciune în cămăruţă, sau în grup de rugăciune; când ai
discernământul că auzi o voce ce se aude înlăuntrul tău,
diferită de vocea cugetului şi care o desluşeşti că este a Lui.
Dumnezeu ne poate vorbi când ne rugăm în Duh şi adevăr,
aşa cum i-a spus femei Samaritence la fântână (Ioan 4:23).
Adevărul este identificat în Scriptură ca fiind Domnul Isus
(Ioan 14:6), Cuvântul (Ioan 17:17), şi Duhul Sfânt (1Ioan 5:6)
- numit şi Duhul Adevărului (1Ioan 4:6). Dumnezeu nu
numai că ne dă voie să-L căutăm în acest fel, ci Domnul Isus
spune că astfel de închinători doreşte Tatăl. "Mă voi ruga cu
duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar
voi cânta şi cu mintea" (1Corinteni 14:15). Apostolul Pavel
descrie în acest fel ce participă la închinarea noastră în duh
şi adevăr. Când cuvântul duh este început cu literă mică este
vorba de duhul nostru, şi când este scris cu D mare este
vorba de Duhul lui Dumnezeu.
Pe vremea când eram copil în oraşul Oradea, tatăl
meu şi mulţi alţii ca el aveau radiouri mari ca să poată prinde
undele de radio de la Vocea Americii sau Europa liberă. Îmi
aduc aminte ce atent trebuia să fie şi cum trebuia să întoarcă
acea rotiţă ca să poată găsi şi recepta acea frecvenţă care
venea din altă ţară. Cred că toţi cei născuţi din Dumnezeu,
care strâng Cuvântul Scripturii în inima lor, încep să-L
cunoască şi să umble cu El, doresc un Dumnezeu căruia să-I
vorbească şi care să le vorbească. Poţi trăi ca un creştin
nominal, doar cu numele, sau ca unul care are duhul viu şi
dinlăuntrul lui curg râuri de apă vie (Ioan 7:38), care are în
viaţa lui evidenţa faptelor făcute în credinţă. Spun din nou de
"duhul viu pentru că nu toţi cei ce se folosesc de numele de
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creştini au duhul viu (Efeseni 2:1, Coloseni 2:13, Romani
6:13, Efeseni 2:5). Când petreci timp în rugăciune, odată ce te
simţi iertat şi dai slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui,
după ce ai adus la tăcere toate vocile dinprejur, incluzând
aceia a grijurilor zilei; fiind sub acoperirea şi protecţia
sângelui Sfânt, poţi prinde, în stăruinţa rugăciunii şi a
cugetării la frumuseţea şi bunătatea Lui, undele Divine şi să
auzi vocea Lui în tine. Uneori poţi chiar să scrii jos cuvintele
inspirate de El cum au făcut unii proroci din vechime; auzi
cuvinte care întotdeauna şi fără excepţie sunt în armonie cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Poţi să începi părtăşia cu Domnul în
rugăciune ştiind că El este un Dumnezeu bun, care a creat
totul prin şi pentru Preaiubitul Său Fiu, care este chipul
Dumnezeului nevăzut (Coloseni 1:15-16). Odată ce te simţi
curăţit de orice vină, focusul nostru trebuie pus nu pe ce poţi
tu, şi nici pe slăbiciunile tale, ci pe bunătatea şi puterea Lui
care doreşte un anumit fel de închinători, care a promis că va
locui în noi când păzim Cuvântul Lui. “Dacă Mă iubeşte
cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el, şi vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23) Cel care
se grăbeşte, nu trebuie să aibă pretenţia să găsescă împlinire
într-o astfel de închinare, de a fi un singur duh cu El.
(1Corinteni 6:17)
Un suflet sănătos este lacom după Cuvânt, după
cunoaşterea voii Lui, după a asculta predici ziditoare, şi a
asculta cântari pe care le trăieşte. Există un joc numit puzzle,
care este un tablou făcut în sute de bucăţi, şi cine joacă acest
joc, trebuie să potrivească bucată cu bucată. Unele bucăţi
sunt aşa de aproape de a potrivi, încât dacă le forţezi puţin
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intră în acel spaţiu, ca opoi să nu mai poţi termina tabloul
pentru că ai forţat o bucată unde nu-i este locul. În mod
asemănător, dacă forţăm interpretări prielnice firii vechi cu
ce am vrea noi să spună cuvântul, pierdem puterea spritual.
Scriptura nu spune lucruri fără preţ.
Unii vestesc o evanghelie care nu deranjează firea
pământească, cu linguşiri, bine versaţi în datină şi obiceiuri
strămoşeşti, aleg lucrurile care le dă dominaţie peste oameni
şi îmbogăţesc material. Oare ce s-a întâmplat cu porucile
Domnului Isus? "Şi Tată să nu numiţi pe nimeni pe pământ“
(Matei 23:9) sau: "Fără plată aţi primit, fără plată să daţi."
(Matei 10:8) Aceste porunci sunt ignorate de purtătorii de
reverandă în folosul datinii şi a câştigului. Deşii spuse cu
dragoste pentru suflete, aceste cuvinte pot părea dure, dar
dacă nu luptăm cu întunericul (Efeseni 6:12) se luptă el cu
noi ca să ne cucerească şi să ne facă alergarea zadarnică.
Pilda caselor zidite, una pe stancă şi una pe nisip (Matei
7:24-27), ne învaţă că temelia este cel mai important lucru.
Adevărul învăţăturii Scripturii va face casa noastră să
rămână în picioare în furtună. (1Corinteni 3:11) Feriţi-vă de
aşa zis slujitori a altarelor care vor să impresioneze cu
odăjdii scumpe în loc de neprihănire, cu o atmosferă de
lucruri, picturi şi idoli care insuflă respect şi chiar frică, cum
este cazul în bisericile istorice care vor să domine peste
oameni, şi să le ia banii. Trebuie să fugim nu numai de
practicile oculte, ci şi de ceremoniile moarte, de aceiaşi
ciorbă nulă de lălăieli, care pierd timpul oamenilor. Se dau
lupte spirituale care au ca scop dezonorarea chipului de
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creştin, şi prin forţarea interpretării în acest fel duce la
punctul în care calea Domnului este vorbită de rău.
Înainte de a putea avea o relaţie intimă cu Dumnezeu
- să-I auzim glasul - cred că este nevoie să ne îndreptăm
atenţia spre felul în care ne pregătim pentru o astfel de
umblare cu Dumnezeu. După ce recunoşti că Totul a fost
făcut prin El şi pentru El, recunoşti binecuvântata stare că El
locuieşte în tine aşa cum a promis, eşti gata să aştepţi să-I
auzi glasul. Este de aşteptat să-I aducem laudă prin cântări, şi
poate fi foarte benefic, mai ales dacă nu poţi să cânţi prea
bine, să ai înregistrate câteva cântări care mişcă lăuntrul tău.
Creştinul adevărat cântă Domnului pentru că are motive să
cânte; se simte veşnic îndatorat faţă de bunătate lui
Dumnezeu; şi pentru că simte cercetarea Duhului Sfânt.
Mulţi au folosit cântarea pentru a intra în prezenţa Domnului
ca şi Elisei. (2Împăraţi 3:15) Noi iubim cântarea fără să ne
luăm teologia din ea - teologia o luăm numai din Scriptură. Să
cauţi să auzi glasul Lui, şi să-L auzi, înseamnă pentru mulţi a
ieşii din forma religiei şi a păşii "pe calea cea nouă şi vie, pe
care ne-a dechis-o El" (Evrei 10:20). Acest har este nu doar
pentru aceia care au daruri deosebite, ci este pentru oricare
credincios disperat de flămând după mai mult din
Dumnezeu. În timpul cântărilor poţi să te alături lor, şi poţi
să mai spui cuvinte ca în rugăciune, să-L proslăveşti prin
cuvinte, să-I spui cât îL iubeşti, cuvinte care-ţi vin spontan pe
gură. Cântarea sau ascultarea cântării de proslăvire poate fi o
manifestare a închinării în care participă şi duhul, odată ce
are viaţă. Acest timp petrecut la un astfel de altar sfânt în
casa ta, la locul tău de veghe, te pregăteşte să intri în
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prezenţa Lui şi chiar să-I auzi glasul. Partea care cere ceva
practică este aceea de a găsi frecvenţa Lui la care El ne
vorbeşte.
Este posibil să ajungem la felul acesta de viaţă sfântă
contând şi depinzând de puterea care ne-a fost promisă: "Ci
voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste
voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în
Samaria şi până la marginile pământului" (Faptele
Apostolilor 1:8). Este absolut necesar să trecem pe la Golgota
să primim iertarea şi înfierea, dar este necesar să trecem şi
pe la Cincizecime să primim puterea necesară.
Deşii împrejurările, comoditatea, sau chiar pasivitatea
ne-a modelat să trăim liniştiţi în sărăcie spirituală, departe
de plinătatea promisă de Domnul Isus oilor Sale, ne putem
smulge din această stare de căldicel. “Eu am venit ca oile să
aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Se pare că
suntem obişnuiţi să căutăm ce-i natural şi uşor, ce nu cere
stăruinţă, şi nu insistăm, depunând efortul căutării disperate
după faţa Lui, ca să participăm într-un mod mai palpabil la
supranaturalul lumii spirituale a lui Dumnezeu care este în
noi odată ce Duhul Sfânt este în noi.
