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Apostolul Pavel ne spune că toate poruncile sunt împlinite într-una singură (Romani 13:9). Datorită
limitărilor minților noastre, uneori avem nevoie ca diverse lucruri să ne fie explicate, așa că Dumnezeu a
despărțit acea o singură poruncă în două secțiuni. Dar, de fapt, totul este împlinit într-o singură poruncă și
asta este ceea ce a încercat Isus să spună în următoarea declarație: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.” (Marcu 12:30).
Probabil că nu este o diferență foarte mare între inimă și minte sau între suflet și putere, dar Isus le-a
specificat pe fiecare în parte și cred că motivul pentru care a făcut lucrul acesta cu atâta grijă este dorința Sa
ca noi să înțelegem faptul că nu există niciun aspect al ființei noastre care nu este cuprins de această poruncă.
Cu alte cuvinte, nu este suficient a-L iubi pe Dumnezeu cu
mintea noastră sau să spunem că avem afecțiuni adânci pentru
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avea o afecțiune adâncă și cum ne putem dedica unei persoane
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Să studiem un pasaj din Psalmi care ne oferă detalii despre
importanța unei legături de dragoste cu Dumnezeu: „Fiindcă
și-a centrat dragostea asupra Mea, de aceea îl voi izbăvi; îl voi
așeza sus, căci cunoaşte Numele Meu.” (Psalmul 91:14 - KJV).
Dacă Îl rugăm ceva pe Dumnezeu ,El de ce oare, ne răspunde ? În timpul strâmtorării care va veni, în criza
financiară prezentă, atunci când nu avem o slujbă, când nu știm cu ce vom plăti tot ceea ce trebuie să plătim
și strig am către Dumnezeu, pe ce bază ascultă și răspunde El cererilor noastre?
Am putea spune ca „El ne răspunde de dragul lui Isus.” și bineînțeles că este adevărat. Am putea spune:
„Pentru că mă încred în El.” ceea ce este de asemenea adevărat, dar în acest Psalm Dumnezeu indică o cauză
foarte simplă.
Dumnezeu spune: „Motivul pentru care te voi elibera și te voi așeza sus este faptul că ți-ai centrat
dragostea asupra Mea.” Ce înseamnă să-ți centrezi dragostea asupra unei persoane? Ce înseamnă că ai inima
plină de El, ce înseamnă asta? Dumnezeu spune că ne vrea nu numai mintea, dar și inima și sufletul.
Copiii mei sunt mari, dar sentimentele mele sunt la fel de intense atunci când vine vorba despre aceia pe
care-i iubesc. Dragostea nu este ceva despre care putem spune cum trebuie să simtă, ci este un răspuns ce
vine din inimă iar Dumnezeu spune că motivul pentru care El ne va elibera este pentru că ne-am centrat
dragostea asupra Lui. Haideți să uităm de porunci pentru o clipă, să uităm despre datoriile și
responsabilitățile noastre și să ne concentrăm asupra singurului ingredient necesar și asupra modalității de a
o obține pentru că de fapt, acesta este fundamentul întregii experiențe creștine. Cu cât înțeleg mai mult ce
este dragostea și ce spune Domnul despre ea, cu atât mai mult văd că acesta este adevărul.

După inima lui Dumnezeu

spre care a mărturisit astfel: ,Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate
voile Mele.’” (Fapte 13:22).
Dacă am căuta un exemplu potrivit al unui servitor al lui Dumnezeu, pe cine am alege? L-am putea alege
pe Daniel, sau pe Enoh, sau chiar pe Moise, dar probabil că pentru majoritatea dintre noi David nu ar