Învăţăm să mărturisim că Duhul Sfânt cu care am fost
pecetluiţi este în noi. (Ioan 14:17) Ştim că este în noi când
trăim în pace, dar şi când suntem confruntaţi cu atacul
puterii întunericului, şi putem dovedi aceasta când Roada
Duhului este văzută din plin în noi, mai ales când trecem prin
necazuri. Trăind Roada (Galateni 5:22-24), trăieşti în natura
Lui Divină; a Lui care a spus că trăieşte în tine. "Cei ce trăiesc
după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului” şi
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“umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace"
(Romani 8:5,6). Când simţi puterea Lui, şi te obişnuieşti ca
să-L auzi, poţi găsi un mod prin care poţi fi o binecuvântare
pentru cei din jurul tău croind cărări drepte. (Evrei 12:13)
Este o stare în care curăţit prin Cuvânt şi meritul
Sângelui Sfânt, dezlipit cu inima de lucrurile pământeşti,
ştiind că ai ieşit de sub degetul arătător a lui Dumnezeu, te
bucuri din plin de Dumnezeu, aducându-I laudă pentru ce a
făcut pentru tine, şi închinare pentru cine Este. Pentru
adevăratul credincios, iubirea este refrenul vieţii, pentru că
aproape în fiecare zi se prezintă oportunitatea de a
demonstra iertare şi dragoste. Trăind în această dragoste nu
înseamnă că ne dăm consimţământul la păcatele altora,
pentru că o astfel de toleranţă nu este dragoste, ci o
slăbiciune care duce la pierderi duhovniceşti. "Şi nu luaţi
deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă
mai degrabă osândiţi-le." (Efeseni 5:11) Trăind credinţa în
ascultare de El, în mod consecvent, disciplinat, echilibrat,
cumpătat în cele necesare pământeşte, eşti un exemplu
pentru cei din jur.
Odată ce moartea în care ne-am născut (Psalm 51:5) a
fost înlocuită prin legământ cu Viaţă, avem grijă ca nimic
pământesc să nu pună stăpânire pe noi. Umblând pe calea
Domnului ne ferim de orice formă a supranaturalului satanic,
care vrea să înveţe oamenii lezne crezători pentru ai
compromite. Scriptura arată cât de importantă este
vegherea, deoarece, nu când plecăm de pe pământ este cel
mai important, ci cum plecăm. Dimensiunea materială a
fiinţei noastre are ca sfârşit groapa mormântului sau răpirea,
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pe când dimensiunea spirituală va sfârşii în Iad sau Rai, dupa
cum alege fiecare. Să mori mântuit înseamnă să mori cu
păcatul iertat, de aceea să crezi că ajungi în Rai fără pocăinţă
este o absurditate şi chiar o nebunie.
Mulţi au găsit calea spre această stare binecuvântată
de a auzii glasul Lui, vorbind în alte limbi, mult sau puţin, ca
apoi să ceară şi să primescă tălmăcirea, care nu este
traducere, ci tălmăcire.
Chiar de la început vreau să spun că secretul unei
vieţi din belşug depinde de felul în care îmbrăţişezi tot sfatul
Scripturii în curăţie de inimă; adică sfinţirea, care împreună
cu curăţirea, prin meritul sângelui sfânt al Mielului lui
Dumnezeu, ne dă acces la tronul harului (Evrei 10:19).
Sfinţirea şi slujirea sunt două din motivele importante
pentru care Dumnezeu ne-a dat Duhul Adevărului. Un alt
motiv, mai neglijat sau mai necunoscut, este acela că
sfinţenia ne califică să avem o comunicare cu Dumnezeu mai
directă. Astfel de stări de părtăşie cu Cerul, sunt posibile
când prinzi unda tainelor Divine, şi comunici cu Dumnezeu.
Când eram copil se mergea ‘la telefoane’ într-o clădire
în oraş; spuneai unei funcţionare la un ghişeu numărul de
telefon şi oraşul unde vrei să vorbeşti, după care aşteptai în
sala de aşteptare. După un timp funcţionara striga, de
exemplu “Cluj, aveţi legătura în cabina numărul…” Duhul
Sfânt poate face o legatură între noi şi Dumnezeu, dar numai
dacă te păstrezi într-o trăire sfântă.
Pentru că această stare de părtăşie este esenţială,
doresc să spun câteva cuvinte în sprijinul acestui fel de trăire
în sfinţenie. Uitând ce este în urmă (Filipeni 3:13), fără să
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mai trăiesc agonia păcatelor făcute dar iertate, deoarece mar descuraja când văd cât de nemeritos sunt, mă avânt
înainte. Subiectul sfinţeniei este obositor pentru omul
lumesc, şi chiar deranjează când firea veche este la putere,
dar pentru cel duhovnicesc care vrea să facă parte din ceata
biruitorilor amintiţi în Apocalipsa, sfinţenia este un subiect
bine venit. Sfinţirea este o punere deoparte pentru
Dumnezu; o separare de felul lumii de a trăi; este iubirea
neprihănirii care, în compania evlaviei, stârneşte dragostea
pentru Dumnezeu şi pentru sufletele oamenilor. A căuta şi
urma calea sfinţeniei face parte din a urma calea îngustă, şi
nu este negociabilă pentru cei care vor să aibă parte de
Răpire. (Evrei 11:14) Dacă dorinţa sufletului tău este să
umbli cârmuit de Duhul, Dumnezeu care vede acest lucru
tainic lucrează în tine "voinţa şi înfăptuirea" (Filipeni 2:13)
potrivit puterii Lui în noi. (Coloseni 1:29) Dacă vrei să fii plin
de El, şi să fii o binecuvântare pentru alţii (Efeseni 3:16-19),
poţi să ajungi să trăieşti în omul dinlăuntru această plinătate
şi să ajungi să-I auzi vocea. Aşa cum acordezi un instrument
cu coarde, fiinţa ta poate fi acordată la frecvenţa Cerului, dar
trebuie să fii setos după mai mult din El. El care are şi
numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi Matei 1:23); El care
nu dispreţuieşte începuturile slabe nu este niciodată departe
de noi. Sfinţenia este o stare care creşte în ambianţa roadei
Duhului Sfânt, şi când trăim în ascultare de Stăpânul
sufletului. (Galateni 5:22-24) Este bine să fii Sfânt şi să nu
ştii, ca să nu te mândreşti. Sfinţenia, care este podoaba casei
Domnului, a fost şi va rămâne întotdeauna condiţia de a fi
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acceptat în prezenţa Domnului, de a fi plăcut Lui, de a auzii
glasul Lui, şi de a fi flosit de El.
Felul în care primim învăţătura despre sfinţenie ne
spune imediat cât de maturi sau imaturi suntem în credinţă,
indiferent de vechimea pe calea Domnului. Căutăm sfinţirea
fără să uităm că atunci când ne bucurăm de un oarecare
succes în a căuta faţa Domnului (Psalm 27:8), imediat vine în
gând, ca o săgetă arzătoare din partea vrăjmaşului, şi
mândria spirituală să ne îmbie cu gândul că suntem mai
buni, mai meritoşi ca alţii.
Toţi cei interesaţi în a fi parte din răpirea Bisericii,
care în mod metaforic sunt ca şi o logodnică înainte de nuntă
(2Corinteni 11:2), sunt interesaţi în fiecare zi în taina
desăvârşirii care ca o împletitură de credinţă, sfinţenie şi
fapte, ne pune în binecuvântata relaţie de prietenie cu
Dumnezeu. Sfinţirea este un proces care durează toată viaţa.
Este o sfinţenie care ne-o dă Dumnezeu când ne pocăim,
când ne iartă de trecut (Romani 3:21), şi este sfinţenia care o
căutăm noi prin a ne ferii de păcat şi trăind cu evlavie, cu
dăruire pentru lucrările sfinte ca rugăciunea şi faptele bune.
Fiecare faptă are o rădăcină, un gând care a produs
până la urmă fapta, de aceea cred că este uşor de înţeles de
ce trebuie să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos.
(2Corinteni 10:5)
O astfel de viaţă, în care sufletul mântuit nu concepe
să aleagă să se lipsească de împărtăşirea cu trupul şi sângele
Domnului când este oferită în casa de rugăciune. Căutăm
sfinţenia fără a tolera în noi judecăţi şi reguli legaliste.
Această curăţie lăuntrică faţă de alţii atrage după sine
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manifestarea Duhului Sfânt în viaţa noastră. "Cine se lipeşte
de Domnul este un singur duh cu El." (1Corinteni 6:17)
Ca nişte parapeţi pe un drum prăpăstios, sfatul
Scripturii, când este cunoscut şi ascultat, arată ce este drept
şi ne fereşte de cădere, de întinare, şi de oricare duşman al
sfinţeniei. Nu pot face destulă pledoarie în favoarea citirii,
studierii şi memorării Cuvântului Scripturii; când este strâns
în inima noastră, ne vine în ajutor cu un sfat potrivit fiecărei
situaţii. Nu cunoaşterea limbii greci, latine sau a citii în
evreieşte ne lămureşte cel mai bine Scriptura ci Duhul Sfânt
care este în noi pentru că de multe ori lucrurile din Biblie
trebuiesc înţelese şi judecate după înţelesul lor duhovnicesc.
În vremea Vechiului Testament, înainte ca Dumnezeu
să ne trimită darul Sântului Duh care să fie în noi, El a
împuternicit şi inspirat oameni aleşi pentru slujba de a scrie
Cărţile care alcătuiesc Scriptura. Duhul Sfânt cobora peste ei
în trupul şi Sufletul lor. Tot Duhul Sfânt a împuternicit
oameni să acţioneze după voia Lui aşa cum a fost Noe şi
Samson. Una din cele mai mari binecuvântări de care
beneficiem este că Dumnezeu nu se schimbă şi de aceea
promisiunea mântuirii este sigură. "Eu sunt Domnul, Eu nu
mă schimb." (Maleahi 3:6) Lui Iosua i-a spus că aşa cum a
fost cu Moise va fi şi cu el, şi ştim că aşa cum a fost cu ucenicii
Lui pe pământ va fi şi cu noi copiii Lui înfiaţi. (Ioan 1:12)
Când un lucru greu ne stă în faţă trebuie să spunem:
"Este oare ceva prea greu pentru Domnul?" Şi răspunsul este
nu. Credinţa, ca o cheie, ne deschide drumul spre
supranaturalul lui Dumnezeu, spre Darurile Duhului Sfânt şi
astfel să avem viaţă din belşug. Noi alegem să practicăm
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limba fricii şi îndoielii sau limba credinţei care spune: "Pot
totul în Hristos care mă întăreşte." (Filipeni 4:13)
Dumnezeu lucrează în acest fel la creşterea noastră
spirituală ca să ne facă să semănăm mai mult cu Fiul. El este
aşa de fericit cu Fiul că vrea mulţi fii ca şi Fiul Său Isus
Hristos. El ne-a făcut după chipul Său (Genesa 1:26) cu
scopul de aş mării familia de fii şi fiice care în procesul vieţii
trăite în credinţă devin tot mai mult ca Fiul.
Toate examenele vieţii, necazuri le numim noi, chiar
dacă trăim în favoarea Împăratului sunt îngăduite să ne
modeleze în a fi mai mult ca şi Fiul în gândire şi faptă, sau ca
să putem vedea izbăvirea lui Dumnezeu cum am văzut-o şi
eu. Acum zece ani am fost diagnosticat cu cancer la ficat în
gradul patru. Acum opt ani, când am ajuns la un spital,
doctorul mi-a dat 24 de ore de trăit, dar Dumnezeu a rostit
"viaţă" în dreptul meu şi iată-mă încă aici, scriind această
carte. Ezechia, ca şi mine, s-a bucurat de o astfel de biruinţă a
vindecării dar parcă a uitat să iasă el din poză şi să dea toată
slava lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fac aceeaşi greşală, de
aceea spun că nu am meritat îndurarea Lui şi toată slava să
fie a Lui care mi-a prelungit visa pe pământ.
Când Dumnezeu se foloseşte de noi este bine să ieşim
din poză repede ca Dumnezeu să primească toata slava.
Gândindu-ne că necazurile sunt trepte spre mai sus în
credinţă ne dăm seama că nu necazurile sunt prima
problemă ci felul în care ne gândim la ele. Fiecare aşa zis
necaz vine cu o măsură de har, de putere pentru fiecare zi.
(Plângerile lui Ieremia 3:22,23) Când spun: sunt în Hristos şi
El este în mine, toate circumstanţele mele sunt în Hristos. În
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astfel de stări putem întreba: Doamne, ce înseamnă acest
necaz pentru noi? Doamne, ce vrei să fii pentru mine în
această situaţie care ştiu că va lucra spre binele meu?
Doamne, ce vrei să fac? Felul omenesc de a privi lucrurile
este felul raţional care-ţi cere să crezi ce vezi. Acela care
cheamă lucruri ce nu sunt ca şi cum ar fi (Romani 4:17) şi ele
vin în existenţă ne cheamă să învăţăm limba credinţei şi să o
practicăm.
Domnul a vrut să hrănească mii de oameni cu şapte
pâini şi câţiva peştişori (Matei 15:34); El fiind Dumnezeu
avea acces la supranatural şi pentru că Domnul Isus este în
noi, avem şi noi acces.
Dacă vrei să te socoteşti mort faţă de păcat El te
învaţă să fii viu pentru El şi pentru supranaturalul Lui care
poate totul cum a afirmat şi Apostolul Pavel: "Pot totul în
Hristos care mă întăreşte." (Filipeni 4:13) Supranaturalul lui
Dumnezeu care lucrează în puterea Duhului Sfânt include şi
harul de a auzi vocea Lui în intimitatea rugăciunii, unde este
linişte, pace, şi nu este stres şi frustrare. Supranaturalul Lui
lucrează în noi când avem credinţă deoarece este scris că şi
Domnul Isus a făcut puţine minuni acolo unde nu a găsit
credinţă. (Marcu 6:5-6)
Cum lucrează credinţa? De exemplu: David acceptat
să lupte cu Goliat, un adversar formidabil, nu pentru că era
un încrezut care nu putea deosebi tăria lui de tăria unui
gigant. Îmi închipui că şi-a spus în gând: Dumnezeu mi-a
făcut de cunoscut prin Samuel că voi fi împărat aşa că nu am
să mor în această luptă, aşa că vai de tine Goliat! Ştia că nu
era posibil să piardă pe baza promisiunilor lui Dumnezeu în
20

care sa încrezut. Dumnezeu îi schimbase parcă lentilele
spirituale ca să poată vedea dincolo de luptă.
Uneori o prorocie care o primim din partea lui
Dumnezeu printr-un vas reputabil cu privire la ceva ce El a
spus că face pentru noi în viitor, este ce-a mai bună asigurare
că mai avem zile de trăit pe pământ. Noi trebuie să ţinem pe
altarul minţii noastre neâncetat cine suntem în Hristos: "Mai
mult decât biruitori." (Romani 8:37) Acest gând ne va ajuta
să ne ferim de păcat şi ne va face un ajutor pentru alţii.
Credinţa sănătoasă crede Cuvântul Lui fără excepţie. Crede
că El este în noi şi ne poate cârmui şi chiar vorbi.
Lumea seculară vrea să lucreze la omul cel vechi. Vrea
să-l îmbunătăţească cu psihologie, psihiatrie, legislatie şi
altele care pot fi pierderi de vreme; dar Dumnezeu vrea ca
acest om vechi să moară. Precum un mort în coşciug nu se
poate mândri, mânia, pofti ce-i nepermis, nu se poate supăra
chiar dacă-l insulţi, aşa şi noi când omul nostru nou este viu
şi sănătos dar este ca mort faţă de astfel de stări păcătoase.
Este treaba noastră să lucrăm la învierea celor morţi
în duh prin a-i chema la Acela care le poate da viaţă.
Aşa cum noi monitorizăm creşterea copiilor noştri
când sunt mici şi ne sesizăm când nu se vede dezvoltare, tot
cam la fel trebuie să ne verificăm creşterea spirituală după
fiecare an trăit; putem să ne cercetăm dacă suntem în
credinţa sănătoasă (2Corinteni 13:5); dacă putem ierta mai
repede; dacă ştim mai mult din Cuvânt; dacă am căutat să
spun la mai mulţi de mântuire cu vorba, cu tratate; dacă-mi
controlez mânia, pofta, limba şi gândurile; toate analizele
acestea îmi spun la ce înălţime spirituală trăiesc în fiecare zi.
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Când umbli cu El pe înălţimi spirituale nu doar că nu
te temi de inamic, ba încă mai fugi uneori să smulgi prada
unui suflet căzut din ghiarele vrăjmaşului. În lupta spirituală,
umblarea cu Dumnezeu te ajută să descoperi puterea şi
maiestate Domnului Isus care ne-a promis că este cu noi în
toate zilele.
În timpul Vechiului Testament când oamenii căutau
întâlnirea mai directă cu Domnul, mergeau la Templu sau la
proroci, dar în dispensaţia harului în care trăim Dumnezeu
este în noi. Este înlăuntru nostru şi cohabitează cu sufletul şi
duhul nostru şi în acest fel ajutorul şi sfatul Lui ne este la
îndemână. Este nevoie de o practică a trăirii în deplină pace
ca apoi să poţi trăii pacea Lui în fiecare zi.
Uneori când dedici timp pentru părtăşie cu El ai
nevoie de timp ca să ajungi la această pace. "Gândiţi-vă la
lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ." (Coloseni 3:2)
Dumnezeu ne poate ajuta să atingem starea acestei gândiri
cereşti când în liniştea cămăruţei, cu Cuvântul Sfânt în faţă,
pacea Lui ne cuprinde fiinţa. "Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să
nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)
De acum poţi să-ţi dai seama că mesajul acestei cărţi
este că şi tu eşti invitat să trăieşti la nivelul privilegiului de
copil a lui Dumnezeu. Eşti chemat să trăieşti pe înălţimi
spirituale asemănătoare, ca un vultur şi nu ca o râmă care se
târeşte şi nu ştie când va fi strivită. Eşti chemat să trăieşti
mai sus de linia şarpelui. (Coloseni 1:13) Şerpii pot fi găsiţi
până la o anumită altitudine doar. La fel, şarpele cel vechi nu
poate sta în părtăşia intimităţii în rugăciune din cauza
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prezenţei Lui. Este vorba de o stare la care ajungi
schimbându-ţi toate priorităţile în favoarea sufletului tău şi a
Împărăţiei Lui.
Un fiu a Lui are privilegii şi are o moştenire şi o
răsplată a credincioşiei, pregătită pentru el. El doreşte să se
poarte cu noi ca fii, şi cu multă răbdare aşteaptă să creştem
pentru că numai cei care cresc pot primi responsabilitate şi
autoritate, iar la sfârşit cununa sau strălucire (cum scrie
Daniel) după măsură. "Iată că v-am dat putere să călcaţi
peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10:19)
Dumnezeu face toate acestea pentru că ne iubeşte;
face acest fel de schimbare ca să putem aduce folos
Împărăţiei Lui. După Cincizecime Duhul Sfânt ni sa dat ca să
fie cu noi şi în noi şi aceasta face posibil să cauţi şi să auzi
glasul Lui, nu într-o chilie de mănăstire ci în cămăruţa ta. "Ci
tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în
ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6) Duhul Sfânt ne ajută în
rugăciune, ne deschide înţelesul Scripturii, ne ajută să
înţelegem un mesaj rostit în casa de rugăciune, ne ajută în
slăbiciuni şi mijloceşte pentru noi. "Şi tot astfel şi Duhul ne
ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne
rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine
negrăite." (Romani 8:26)
Noi oamenii suntem raţionali şi poate ne mândrim cu
aceasta; preţuim logica după experieţele avute, însă Duhul
Sfânt este Divin şi lucrează prin credinţa noastră în
Dumnezeu şi în promisiunile Lui.