constitui prima opțiune. Crima este unul dintre relele pe care le detestăm în
societatea noastră, dar atunci când vine vorba despre cineva care nu numai că
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„un om după inima lui Dumnezeu,” iar acesta este David. Bineînțeles, despre
Daniel s-a afirmat că este un om „preaiubit” (de Dumnezeu), iar Dumnezeu se
referă la Avraam cu apelativul „Avraam, prietenul Meu,” dar despre Daniel
este scris că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta de fapt?
Dumnezeu spune: „Când încerc să găsesc pe cineva care exprimă cel mai bine modul în care inima Mea simte
și ce caută de fapt inima Mea, David este omul pe care-l aleg.” Dar de ce? Ce are David atât de neobișnuit
încât Dumnezeu poate să spună că „el este un om după inima Mea” în ciuda lucrurilor teribile pe care le-a
făcut?
Atunci când cercetăm unele dintre lucrurile pe care le-a scris David, descoperim un indiciu al motivului
pentru care David poseda atributele pe care Dumnezeu le-a înălțat atât de mult. În Psalmul 27, David a scris:
„Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să
privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.” (Psalmul 27:4).
Ceea ce spune de fapt David este că „nu există decât un singur lucru pe care îl doresc de la Dumnezeu, un
singur lucru după care am tânjit, un singur lucru pe care-l vreau;” și care este acela? Este ceva atât de
plictisitor pentru omul obișnuit încât majoritatea dintre noi nu-l pot înțelege. David spune: „Asta este ceea ce
voi căuta: să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieții mele pentru a privi frumusețea Domnului și pentru
a mă minuna de templul Lui.”
Cred că aceasta a fost una din exprimările inimii lui David. Dacă veți parcurge Psalmii, unul dintre
lucrurile care sunt evidente este faptul că Psalmii sunt despre dragostea și pasiunea pentru Dumnezeu.
Cercetând Psalmii, descoperim acest model al dragostei. Spre exemplu David spune: „Cum doreşte un cerb
izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu,
după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?” (Psalmul 42:1, 2).
Atunci când vedem un animal întinzându-și limba, disperat de sete, este ușor să înțelegem cât de mare este
această dorință. David spunea: „Oh, Doamne, cât de mult Te doresc! Îmi doresc să fiu tot timpul acolo unde
ești Tu, să-mi găsesc plăcerea numai privindu-Te.” Simțim și noi astfel față de Dumnezeu? Este aceasta
condiția inimilor noastre atunci când Îl căutăm în rugăciune? Poate suna ca o întrebare trivială, dar este
probabil cea mai importantă întrebare pe care o vom auzi vreodată în ceea ce privește rugăciunea. Aceia
dintre noi care au dat uitării acest principiu, vor descoperi că viața de rugăciune este obositoare și dificilă.
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Atunci când am devenit creștin am descoperit că experiența personală cu Dumnezeu mă satisfăcea în mod
minunat. Privesc la acei ani ca la unii dintre cei mai frumoși din întreaga mea viață. Mulți dintre noi pot
spune același lucru. Biblia vorbește despre ceva numit „prima dragoste.” (Apocalipsa 2:4). În acea perioadă
când aveam această „primă dragoste” nu înțelegeam toate doctrinele care sunt cunoscute astăzi, deci cum era
posibil ca experiența noastră cu Dumnezeu să fi fost mai bună? Îmi amintesc că în acele zile, ca tânăr creștin,
eram obsedat de semnul fiarei. Studiam tot timpul despre semnul fiarei și despre profeție în general. Ani mai
târziu, atenția mea a început să se îndrepte către adevărul despre Dumnezeire. Acum, în ultimii ani accentul
în studiul meu a căzut pe neprihănirea în Hristos. Dar în diversele stadii ale vieții mele, indiferent de
doctrinele pe care le studiam, am descoperit că uneori eram foarte aproape de Domnul, și alteori când nu
eram atât de aproape. Un timp am crezut că doctrinele pe care le studiam făceau diferența. Dar am descoperit
că în relația personală cu Dumnezeu, doctrinele sunt importante numai dacă ne ajută să-L iubim mai mult pe
Dumnezeu și să-L înțelegem pe El mai bine.

Privind la Dumnezeu

Există un proverb care sună astfel: „Când un om se apropie de Dumnezeu în rugăciune, uită de rugăciune
și se gândește numai la Dumnezeu.” Primul scop al rugăciunii este acela de a privi la Dumnezeu. Una din