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Când vrem să intrăm în părtăşia bucuriei Lui la
rugăciune, nu trebuie să ne rugăm ca o văduvă ci ca Mireasa
Lui care-L iubeşte şi preţuieşte mai mult ca orice. Aşi
îndrăzni să spun că ajungi să rosteşti rugăciunea ca o
logodnică îndrăgostită de Logodnicul ei.
O gândire sănătoasă şi o bună înţelegere a Cuvântului
va promova neprihănirea în viaţa noastră; evlavia va
produce fapte făcute în dragoste, iar când suntem atacaţi de
întuneric, sau atacăm noi întunericul ca să smulgem un suflet
de acolo, ne îmbrăcăm cu armătura duhovnicească amintită
la Efeseni 6:13-18. Ultima armă amintită este rugăciunea
prin Duhul Sfânt şi este uneori neglijată. Te poţi ruga prin
Duhul Sfânt în limba ce o vorbeşti când El îţi dă cuvinte care
curg de la sine, sau te poţi ruga prin Duhul Sfânt în limbi date
de Duhul Sfânt şi neînţelese de noi. "În adevăr, cine vorbeşte
în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci
nimeni nu-l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine.” (1Corinteni
14:2)
La întrebarea: “ce masură din Duhul Sfânt putem avea
în noi (metaforic numit şi untdelemn)?”, pot răspunde
privind la Moise din care Dumnezeu a luat o măsură din
Duhul Său şi a umplut 70 de oameni. "Dar fiecăruia din noi
harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.” (Efeseni
4:7) Suntem cunoscuţi în Ceruri după măsura impactului
vieţii noastre între oameni, ca Iov, în autoritatea care
Dumnezeu a pus-o în noi.
Într-un zel care dovedeşte mai puţină înţelepciune,
mulţi vor să facă minuni, dar primim proiecte sau uşă
deschisă spre a face lucrul Domnului potrivit măsurii de
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untdelemn Sfânt în noi. Dumnezeu ne curăţă prin apa care
este Cuvântul Lui, dar dacă refuzăm curăţirea cu apa care
este Cuvântul Său, ne curăţă prin foc, folosind predicatori
specialişti ca şi necaz, boală, pierderi, şi altele de acest fel pe
care le numim necazuri. Necazurile în viaţa noastră vin ca o
furtună de corectare sau ca mijloc de a ne încerca şi întări
credinţa sau ca să putem fi o mărturie pentru El.
Este bine să ştim că te poţi opune ispitei diavolului ca
el să fugă de la noi (Iacov 4:7), dar firea noastră pământească
nu fuge şi nu pregetă să-şi ceară drepturi chiar şi răstignită
fiind, chemându-ne la o cale mai largă incompatibilă cu
Scriptura.
Tot aici cred că merită menţionat că nu trebuie să ne
rugăm greşit. De exemplu: când încercăm să ne folosim
influenţa spirituală să cerem ceva rău pentru cineva,
pedeapsă sau răzbunare. O astfel de rugăciune este
manifestarea unui duh de vrăjitorie. Deasemenea e bine să
ştim că ascultarea întârziată sau parţială (ca şi a împăratului
Saul) este neascultare.
Apostolul Pavel a văzut folos în a practica o asprime
faţă de dorinţele trupului lui pentru că i s-a arătat locul
ceresc la care duce o astfel de viaţă sfântă, şi se ferea de
destrăbălările lumii. (Romani 8:18) Chiar dacă noi nu am
văzut slava pregătita pentru biruitori, avem promisiunile
Aceluia care nu poate să mintă. "Ei vor fi ai Mei, zice Domnul
oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o
pregătesc Eu." (Maleahi 3:17)
Mintea noastră care este parte din sufletul nostru
poate fi un habitat, un loc unde locuiesc gânduri slabe, fireşti
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sau chiar păcătoase, ori poate fi un habitat, un altar Sfânt la
care Duhul Sfânt din noi aduce cântari, cuvânt din Scriptură
şi dorinţe de a face binele atunci când trupul este ţinut la
rang de slugă şi cârmuirea o are duhul.
Cel mai mare ajutor în procesul de sfinţire este Duhul
Sfânt care ne-a pecetluit (Efeseni 1:13), care ne-a fost dat ca
arvună (2Corinteni 1:22, Efeseni 1:14), şi care poate şi vrea
să ne cârmuiască viaţa. (Galateni 5:16)
Ţinta vieţii de sfinţire este părtăşia intimă cu
Dumnezeu, pregătirea pentru întâlnirea cu El, prin uşa morţii
sau Răpire, şi ajungerea la starea de om mare (Efeseni 5:27),
exemplul nostru de neegalat fiind Domnul Isus care a spus că
Satan nu are nimic în El. (Ioan 14:30)
Dacă încă ai interes şi găseşti plăcere în filme
seculare, în seriale, în muzica lumii, obsesii de sport sau alte
lucruri care pun stăpânire pe timpul nostru, sau vrei în orice
discuţie să ai ultimul cuvânt; toate acestea sunt dovezi că
încă suntem lumeşti şi nu poate fi vorba de cineva care caută
sfinţirea ca să intre în părtăşie intimă cu Dumnezeu.
Când cauţi sfinţirea iubeşti ce iubeşte El şi urăşti ce
urăşte El (Psalm 97:10), te fereşti de lăcomia de bani sau
slava deşartă. "Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din
lume." (1Ioan 2:16) Un copil la Domnului trebuie să se
păzească de lucrurile care-i poate fura puterea
duhovnicească, cum o baterie se descarcă când are un
scurtcircuit.
Părtăşia intimă în care să auzi glasul Lui este pentru
aceia care au părăsit încercarea de a se potrivi lumii, de a
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place oamenilor, sau de a le fi frică de ei, de a ţine pas cu
moda şi noutăţile oferite de lume.
Duhul Sfânt crează condiţia necesară comunicării, ca
suflet iertat care doreşte mai mult ca orice prezenţa
Domnului. Pentru cel care are ca mod de viaţă o continuă
căutare a sfinţeniei, prin rugăciune, post şi studiul Scripturii,
se poate aştepta “să i se dea legătura” şi într-o astfel de stare
să fie inspiraţi şi într-o astfel de stare să audă glasul Lui.
Pentru astfel de suflete Domnul Isus nu este doar prieten, şi
învăţător ci şi iubit al inimii lor. (Cântarea Cântărilor 3:4)
Este de asemenea posibil ca într-un astfel de extaz spiritual a
părtăşiei Divine să i se deschidă ochii şi urechea spiritual, şi
astfel să primească comunicarea Cerului. Este o trăire la
înălţime spirituală, când ferindu-te de orice ţi se pare rău
trăieşti şi te bucuri de prietenia Domnului, deschizând în
acest fel uşa darurilor Duhului Sfant.
Când trăieşti cârmuit de Duhul ai graniţe la ce
vorbeşti şi gândeşti, şi anumite lucruri care nu le faci. Cu
timpul dezvolţi un fel de muşchi spirituali, o putere în duhul
tău, care este la rang de voievod în fiinţa ta, şi cu uşurinţă şi
chiar bucurie refuzi orice ofertă a păcatului care-ţi poate
compromite legătura directă cu Duhul Domnului şi prietenia
cu El. (Galateni 5:25)
Suntem obişnuiţi cu realitatea văzută de ochii noştri
dar există şi o dimensiune spirituală tot atât de reală. Suntem
înconjuraţi de unde electromagnetice invizibile de la telefon,
computers, radio şi tot felul de alte electronice. Nu cred că
există cineva care nu crede acest lucru pentru că putem să
apăsăm un buton de telecomandă şi vezi imediat un efect.
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Tot dincolo de realitatea fizică există o lume spirituală, un
wireles pe care intrăm, în care este acţiune şi vorbe chiar, a
căror frecvenţă nu o prindem, şi a căror prezenţă nu o
detectăm; cu excepţia că Dumnezeu alege să ne deschidă
accesul la ele; ca exemplu, la cererea lui Elisei, Dumnezeu a
deschis ochii slujitorului lui, să vadă în lumea spirituală
armata îngerilor lui Dumnezeu.
Aceste minunate stări de părtăşie sfântă sunt pentru
aceia care au ieşit din felul lumii de a trăi, şi nu au nimic din
marfa diavolului în mintea lor, în casa lor, în maşina lor.
Mulţi care frecventează casele de rugăciune sunt robi
păcatului deşi ne este promis că "legea Duhului de viaţă în
Hristos Isus, m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii."
(Romani 8:2) Unii nu ştiu aceasta, alţii nu vor să ştie, alţii cad
pradă învăţăturilor false care-i învaţă că mijlocirea preoţilor
i-ar putea ajuta şi după moarte.
Îndată ce un copil poate alege între bine şi rău, de
obicei alege păcatul pentru că i se pare dulce şi convenient,
aşa cum este minciuna; şi această stare scoate omul din
ascultare de Dumnezeu, ca apoi să creeze adicţie, să distrugă
viaţa, să consume dacă poate tot ce-i de valoare prin patimi
ca beţia, curvia, droguri, lăcomia, jocuri de noroc, porn şi o
mulţime de astfel de practici cu care întunericul ţine oamenii
în robie. Omul se lasă uneori purtat de vicii pentru că vrea să
scape de realitate, pentru că alege rebeliunea, şi numai
Dumnezeu îl poate scăpa din această stare.
Moartea, şi nu moarte biologică, este calea aleasă de
Dumnezeu spre viaţă; moartea faţă de lume prin răstignirea
firii vechi este calea spre slobozenia promisă şi spre viaţa din
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belşug. (Romani 6:6-7) Printr-un aranjament al milei lui
Dumnezeu numit Har, hotărâre făcută după sfatul voii Sale
(Efeseni 1:11) nu trebuie să mai fim pedepsiţi noi pentru
păcatul nostru ci suntem consideraţi iertaţi prin faptul că am
murit cu Domnul Isus pe cruce atunci când apelăm la mila
Lui şi ne pocăim. "Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost
răstignit împreuna cu El." (Romani 6:6) apoi versetul opt:
"Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom
şi trăi împreună cu El."
Odată ce acceptăm oferta împăcării cu Dumnezeu,
urmăm cârmuirirea Duhului Sfânt care face un templu
pentru Dumnezeu înăuntrul nostru. "Nu ştiţi că trupul vostru
este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care laţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?"
(1Corinteni 6:19) Lucrarea de mântuire a fost înfăptuită la
Golgota şi noi trebuie să intrăm în această mântuire prin
pocăinţă. Odată ce suntem copii ai lui Dumnezeu nu trebuie
să ne rezumăm la închinare în trup şi suflet. Când vrei să
creşti în greutate mănânci mai mult, şi când vrei să creşti în
omul nou te hrăneşti cu mai mult Cuvânt, rugăciune, post, şi
stai ocupat cu slujba care El ţi-a încredinţat în Biserică sau
Trupul Său, cum mai este numită. (Coloseni 2:19)
Spiritual vorbind, poţi fi lumesc sau duhovnicesc în
aproape tot ce faci; dar dacă vrei să prinzi taina undelor
Divine, adică să-ţi vorbească Dumnezeu, va trebui să fi
duhovnicesc, să umbli cârmuit de Duhul. (Galateni 5:16)
Acela care doreşte să-i vorbească Dumnezeu este un suflet
care-L prefereră pe El şi voia Lui înainte de oricine şi orice.
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În intimitatea rugăciunii primim putere, direcţie,
răspunsuri şi instrucţiuni, şi aceasta ne echipează pentru
lupta de afară. Victoria, că prinzi legătura cu Cerul îţi
întăreşte credinţa şi este aplicată afară fiind sare şi lumină.
Începi o astfel de relaţie cu Creatorul ştiind că totul a fost
creat de El şi pentru El. Începi o astfel de prietenie ştiind că
Dumnezeu este în tine odată ce ai Duhul Sfânt. (Ioan 17:2123) "Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi
Dumnezeu rămâne în el." (1Ioan 4:16) "Cunoaştem că
rămânem în El, şi că El rămâne în noi, prin faptul că ne-a dat
din Duhul Său." (1Ioan 4:14) "Hristos să locuiască în inimile
voastre prin credinţă." (Efeseni 3:17) “Eu în ei şi Tu în Mine."
(Ioan 17:23) Am dat mai multe texte ca să întăresc mărturia
că Dumnezeu locuieşte în noi şi astfel să megem mai departe
în dorinţa noastră de a înţelege şi prinde undele Divine şi a
auzi vocea Lui înăuntrul nostru.
Dacă eşti copilul Lui ai dreptul să auzi glasul Tatălui
tău Ceresc. Este nevoie ca odată ce ai simţit curăţirea care ţia făcut-o sângele Său (1Ioan 1:9) să stai cugetând la
bunătatea Lui, la jertfa din Golgota ca El să-ţi vorbească la
nivelul gândului, şi odată ce găseşti această cale de apropiere
de El, este folositor să ai pe ce să scrii gândurile pe care El ţi
le comunică. Petrecând regulat un astfel de timp cu El, El
poate alege să-ţi dechidă ochii şi urechile spirituale şi aşa să
primeşti mesajul Lui.
Deasemenea, El ne poate vorbi în vedenii de noapte,
prin versete care ni le dă să le citim, prin vobirea în alte limbi
care primeşte tălmăcire. În astfel de stări înălţătoare,
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lacrimile cercetării şi a bucuriei devin limba inimii fericite
care se bucură cu Dumnezeu.
Claritatea de comunicare este mai bună sau mai slabă
după foamea spirituală şi după experienţa însuşirii mai mult
sau mai puţin a Cuvântului lui Dumnezeu în noi.
Pe vremuri vedeam cum femeile pun haine la înmuiat
înainte de a le spăla; şi noi putem pune sufletul nostru la
înmuiat în atmosfera rugăciunii, uneori în sunetul cântării de
laudă la adresa Aceluia în Numele căruia am făcut un altar;
un loc de întâlnire unde suntem numai noi şi El. Acest loc
care l-am numit altar este un loc de scăpare unde te ascunzi
în Domnul. "Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua
necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui, şi mă
va înălţa pe o stâncă." (Psalm 27:5) Fiecare copil a lui
Dumnezeu poate avea un astfel de loc de scăpare. "Tu eşti
adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.”
(Psalm 119:114) Prorocul Ilie, despre care Scriptura spune
că era un om cu slăbiciuni ca şi noi (Iacov 5:17), a găsit un loc
de scăpare într-o peşteră şi Dumnezeu i-a vorbit înaintea
acelei peşteri. "Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc:
Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur
blând şi subţire." (1Împăraţi 19:12) Şi noi, chiar dacă suntem
oameni cu slăbiciuni, dar care nu trăim în păcat, şi avem în
noi Duhul lui Dumnezeu (Romani 8:9) putem avea astfel de
întâlniri cu Dumnezeu care a spus că nu se schimbă.
Cine ajunge în părtăşia prezenţei Lui nu mai cere
nimic pentru că este copleşit de acceptarea şi dragostea
Domnului care ştie deja tot ce am fi dorit să-i spunem. În
astfel de momente poţi să trăieşti şi să spui ca şi Psalmistul:
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“Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de
adăpost" (Psalm 73:28) (repetat în: Psalm 62:7, Psalm 91:9)
Lui îi spunem că am venit în acel loc al altarului ca să-L iubim
pe El şi chiar să-L auzim; suntem într-o astfel the închinare
ca să-i dăm loc să ne iubească prin a vorbi cu noi în o duioasă
îmbrăţişare a Duhului Sfânt care vrea să ne facă să semănăm
tot mai mult cu Domnul Isus. Într-o astfel de stare de
părtăşie sfântă în rugăciune, ochii inimii Îl (Efeseni 1:18)
caută pe Acela care este iubit al inimii noastre.
"Oile Mele ascultă glasul Meu." (Ioan 10:27) Este o
afirmaţie a Domnului Isus care-mi îndreptăţeşte dorinţa ca
să caut calea într-a ajunge să-I aud glasul. În astfel de stări de
Tabor, cum le numesc eu, bineînţeles că şi emoţiile noastre
participă, pentru că le dăm voie, pentru că ne face să simţim
fericire, dar ele nu sunt ţinta noastră, ci prezenţa cercetării
Lui şi glasul Lui care ne mângâie, ne dă direcţie. Vrei să auzi
vocea Lui? Odată născut din nou, continuă să cauţi sfinţirea
într-un fel asemănător cum ai căutat botezul cu Duhul Sfant.
Caută locul unde ai linişte, să ai altarul tău în linişte fără să fi
întrerupt sau deranjat. Habacuc avea un astfel de loc
deosebit: "M-am dus la locul meu de strajă, şi stăteam pe
turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul, şi cemi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns şi a
zis: Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!"
(Habacuc 2:1,2) Ai tu un astfel de loc? Când ajungi ca şi
Habacuc să auzi vocea Domnului, la fel ca şi el, este bine să ai
la îndemână cu ce să scrii aşa cum a făcut prorocul la cerinţa
şi dictarea lui Dumnezeu.
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În această căutare şi stăruinţă înaintea Domnului
trebuie să detronezi raţiunea ta care-ţi spune că tu ştii, că tu
poţi, şi prin credinţă, cu ochii la Domnul Isus, în adorarea
Aceluia care singur este bun, eşti gata să primeşti în
spontanitatea vocii Lui gânduri de la El şi chiar să auzi glasul
Lui. Când înţelegi că El locuieşte în tine (1Ioan 4:13), ca
suflet mântuit care are Duhul Sfânt, practici prezenţa Lui
ştiind că El este cu tine. "Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20) Aşa
cum Habacuc a pătruns, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, în
dimensiunea spirituală ca să audă dictarea care a rostit-o
Dumnezeu, şi noi avem aceleaşi drepturi ca şi copii ai lui
Dumnezeu născuţi din Dumnezeu. (Ioan 1:12,13)
Omul are nevoie de odihnă după ostenelile fizice. Şi
pământul are nevoie de odihnă dacă citim Scriptura cu
atenţie. Şi sufletul şi duhul nostru are nevoie de odihnă, de
linişte înăuntrul nostru. Dacă odihna Lui face rezidenţă în
noi, aceasta se va ridica împotriva a tot ce-i firesc sau negativ
în viaţa noastră. O astfel de stare lăuntrică face faţă oricărui
fel de eveniment în viaţa noastră, păstrându-ne pacea până şi
înaintea morţii.
Pe măsură ce omul nou tinde spre maturitate, suntem
tot mai interesaţi în afacerile Tatălui nostru, adică în
Împărăţia Lui şi mântuirea oamenilor.
Evangheliile, ca şi cele patru râuri care udau Edenul,
udă pământul inimii noastre şi ne arată că Domnul Isus nu şia ascuns emoţiile; El acţionează în milă faţă de cei în nevoi, şi
chiar varsă lacrimi la mormântul lui Lazăr şi când intră în
Ierusalim.
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După ce reuşeşti să prinzi unda sfântă şi Divină a
glasului Lui, poţi să încerci să păstrezi această stare pentru
perioade mai lungi în viaţa de fiecare zi. Sună ca o utopie
pentru cel flămând după tot ce are Dumnezeu, dar ca oi a Lui
este posibil. Poţi alege să rămâi, ca un radio, la frecvenţa
Duhului Sfânt şi să umbli cârmuit de Duhul. (Galateni 5:16)
A trăii într-o astfel de stare înseamnă a trăii în odihna
Lui. (Evrei 4:10-11) Această stare înseamnă că El trăieşte în
mine şi eu în El. Este o stare când spui: îmi este dor de Tine
Doamne, de ungerea Duhului Sfânt, de manifestarea
darurilor Lui. Această stare sprituală, în care ai acces la
Dumnezeu, este promisă oricărui credincios care crede, şi îşi
pune trăirea în calea Duhului Sfânt. "Astfel dar, fraţilor,
fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
prea sfânt" (Evrei 10:19) prin rugăciune, când suntem în
Duhul, avem intrare în acel Loc prea sfânt prin credinţă.