frazele pe care le citam cu plăcere era răspunsul oferit de reformatorii din secolul XVI atunci când erau
întrebați „Care este scopul principal al omului?”, iar acesta era : „Scopul principal al omului este de a se
bucura de Dumnezeu și de a-L proslăvi pe El veșnic.” Motivul existenței omului este de a se bucura de
Dumnezeu și de a-L preamări pe El pentru totdeauna. Dacă acesta nu este centrul religiei noastre, vom
descoperi că religia noastră se transformă într-un legalism uscat și plictisitor.
Cum se face că avem dificultăți în a ne preda lui Dumnezeu? Motivul este că nu-L vedem pe Dumnezeu.
Care este motivul pentru care suntem înfrânți de ispită? O mică ispită este mai mare decât Dumnezeu pentru
că pur si simplu nu-L vedem pe Dumnezeu, . Atunci când un om privește cu adevărat slava lui Dumnezeu,
nimic din această lume nu are puterea de a-l îndepărta. Noi cădem pentru că ne-am învățat să privim asupra
lucrurilor de pe acest pământ și acesta este motivul pentru care Isus spune că cea mai mare poruncă este să-L
iubești pe Dumnezeu cu toată inima, tot sufletul, toată mintea și toată puterea. Atunci când aceasta devine
realitate, toate celelalte cerințe ale creștinismului sunt automat împlinite. Acesta este motivul pentru care
Dumnezeu a putut spune despre David: „Îl cunosc și știu că va împlini poruncile Mele,” pentru că atunci
când inima unui om este centrată pe Dumnezeu, Dumnezeu nu trebuie să se îngrijoreze despre el.
Da, este adevărat că pentru o clipă în viața lui David și-a luat privirea de la Dumnezeu și s-a îndepărtat
atât de mult încât a îngăduit unei femei să-i cuprindă atenția. Este mai mult decât probabil că în acea
perioadă David nu s-a mai rugat, sau poate că încă se ruga, dar rugăciunile lui nu erau decât un formalism
uscat și gol. Adormea pe genunchi, mintea îi zbura aiurea pentru că nu putea privi fața lui Dumnezeu și
continua pe calea pe care pornise, așa că a continuat rutina închinării dar nu privea la Dumnezeu. O
persoană nu poate privi fața lui Dumnezeu în timp ce păcatul domină în viața lui. Dar clipa rușinoasă a lui
David nu a anulat faptul că cea mai mare dorință a inimii lui era aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L
vedea pe El tot timpul și de a fi cu El pentru totdeauna. David a putut spune cu sinceritate: „Sufletul meu
suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel
Viu!” (Psalmul 84:2).
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Nu este o dovadă de slăbiciune a spune „Îl iubesc pe Domnul,” nu este o dovadă de slăbiciune să ne curgă
lacrimi atunci când ne gândim la El, nu este o dovadă de slăbiciune a spune: „Te doresc, Domnul meu!” Nu
trebuie să fim atât de corecți și exacți și să veghem asupra noastră înșine atunci când vine vorba despre
Dumnezeu. Nu este nicio problemă să îngăduim inimilor noastre să se topească atunci când nu ne gândim la
El, la caracterul Său. Adevărul este că Dumnezeu apreciază aceasta. Aceasta este genul de atitudine pe care
Dumnezeu o apreciază cu adevărat și asta este ceea ce ne face oameni după inima lui Dumnezeu.
Legătura intimă pe care o avea cu Dumnezeu l-a determinat pe Moise să-I adreseze lui Dumnezeu acea
cerere: „... Te implor, arată-mi slava Ta.” (Exodul 33:18).
De ce a dorit Moise să vadă slava lui Dumnezeu? Atunci când cercetăm contextul în care Moise a adresat
această cerere, devine clar motivul: dorea să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu.
Ce fel de persoană determină o astfel de reacție? Numai o persoană pe care o admirăm. În mod normal,
atunci când întâlnesti o persoană care nu are trăsături de caracter demne de admirat, nu vrei să ai prea mult
de-a face cu ea, dar atunci când descoperi în cineva ceva ce admiri, te atrage, dorești s-o cunoști mai bine.
Moise avea o legătură cu Dumnezeu și a văzut anumite lucruri care l-au pus pe gânduri: „Vreau să cunosc
Această Persoană mai bine.” Și într-o zi a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu atât de bine încât a îndrăznit să
spună: „Te implor: arată-mi slava Ta.” El a văzut atât de multe în Dumnezeu, dar ceea ce văzuse l-a ajutat să
înțeleagă că mai sunt încă multe alte lucruri minunate de descoperit despre Această Persoană. Asta este ceea
ce se întâmplă atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat.
Putem să vizităm în fiecare săptămână locul de închinare, dar dacă acesta este vârful relației noastre cu
Dumnezeu, suntem într-o mare suferință. Cei care au ajuns să înțeleagă cât de minunat este Dumnezeu, vor
dori mult mai mult decât formalismul asociat cu închinarea publică. Ei vor simți o sete și o foame constantă
după o umblare mai apropiată, mai intimă cu El, una care este la nivelul atingerii inimilor. Aceea a fost relația
pe care a avut-o David cu Dumnezeu.
Moise L-a rugat pe Dumnezeu: „Te implor, arată-mi slava Ta,” iar Dumnezeu i-a răspuns cu bucurie.
Iar El a spus: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului
înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” (Exodul 33:19).