Domnul Isus s-a rugat uneori cu strigăte şi cu lacrimi
(Evrei 5:7), dar noi, de prea multe ori, renunţăm repede să
intrăm în acel Loc. Rugăciunea nu este ce facem ca să
obţinem lucruri, ci este ce facem ca să intrăm în intimitate cu
Dumnezeu, ca să-L cunoaştem mai bine şi să ne bucurăm de
El. Chiar şi Iacov s-a luptat în rugăciune, adică a insistat
(Osea 12:4), aşa că este potrivit şi pentru noi să insistăm
când legătura cu El se pare că întârzie. Este o stare când nu te
bazezi pe ce ştii, de raţiune, sau ce ai făcut, ci de râul de apă
vie promis dinlăuntrul nostru. (Ioan 7:37,38) În o astfel de
stare nu depinzi de emoţii ci de credinţă, de încrederea care
o ai în Domnul şi Cuvântul Lui. În astfel de stări, nu mai
trăiesc eu ci Hristos trăieşte în mine. (Galateni 2:20); astfel
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de stări nu sunt posibile a fi simţite de omul cel vechi pe care
unii încearcă să-l îmbunătăţească, să-l dreseze, ci este posibil
doar în natura omului nou.
Poate apare întrebarea: De câte ori este posibilă o
astfel de stare înălţătoare? Răspunsul este, de câte ori
îndeplineşti condiţia ca El să se manifeste în templul trupului
tău. Legea Duhului de viaţă în Hristos lucrează de fiecare
dată la fel, cum legea aerodinamică lucrează la avioane fără
întrerupere. Dacă ar fi mici întreruperi a acestei legi, ar
cădea avioanele jos. Dumnezeu a creat legea aerodinamică, şi
tot Dumnezeu a dat legea Duhului de viaţă în Hristos Isus,
Domnul nostru. Legea Lui a înviat pe Domnul Isus. Aceeaşi
Lege a Duhului de viaţă ne-a adus pe noi la viaţă în duhul
nostru, la vremea când eram morţi în păcate dar trăiam
biologic. (Efeseni 2:1)
Uneori Dumnezeu, şi ni se pare că de multe ori,
îngăduie lucruri în viaţa noastră care, prin puterea Lui, le-ar
putea preveni cu uşurinţă. În acest fel practicăm răbdarea şi
îndelunga răbdare împreună cu toată roada Duhului Sfânt.
Biruinţa în încercări ne face mai tari şi omul care trăieşte la
înălţime spiritual, când vine necazul nu se văicăreşte ci
spune: Ce fel de biruinţă vrea să-mi dea Domnul prin această
situaţie? Asta se întâmplă după ce ai învăţat să stai în
picioare fără să cârteşti când vine necazul; pentru că eşti un
războinic, eşti un biruitor în încercări, şi ştim că în cartea
Apocalipsei, în Cer apar doar biruitorii. "Ei l-au biruit, prin
sângele Mielului…, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la
moarte." (Apocalipsa 12:11) Cel care se lasă cârmuit de
Duhul are putere în duhul său să biruiască felul lui de a gândi
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şi decide în favoarea gândului lui Hristos. "Noi însă avem
gândul lui Hristos." (1Corinteni 2:16)
Dacă vrei să fi un astfel de biruitor trebuie să înveţi să
dai jos volumul la vocea firii tale; trebuie să asculţi aşa cum
El "s-a făcut ascultător." (Filipeni 2:8) O astfel de stare
înseamnă că nu mai eşti independent ci dependent de
inspiraţia Duhului Sfânt. Scriptura ne învaţă că omului cel
vechi, care avea autoritatea în noi (Romani 6:6), i s-au luat
drepturile cu care ne poruncea. Este o stare care trebuie să o
înveţi, cu care să te deprinzi; stare în care omul vechi nu are
autoritatea ci omul nou. " Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă
morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos,
Domnul nostru." (Romani 6:11)
Starea spirituală bună, indiferent dacă eşti la
rugăciune sau nu, este o stare în care eşti la un pas de lacrimi
atunci când cugeţi la jertfa Domnului şi la bunătatea lui
Dumnezeu pentru tine.
Dacă priveşti la rugăciune ca la ceva greu, înseamnă
că priveşti la rugăciune din prespectiva omului vechi, pe
când pentru omul cel nou, care a gustat că bun este Domnul,
rugăciunea poate fi o bucurie.
Viaţa celor mai mulţi oameni este toată căutătoare de
confort şi bleşug material, de aceea, fără a răstignii firea
veche, este greu să te bucuri la rugăciune.
În interior am fost înnoiţi prin naşterea din nou, care
ne-a făcut un habitat potrivit pentru El, dar în afără nu încă,
pentru că acuma cunoaştem în parte. (1Corinteni 13:9) "El
va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o
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are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:21) Odată ce
ajungem să fim un Templu a Duhului Sfânt, acesta trebuie
menţinut curat şi Sfânt, de la cuget şi gânduri până la fapte.
Este posibil ca o carte ca aceasta să nu fie căutată, pentru că
cei mai mulţi nu vor să lupte cu ei, să se biruiască pe ei, cât
priveşte firea pământească, şi nu vor stăruinţa în rugăciune
ci mai degrabă vor un "genie" care să le dea ce vor, când vor.
Întrebări care pot fi de folos celuia care caută pe
Dumnezeu: Ai fost născut din nou? Ai Duhul Sfânt? Ai fost
umplut cu Duhul Sfânt? Te conduc emoţiile, care te fac să
faci decizii din impulsul firii vechi?
Mulţi visează la a face lucruri mari pentru Dumnezeu,
dar chemarea lui Dumnezeu în viaţa noastră nu este mai sus
ca şi caracterul sfânt care poate fi văzut de cei din jur în viaţa
noastră. Apostolul Pavel, privind la dorinţele omului vechi se
vede nenorocit (Romani 7:24), şi este bine să nu avem nici
noi păreri mai înalte despre omul nostru vechi. Dacă cineva
vrea să trăiască în starea de nenorocit, face aceasta punând
focusul, încrederea, pe el, pe meritele şi atributele personale,
dar cel credincios învaţă să pună focusul pe Duhul Sfânt din
noi, înţelegând că nu omul vechi are puterea deciziei,
crezându-ne capabili a rezolva orice, ci omul nou care este
călăuzit de tot sfatul Scripturii. Într-o astfel de viaţă, când
duhul tău este un habitat pentru Dumnezeu, poţi trăii
supranaturalul lui Dumnezeu ca viaţă normală. Domnul Isus
este exemplul nostru în ce priveşte dependenţa de
Dumnezeu. (Ioan 5:19)
Trăim pe pământ, dar antena nostră, dacă pot să-i
spun aşa, este la călăuzirea dată de Duhul Sfânt. Cu timpul, o
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astfel de trăire mă trece de la o trăire în care spun eu, eu, eu
la a spune El în noi, El, El. "Fiul nu poate face nimic de la
Sine" (Ioan 5:19), şi în baza acestor smerite cuvinte ale Fiului
ar trebui să spunem şi noi că nu vrem să facem nimic de la
noi, ci cârmuiţi de Duhul. Acest fel de gândire merge
împotriva culturii în care trăim, care promovează
egocentrismul: eu, eu, eu. El în noi ne învaţă să trăim de aici
în Împărăţia Lui. “Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul
vostru." (Luca 17:21) "Hristos în voi, nădejdea slavei."
(Coloseni 1:27) Nu ai cum să-L ai pe Hristos în tine cu
adevărat şi să fi mediocru sau ordinar. Nu poţi să ai gândul
lui Hristos (Filipeni 2:5) şi să nu doreşti să cauţi
neprihănirea. Domnul Isus este văzut în noi pe măsură ce
omul nou se maturizează. A umbla cârmuit de Duhul
înseamnă a trăii prezenţa Lui cu tine pe oriunde mergi.
Dumnezeu l-a pus pe Hristos în noi ca să ne poată
iubii ca pe Fiul Său. Tot Cerul este interesat şi se bucură de
Isus din noi. O astfel de stare, a prezenţei Lui, când îţi
vorbeşte, nu poţi să o grăbeşti. Aceste trăiri sunt posibile
celui care are inima de slujitor, sau chiar rob din dragoste a
lui Isus Hristos; este pentru acela care vrea Adevărul aşa
cum îl ştie Dumnezeu, şi nu cum ar fi convenient firii vechi.
Pentru o viaţă spirituală de biruinţă, avem nevoie să
cunoaştem cum să trăim în Duhul, cum spune apostolul Ioan.
"In ziua Domnului eram în Duhul." (Apocalipsa 1:10) Este
posibil celui născut din Dumnezeu să umble cârmuit de
Duhul, să cânte şi să se roage cu duhul cum spune apostolul
Pavel. (1Corinteni 14:15) Biserica are nevoie de suflete care
trăiesc în Duhul neâncetat, şi sub această ungere să cheme
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oamenii la mântuire; fiecare lucrând dupa măsura harului
care l-a primit de la Hristos. (Efeseni 4:7)
Industria cosmetică vinde produse de 50 de miliarde
de dolari pe an ca să înfrumuseţeze femeile şi bărbaţii în
exterior.
Domnul Isus, care priveşte la inimă, ne spune că până
la urmă “carnea nu foloseşte la nimic.” (Ioan 6:63) Trupul
acesta, când murim, rămâne ca o cochilie părăsită, iar
sufletul pleacă la stăpânul pe care acel suflet şi la ales şi la
slujit. Dumnezeu este interesat mult mai mult în sufletul şi
duhul nostru, trezit la viaţă prin pocăinţă, decât de trupul
nostru; este interesat în acei care-şi găsesc plăcerea trăind
după îndemnurile duhului (Romani 8:1-5); găsindu-şi
plăcerea în a face voia lui Dumnezeu; bucurându-se încă de
aici de răsplătirile şi promisiunile Lui pentru cei credincioşi.
Este scris în ADN-ul nostru de la naştere să facem ce
Dumnezeu ne spune în Scriptură să nu facem – să păcătuim.
Păcatul este distructiv pentru om şi pentru relaţia lui cu
Dumnezeu. El ne-a iubit cu sacrificiu, ca să scăpăm de vina
păcatului, de aceea cei ce înţeleg că El este bun, îi aduc
închinare prin ce spun, prin ce cântă, şi prin felul în care
trăiesc. O astfel de trăire, spre slava lui Dumnezeu, se
dovedeşte a fi reală sau falsă, de faţadă, când apare criza,
necazul, care separă creştinii de vreme bună de creştinii
care-şi ţin legământul mărturisit la botez până la moarte.
El, care a chemat Universul cunoscut de noi, în
existenta din nimic, îl poate reduce la nimic; dar a ales să
facă şi să ducă la îndeplinire un plan de salvare a omului
căzut în păcat, prin a deveni om, şi a murit o moarte
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înlocuitoare pentru noi. "Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El
L-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihanirea lui
Dumnezeu în El." (2Corinteni 5:21), fără să mai trăiesc
agonia păcatelor făcute dar iertate.
Un fel de a privi sfinţirea noastră este prin a înţelege
că este o punere deoparte pentru Dumnezu; o separare de
felul lumii de a trăi; este iubirea neprihănirii, care în
compania evlaviei stârneşte dragostea pentru Dumnezeu şi
pentru sufletele oamenilor.
A căuta şi urma calea sfinţeniei face parte din a urma
calea îngustă, şi nu este ceva negociabil pentru cei ce vor să
intre în Împărăţie. (Evrei 11:14) Sfinţenia este o stare care,
în ascultare de Stăpân, creşte în ambianţa roadei Duhului
Sfânt. (Galateni 5:24) Sfinţenia, care este podoaba casei
Domnului, a fost şi va rămane întotdeauna condiţia de a fi în
prezenţa Domnului, de a auzii glasul Lui, şi de a fi folosit de
El.
Unul din potrivnicii care ne pot oprii accesul la
intimitate cu Domnul este firea noastră pământească. Odată
ce am înţeles că Dumnezeu este de necuprins de mintea
noastră, trebuie în primul rând să-L ascultăm, nu să-L
înţelegem în toate.
Mulţi vor ce are Dumnezeu fără să plătească preţul
ascultării, a conformării după Cuvânt. Trăim după
îndemnurile Duhului, după călăuzirea Cuvântului, prin
discernământul din noi, şi nu după sentimente, întrucât
acestea nu au calitatea să ne conduca.
În present, lumea noastră este un câmp de luptă
spirituală. Lucrează Dumnezeu, dar lucreză şi Satan pentru
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acum. Vine vremea când va lucra numai Dumnezeu. În jurul
nostru au loc atacuri, apărarea îngerilor, cuceriri, eliberări, şi
activitatea aceasta este mai intensă în jurul Bisericii, care nu
este o clădire ci trupul lui Hristos, alcătuit din sufletele
mântuite, şi include şi pe cei care au murit în Domnul. Spun
că este o activitate mai intensă pentru că cei care nu-L
cunosc pe Domnul sunt deja de partea întunericului. "Ştim că
suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău."
(1Ioan 5:19)
Pentru cel credincios, o zi bună este când nu
păcătuieşte, şi în dimensiunea spirituală are legătură cu
Dumnezeu, şi aduce ceva câştig Împărăţiei lui Dumnezeu,
pentru că un suflet sănătos are scopurile Împărăţiei în inimă.
Succes în viaţă este să răspunzi chemării la Hristos, ca apoi,
umblând în plinătatea Duhului, să aduci multă roadă, adică
câştig Împărăţiei Lui. O astfel de viaţă o numim o stare de
evlavie, cuvioşenie, care nu se raportează la lucrurile
pământeşti, ci la relaţia cu Dumnezeu. Este o relaţie
subordonată Duhului Sfânt; este o preţuire a lucrărilor sfinte
în care poţi ca să auzi glasul Lui în intimitatea rugăciunii.
Uneori, când Duhul Sfânt îţi spune doua trei vorbe, fac
cât o sută. La fel ca şi Ieremia care a scris ce Dumnezeu i-a
spus, este bine să fi gata să scrii ce spune El, odată ce înveţi
să intri în această stare binecuvântată de părtăşie, pentru că,
cuvintele se uită, zboară, dar ce scrii rămâne.
Când El ne vorbeşte, într-un fel sau altul, să nu ne
îngâmfăm, pentru că ştim cum am fost noi când eram fără
Dumnezeu (Efeseni 2:12); şi ca să fi în siguranţă, tot meritul
să-i dai Lui. Credincioşii de ţinută spirituală înaltă, plini de
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daruri, au înţeles importanţa unei vieţi smerite, pentru că ei
ştiu că El nu umblă cu cei mândrii.
Noi, care avem harul şi chemarea de a vesti
Evanghelia, suntem trimişi împuterniciţi de El, suntem
parteneri cu El în mântuirea oamenilor, şi oricare ar fi
circumstanţele, ştim că El, care prin Fiul Său ne socoteşte
neprihăniţi, este mai mare. (Romani 8:31-33)
Trăim vremea când dragostea multora s-a răcit; au
pornit pe calea credinţei cu mare iureş, dar s-au oprit a mai
înainta pe cale. Parcă au uitat că suntem mântuiţi prin
credinţă, dar suntem judecaţi după fapte. Au obosit mulţi,
râvna pentru lucrarea Lui a fost depăşită de râvna pentru
lucrurile trecătoare ale pământului, şi nu puţini cad pradă
dependenţelor greşite.
Uneori nu se ţine seama că neascultarea ne poate face
să pierdem ungerea.
Facem efort pentru un câştig imediat, oare de ce nu şi
petru suflet?
Omul se asociază cu satan prin neascultare.
Orice păcat ascuns este un dosar deschis în Cer.
Păcatul creează dependenţa, stimulează simţurile, şi creează
plăcere pe moment. În acest fel satan pune stăpânire pe viaţa
omului care-i slujeşte, odată ce el ia controlul minţii omului.
Dorinţa vrăjmaşului este să ţină omul în ceaţa păcatului până
vine clipa când solul întunericului vine să-i colecteze sufletul.
Se pare că Dumnezeu nu a găsit cuvânt mai potrivit ca
"nebunule!" (Luca 12:20) omului care nu se îngrijeşte de
suflet. De aceea, înainte de a pleca pe cărarea de pe care nu ai
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să te mai întorci (Iov 16:22), fă-ţi bine cu binele făcut de
Altul, prin jertfa desăvârşita de la Golgota.
Cel mai grozav lucru în viaţa unui pământean este să
ceară şi să primească mântuirea de la Dumnezeu. "Căci prin
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se
laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)
Nu poţi scăpa de moarte (Evrei 9:27), cu excepţia
răpirii, dar poţi scăpa de frica morţii.
Chemăm oamenii la Hristos, nu la religie de un fel sau
altul, ci urmând calea trasată de Scriptură. Ai fost băgat în
seamă de Dumnezeu care prin o carte ca şi aceasta te cheamă
să-ţi ofere viaţa veşnică.
Oamenii se condamnă singuri la Iad prin refuzul
pocăinţei, şi Dumnezeu doar confirmă ce omul a ales, când
alege oferta lumii.
Alexandru Macedon înainte de moarte a spus că a
avut totul, şi "totul" era nimic. La această tristă concluzie
ajung într-o zi bogaţii lumii care pleacă în veşnicie
neîmpăcaţi cu Dumnezeu.
Poţi primii viaţa veşnică, darul lui Dumnezeu pentru
tine. (Ioan 17:3) Uşa mântuirii este deschisă ca să fi,
metaforic vorbind, Mireasa Domnului Isus. "El ne-a mântuit,
nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea
făcută de Duhul Sfânt." (Tit 3:5)
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Dacă cumva s-a întâmplat să dai peste această carte,
care ţi se pare că vorbeşte de lucruri care nu le-ai mai auzit,
pe care nu le înţelegi, dar ai dori să ai siguranţa mântuirii
sufletului tău, poţi să începi prin a crede în Domnul Isus care
a murit în locul tău; apoi cere-I să te ierte de orice păcat, în
meritul jerfei Lui, şi în căinţă faţă de trecutul păcătos să ai
iertare deplină, şi experienţa naşterii din nou. (Ioan 3:1-7)
Pocăinţa este o stare de prăbuşire înaintea lui
Dumnezeu, de cele mai multe ori pe genunchi, recunoscând
că ai păcate de a căror urmare nu scapi. Este renunţarea, cu
voia, la imaginea înaltă şi meritoasă despre tine însuţi. Este
ce spune Iacov 4:9: "Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi
plângeţi!" Este o stare care a experimentat-o John Knox, când
s-a pocăit; omul prin care a pornit reforma în Scoţia: "găsesc
în mine numai deşertăciune şi stricăciune." Este capitularea
înaintea voii Lui; este întoarcerea de la felul lumii la felul
Sfânt a lui Dumnezeu.
Pocăinţa presupune o curăţie fiinţei noastre trinitare
(1Tesaloniceni 5:23) de orice stricăciune şi întinare a
păcatului. Este trecerea de la o iubire subţire, ca zâmbetul
Americanului, la o iubire sinceră pentru fiecare suflet şi
oricare suflet.