Dumnezeu revelat

Să observăm faptul că atunci când Dumnezeu vorbește despre lucrurile care sunt cele mai importante în
ceea ce-L privește, El vorbește despre bunătatea Sa, despre caracterul Său. Este foarte folositor să ne gândim
la măreția lui Dumnezeu, deseori este o binecuvântare să privim și să ne gândim la infinitatea creației lui

Dumnezeu. Dar Dumnezeu indică către caracterul Său ca fiind cea mai mare revelație a slavei Sale. El spune:
„Asta este ceea ce aveți nevoie să înțelegeți,” și ceea ce a fost valabil pentru Moise, este valabil și pentru noi.
Acelora dintre noi care au aceeași dorință ca și Moise, celor care spune „Te implor, arată-mi slava Ta,” iată
ce le spune Dumnezeu: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în
multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” (Evrei 1:1, 2).
În trecut, Dumnezeu a încercat să se descopere prin profeți, dar un profet nu este persoana cea mai bună
care să ne spună cum este Dumnezeu pentru că tot ceea ce puteau face profeții era să ne ofere o informație la
mâna a doua. Modul în care ei Îl reprezentau pe Dumnezeu era mereu limitat și, într-o anumită măsură,
distorsionat. Un profet ne putea spune despre Dumnezeu, dar el nu-L putea niciodată revela pe Dumnezeu.
Așadar, dacă dorim să înțelegem cu adevărat cum este Dumnezeu, trebuie să privim la Isus. Isus este
cuvântul final al lui Dumnezeu.
Este interesant de observat că Isus nu a accentuat niciodată latura creatoare a lui Dumnezeu sau
atotputernicia Sa atunci când încerca să-L facă cunoscut omenirii. În timp ce El a făcut multe minuni, ceea ce
Isus a accentuat mereu a fost dragostea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. În Ioan 17:4-6 El spune că
prin revelarea numelui (caracterului) lui Dumnezeu lumii, El a încheiat lucrarea pe care I-a dat-o Dumnezeu.
Așadar, ce a fost atât de deosebit în descoperirea pe care Isus a făcut-o despre Dumnezeu?
„Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8).
Cel mai important atribut pe care-l vedem în Hristos este dragostea, și să ne reamintim acum cât de
importantă este dragostea:
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„Râvniți, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.” (1 Corint. 12:31 - KJV).
Pavel ne spune că trebuie să poftim după darurile cele mai bune, dar apoi el spune că există o cale nespus
mai bună, o cale care este mai bună decât darurile spiritului. Este bine să dorim să fim în stare să înviem
morții sau să vindecăm bolnavii sau să vorbim în limbi, dar există o cale mai bună. Există o cale nespus mai
bună. În acest verset Dumnezeu ne arată că există un singur lucru care este cu adevărat vital. Care este
această cale nespus mai bună?
„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un
chimval zăngănitor.” (1 Corinteni 13:1).
„Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este
dragostea.” (1 Corinteni 13:13).
„Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. Căci
cunoaştem în parte şi prorocim în parte; dar, când va veni ce este desăvârşit, acest ,în parte’ se va sfârşi.” (1
Corinteni 13:8-10).
Ce este acel lucru desăvârșit? Este dragostea. Felul nostru parțial de a profeți, de a vorbi în limbi,
cunoașterea incompletă sunt menite să ne conducă într-un singur loc. Dacă Dumnezeu este dragoste, care
este culmea experienței omului? Trebuie să fie experiența adevăratei iubiri, căci Dumnezeu este dragoste.
Asta este ceea ce spune Pavel. Atunci când experimentăm dragostea desăvârșită, calea nespus mai bună,
atunci profeția devine inutilă pentru că atunci când vom fi găsit dragostea, vom fi găsit deja experiența către
care profeția trebuie să ne conducă. Nu este de mirare faptul că Biblia spune că trebuie să-L iubim pe
Dumnezeu cu toată inima, sufletul, mintea și puterea.
Adevărul este că mulți dintre noi au devenit prea obsedați de punctele fine ale doctrinelor în detrimentul
legăturii noastre cu Dumnezeu. Înțelegerile noastre doctrinale se pot schimba, dar un lucru trebuie să rămână
constant și neschimbat și acela este legătura noastră de dragoste cu Dumnezeu care provine din privirea
constantă la revelația Sa în Hristos. Despre asta este adevăratul creștinism.
Îl iubim noi cu adevărat pe Domnul astfel? Dorim noi să-L iubim pe Domnul în felul acesta? Cum putem
să menținem această legătură de dragoste cu Dumnezeu atunci când vom fi găsit-o? Domnul Însuși ne arată
calea:

Calea dragostei

„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl
voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21).
„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).

Făgăduințele oferite aici sunt minunate. Isus a promis că ni Se va descoperi și că El împreună cu Tatăl
Său vor veni și vor locui împreună cu noi. Asta este pentru ce s-a rugat David atunci când și-a exprimat
dorința de a rămâne în casa Domnului pentru totdeauna. Asta este ceea ce a spus Isus că va face pentru noi.
El a spus: „Eu voi veni și Îmi voi face locuința cu voi dacă Mă veți iubi și veți păzi poruncile Mele.” Mulți
creștini au ratat ideea acestui verset pentru că au crezut că atunci când Isus a menționat aici păzirea
poruncilor El S-a referit la păzirea celor zece porunci, inclusiv porunca de a celebra Sabatul zilei a șaptea. Dar
atunci când citim ceea ce a spus Isus în același pasaj, descoperim că nu asta este ceea ce a vrut să spună.
„Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui
Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria
voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” (Ioan
15:10-12).
„Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.” (Ioan 15:17).
Aici Isus clarifică faptul că se referă la o anume poruncă atunci când face acele prețioase făgăduințe. El
spune de fapt: „dacă vreți să vă apropiați de Dumnezeu, dacă doriți să aveți o manifestare constantă a
prezenței lui Dumnezeu și a Fiului Său, trebuie să vă iubiți unul pe altul.”
Dorința naturală a unei persoane care iubește o alta este de a face ceva pentru cel iubit, de a face ceva
pentru a-l face fericit. Aceasta este atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu? Majoritatea oamenilor se
gândesc numai la propria lor fericire atunci când vine vorba despre viața creștină. Ideea este ceea ce-i face pe
ei fericiți. Acesta este motivația închinării lor: o cale de a vedea dacă-L pot determina pe Dumnezeu să-i facă
fericiți. Dar o relație bazată pe dragoste pentru Dumnezeu care caută bucuria Lui este genul de relație care Îl
bucură pe Dumnezeu.
Dar dacă-L iubim pe Dumnezeu, ce putem face pentru a ne exprima această dragoste? Dumnezeu spune:
„Dacă Mă iubești cu adevărat, să fie nu numai cu inima ta, dar și cu puterea ta, ceea ce înseamnă cu mâinile
tale, cu urechile și buzele, cu nasul, cu gura, cu întregul trup. Dar cum Îl pot iubi pe Dumnezeu cu trupul
meu?

Prin ochii lui Dumnezeu

Iată adevărul pe care Dumnezeu dorește să-l înțelegem: Dumnezeu Însuși nu are nevoie de nimic de la
noi. Nu există nimic ce am putea să-I dăm lui Dumnezeu și, de fapt, tot ceea ce avem ne aparține numai
pentru că El ni le-a împrumutat. Dar cu toate că nu putem face nimic pentru Dumnezeu Însuși, putem face
pentru alții ceea ce ne-ar place să facem pentru Dumnezeu. Putem să exprimăm ceea ce simțim pentru
Dumnezeu în relațiile cu alții. Poate că mi se pare dificil să te iubesc pentru că ești arțăgos și dificil. Poate că
dacă decid să te iubesc și te privesc, singurul lucru pe care-l văd este un caracter urât. Dar atunci când te
privesc prin ochii lui Dumnezeu, pot să-mi exprim dragostea pentru El către tine. Pot să te iubesc pentru ca Îl
iubesc pe El și asta îmi oferă un motiv pentru a ignora toate defectele pe care le pot vedea în tine. Dacă nu te
iubesc pentru ceea ce ești, te pot iubi de dragul lui Dumnezeu, iar El spune că dacă voi face asta, El mă va
învăța cum să te iubesc și de dragul tău. Pot începe prin a o face de dragul lui Dumnezeu până când te voi
vedea așa cum te vede El.
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Am citit odată o afirmație făcută de un creștin care m-a cutremurat până în adâncul ființei mele. Atunci
când am citit-o am simțit de parcă inima-mi era într-un cub de gheață. Afirmația suna cam așa: „Ajută-mă să
doresc să nu fiu iubit, să nu fiu recunoscut și să nu fiu cunoscut în lume de dragul Tău.”
M-am pus pe mine însumi în această afirmație și ceva rece mi-a cuprins inima. Trebuie să predic cuvântul
lui Dumnezeu și nimeni să nu bage de seamă că am fost eu cel care am predicat? Trebuie să scriu cărți și
articole pe care să nu așez numele meu? Trebuie să împărtășesc aceste minunate adevăruri și nimeni să nu
știe că am jucat și eu o parte în a le afla? Trebuie să cobor în mormânt după ce mi-am petrecut toată viața
pentru cauza adevărului și nimeni să nu-mi ofere credit pentru ceea ce am făcut? Asta este ceea ce trebuie să
doresc fiind creștin?
Dar dacă ar fi trebuit să muncesc cu toată puterea și singurul rezultat al acestui efort va fi că oamenii vor
cunoaște numele lui Isus, dar nimeni nu va auzi de numele meu? Atunci când m-am gândit la asta am simțit
un sentiment ciudat. Dar am înțeles realitatea faptului că fiecare creștin este de fapt o parte din Hristos.
Atunci când viața creștină este înțeleasă și experimentată corect, vom înțelege că noi nu mai trăim și Hristos
este Cel care trăiește și că El este Singurul care merită să trăiască. Numai numele Lui merită să fie preamărit.
Dacă s-ar întâmpla să mor azi, universului nu-i va lipsi nicio bătaie de inimă. Lumea își va continua
drumul fericit fără nici cel mai mic sughiț și cu toate că am prieteni aici, dacă voi fi îngropat mâine, cât de

săracă va deveni lumea? Sigur că lumea nu va sărăci deloc. Sunt un nimeni în realitate; sunt important numai
pentru mine și poate pentru soția și copiii mei. Omenirea ne oferă acest concept al importanței sinelui, motiv
pentru care centrăm întreaga lume în jurul nostru și căutăm propria noastră proslăvire în toate zilele vieților
noastre, dar când în final ne descoperim adevăratul loc în Hristos, numai atunci ne aflăm adevărata
însemnătate a propriei noastre existențe în acest univers.
O Persoană și numai o singură Persoană merită să trăiască, și când înțelegem acest lucru, atunci când tot
ceea ce doresc de dimineață până seară este slava Acestei Persoane, atunci îmi voi fi găsit propriul destin.
Aceasta este singura cale prin care putem cu adevărat să învățăm cum să-i iubim pe alții. Când ne vom
opri din a ne iubi pe noi înșine cel mai mult, când înțelegem că nu suntem de fapt buricul pământului și că
universul nu se învârte în jurul nostru, atunci vom putea cu adevărat începe să ne pese de alții. Atunci când
trăiesc în Isus și pentru Isus, nu mai contează ce fac alții, nu mai contează cum mă tratează pe mine. Eu sunt
un nimeni și nu contează, căci ceea ce fac ei nu-L pot răni pe Hristos; nu poate decât să-L determine să-i
iubescă mai mult. Atunci când înțeleg acest lucru, sunt liber să-i iubesc pe alții fără rezerve căci nu-i iubesc ca
pe mine însumi, nici nu-i iubesc de dragul meu, ci Hristos este Cel ce-i iubește prin mine, iar El spune: „Când
aceasta va deveni experiența voastră, veți fi ajuns pe culmea experienței prin care Dumnezeu se poate revela
pe Sine în viața voastră, locul în care viața voastră nu va fi decât o extensie a vieții Mele și atunci veți ști ceea
ce înseamnă să fii cu adevărat fericit.”