Pocăinţa nu este doar religie; un efort omenesc în
căutarea de relegare de Divinitate, ci este o schimbare din
temelie a vieţii, numită naşterea din nou. Această minune
personală, posibilă în meritul jertfei din Calvar, este vestită şi
promisă în vechiul şi noul testament. În Ezechiel 18:31 este
numită prin promisiunea unei inimi noi şi a unui duh nou. La
Coloseni 3 este descrisă ca dezbrăcarea unei haine şi
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îmbrăcarea cu o haină nouă; la Ioan 3 Domnul Isus o
numeşte naştere din apă şi din Duh.
Aşa cum părinţii transmit prin gene caracteristici
copiilor lor, prin naşterea de sus Dumnezeu trasmite şi
dezvoltă în copiii Lui caracteristicile Lui sfinte. Tot aşa,
spiritual vorbind, satan transmite trăsăturile lui de caracter
copiilor lui. "Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi
poftele tatălui vostru."(Ioan 8:44)
Este ce-a mai bună decizie care am făcut-o în viaţa
mea.
În astfel de momente eşti primit, iertat, înfiat, înoit şi
făcut moştenitor al Cerului.
Mesajul Evangheliei nu este în primul rând Iadul, care
nu este o fane ci o realitate, este un loc înţeles şi crezut de cei
mai mulţi prea târziu; ci mesajul Bibliei este că Isus a murit
pentru tine; a plătit să ţi se şteargă păcatele şi să fi mântuit,
dacă vrei.
În dragostea Lui pentru om, El ne-a lăsat libertatea de
a alege lumea cu ofertele ei păcătoase, ori pocăinţa, prin care
duhul tău devine viu. “Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi sa arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Său Fiu, ca noi să trăim prin El.” (1Ioan 4:9)
Crucea Lui este locul unde trebuie să moară omul
vechi şi de acolo să trăiască omul nou. Trebuie să mori dacă
vrei să trăieşti; nu o moarte biologică, ci trebuie să mori faţă
de lume şi poruncile vechiului stăpân de a păcătuii.
În vechime, când un rob murea era, în sfârşit, liber de
stăpân. În mod asemănător, noi murim faţă de lume şi
suntem îngropaţi în apa botezului. Odată ce am făcut botezul
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în apă, nu doar renunţăm la filozofia naturalismului, a
evoluţiei prin care omul încearcă să scape de ideia de
Creator şi judecată, ci continuăm a scoate sau a schimba
orice din viaţa noastră care ne-ar putea întina şi duce la felul
lumii de a trăi.
Terminăm cu băuturile distilate, spirtoase şi orice
formă de alcool, trabuc, literatură murdară, vocabular
murdar, haine deşănţate care provoacă gânduri murdare în
mintea celor fireşti; bijuterii care să arate un statut deosebit.
Este bine să ştim că prietenii necredincioşi pe care-i
acceptăm, chiar dacă nu observăm, ne vor schimba şi face
neroditori.
Renunţăm la muzica lumii care are în substrat acţiune
demonică.
Nu mai participăm la pomeni care este părtăşie cu
dracii. (Psalm 106:28)
Indiferent dacă alegi să-L primeşti s-au să-L refuzi, El
va fi proslăvit prin viaţa ta. Dacă-L primeşti, prin a te
mântuii; iar dacă-l refuzi, prin a te pedepsi să fi veşnic
departe de El.
Pocăinţa este astăzi încă un pivilegiu aducător de
libertate, de mântuire, şi de prietenie cu Dumnezeu, pentru
orice păcătos; privilegiu care şi l-ar dori sufletele care sunt
acum în iad.
Chiar dacă trebuie să folosim o onestie brutală,
trebuie să ştim că Raiul şi Iadul sunt reale literal, ele există, şi
peste mai puţin de 100 de ani, eu şi tu vei fi pentru totdeauna
în unul din ele.
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Un verset aducător de pace în inima celui care se
pocăieşte este acela care spune că după ce moare, în credinţa
în Domnul Isus, nu mai merge la judecată. "Adevărat,
adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în
Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a
trecut din moarte la viaţă." (Ioan 5:24)
Pocăinţa este opţională, dar moartea nu este, şi nici
judecata care urmează pentru cel nemântuit. (Evrei 9:27)
Cred că El regretă refuzul oricărui păcătos, până la
lacrimi chiar în dreptul celor ce-I refuză mâna de împăcare,
pentru că ştie chinul ce-l aşteapa pe acela care nu se
pocăieşte. (Luca 16:25) Bogatul care a ajuns în iad nu a
întrebat: de ce sunt aici? de ce Lazăr este acolo? Nu a întrebat
până când? deoarece acolo fiecare ştie că merită acel loc de
chin veşnic. "Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă să fie
batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera." (Galateni
6:7) Ar fi o nebunie să sameni grâu şi să te pregăteşti pentru
o recoltă de sfecla. La fel, cel care nu se împacă cu Dumnezeu
nu se poate aştepta la nimic bun în viaţa după moarte.
Este un postulat că nescultarea se plăteşte. "Nu ştiţi că
cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă
înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinatorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii."
(1Corinteni 6:9)
Ce-i de făcut atunci? Care este porunca Lui?
"Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi
porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască.” (Faptele Apostolilor 17:30)
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Pocăinţa nu este o sugestie ci o poruncă, şi neutru nu
poţi ca să fi.
"Isus a zis: Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în
Mine, chiar dacă ar muri, va trăi." (Ioan 11:25) Pentru cel
credincios, moartea este doar o uşă spre nemurire.
Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu este gata să
ierte pe cel ce se vede păcătos şi vine la El.
Oricât ai avea pe pământ, dacă nu ai mântuire nu te
poţi bucura deplin pentru că eşti muritor; dar dacă Fiul lui
Dumnezeu îţi dă viaţă, trăieşti veşnic.
Nu trebuie să te uiţi la cei care au marfă în vitrină, dar
nimic pe rafturi înlăuntru; adică spun că sunt copiii
Domnului, dar faptele spun altceva. Domnul Isus este
exemplul nostru în care nu s-a găsit păcat. Mulţi se poticnesc
în cei care spun că sunt pocăiţi, dar nu sunt. Faptul că acel fel
de falşi vor merge în pierzarea veşnică nu-ţi va uşura de loc
chinul veşnic, de aceea împacăte cu Dumnezeu, cerându-I
milă şi iertare, şi cum mi-a dat-o mie, ţi-o va da şi ţie.
Ne putem pocăi, ori ne putem gândi la cum va fi în iad.
Dumnezeu ţi-a dat o viaţă, ţi-a scos în cale oportunitatea
mântuiri prin auzirea Evangheliei, care este darul lui
Dumnezeu ce nu se poate cumpăra vreodată cu fapte bune.
“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8) Este
decizia noastră, a fiecăruia, dacă vrem să petrecem veşnicia
cu Dumnezeu sau, prin refuzul pocăinţei după Scripturi, să
petrecem veşnicia în chin şi ruşine veşnică.
Există o finalitate a vieţii biologice, dar şi a
oportunităţii de a veni la Hristos şi a primi darul mântuiri
48

prin credinţă. (Evrei 4:2) El are putere să te scape de păcatul
care niciodată nu satisface deplin, pentru că întotdeauna vrei
mai mult; şi ca faptură nouă (2 Corinteni 5:17) în Hristos, săţi dea dorinţe noi, care să-ţi adune la El o răsplătire veşnică.
Eu, care te chem la mântuire, sunt doar un păcătos
iertat, care depinde de harul lui Dumnezeu, şi am
însărcinarea să-ţi spun că El te iubeşte mai mult decât te poţi
iubi tu.
Elitele lumii cred că stăpânesc peste omenire, dar
Dumnezeu râde de planurile lor (Psalm 2:4); şi dintr-un simţ
al urgenţei noi, ca trimişi împuterniciţi de El (2Corinteni
5:20), însărcinaţi fiind cu slujba împăcării (2Corinteni 5:18),
chemăm oamenii la împăcare cu Dumnezeu, prin meritul
Domnului Isus care a murit, şi a plătit astfel pentru vina
noastră.
Oamenii vor progres şi fericire fără Dumnezeu, dar
acest lucru este o imposibilitate la modul permanent, şi cei
ce-L refuză pe Domnul Isus ca Mântuitor, îL vor cunoaşte ca
Judecător, şi vor suferii mânia Lui Dumnezeu.
Orice păcătos, cât timp este în viaţă, prin rugaciune
sinceră către Dumnezeu poate primii mântuirea.
Rugăciunea aceata a predării poate fi asemănată cu
un proces de judecată, cu o evaluare proprie în care te vezi
vinovat, şi neputincios de a te salva singur, şi în acest fel îţi
dechide uşa harului să primeşti iertarea, şi înfierea în familia
lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)
În Împărăţia lui Dumnezeu intri prin a te naşte din
nou. Este nevoie să crezi în Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu,
este nevoie de căinţă pentru păcatul din trecut şi părăsirea
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lui, este nevoie de botez în apă, când îL mărturiseşti ca Domn
ca om matur, nu ca un copilaş mic care nu poate lua decizii, şi
în al patrulea rând, este nevoie să primeşti Duhul Sfânt.
În vremea aceasta, când lumea parcă scârţâie din
toate încheieturile, şi se întunecă spiritual pe zi ce trece,
printr-o rugăciune sinceră, spontană, cu credinţă în El şi jerfa
Lui pentru tine, poţi să începi o viaţă nouă, odată ce te-ai căit
şi ai hotărat să părăseşti faptele moarte. (Evrei 6:1)
În schimbul căinţei pentru trecutul muradar, pe care
te-ai decis să-l părăseşti, Domnul Isus te iartă şi te primeşte
în familia Lui. Duhul Sfânt, în mod tainic, te face o făptură
nouă care are părtăşie cu Dumnezeu Creatorul a toate; te
ajută să ajungi la binecuvântata stare de prietenie cu El, aşa
ca să auzi glasul Lui.
Vino la Hristos! Vino la viaţă veşnică, în dar şi fără plată!

50