Omul „Da și Amin!”
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Atunci când aud pentru prima dată despre neprihănirea lui Hristos, mulți creștini o primesc bucuroși, iar
inima lor este ca un pământ uscat care primește torente de apă binecuvântate. Dragostea pentru Dumnezeu
este aprinsă în inimă iar sufletul tânjește să-L servească. Dar indiferent de cât de mult îi place cuiva această
solie, timpul îi va dovedi propria insuficiență și faptul că, cumva, spiritul nu actioneaza în viața lui așa cum
sugerează Cuvantul că ar trebui. Într-un asemena caz, ispita este de a pune sub semnul întrebării propria
credință, sinceritatea sau chiar adevărurile Bibliei; sau, chiar și mai rău, unii sunt ispitiți să-și așeze o mască
religioasă ipocrită. Și totuși, toate cuvintele Bibliei sunt adevărate și toți munții se pot topi înainte ca vreun
cuvânt de-al lui Isus să-și piardă oricat de putin din puterea de a transforma suflete. Așadar, unde este
problema? Următorul citat ne vorbește despre motivul acestui fenomen și ne oferă de asemena și o idee
despre soluție:
„Mulți se întreabă: ,Cum să mă predau lui Dumnezeu?’ Vrei să te predai Lui, dar ești slab în putere morală, sclavul
îndoielii și controlat de obiceiurile păcătoase ale vieții tale. Promisiunile și deciziile tale sunt asemenea unor funii de
nisip. Nu-ți poți controla propriile gânduri, impulsurile, sentimentele. Conștientizarea propriilor făgăduințe încălcate și
ale deciziilor neîmplinite îți slăbește încrederea în propria sinceritate și te determină să simți că Dumnezeu nu te poate
accepta; dar nu trebuie să disperi. Ceea ce ai nevoie să înțelegi este adevărata putere a voinței. Aceasta este puterea
conducătoare din natura omului, puterea de decizie sau de alegere. Totul depinde de corecta acțiune a voinței.
Dumnezeu a dat oamenilor puterea de alegere ; le aparține pentru a o exercita. Nu-ți poți schimba inima, nu-I poți da de
unul singur sentimentele lui Dumnezeu; dar poți să alegi să-I slujești. Poți să-I dai Lui voința ta; atunci El va
lucra în tine voința și îndeplinirea potrivit bunei Sale plăceri. Astfel, întreaga ta natură va fi adusă sub controlul
Spiritului lui Hristos; afecțiunile tale vor fi centrate pe El, gândurile tale vor fi în armonie cu El.” SC 47.1
Oh, ce gânduri întăritoare! Nu trebuie să disperăm; să ne predăm voința lui Dumnezeu și totul va fi bine!
Așa este, dar ce înseamnă asta practic? Căci dacă aceste cuvinte rămân numai la nivel teoretic, nu vor avea
niciun impact în viețile noastre de zi cu zi. Avem nevoie să înțelegem unde stă adevărata putere a voinței
pentru a putea s-o aplicăm în mod eficient.

O aparentă contrazicere

Când examinam cu atenție citatul de mai sus, vom descoperi o contrazicere. După ce enumera căderile
noastre, el afirmă că promisiunile și deciziile noastre sunt asemenea unei funii de nisip iar noi nu ne putem
păstra propriile făgăduințe. Însă, în cea de-a doua parte a paragrafului prezintă adevărata forță a voinței și
despre puterea de a decide de parcă ar fi mijloacele pe care le putem folosi pentru a ieși din această condiție
mizerabilă. Observam insa, ca promisiunile și deciziile nu sunt acte ale voinței. Afirmatia ca „Îmi predau
voința lui Dumnezeu”, nu este decat o promisiune și o decizie. Cum ar putea fi puterea alegerii cheia
problemei în condițiile în care noi suntem deseori înfrânți chiar în această zonă? Cum am putea noi vorbi

despre adevărata putere a voinței în condițiile în care experiența noastră zilnică afirmă cu putere despre
slăbiciunea voinței noastre? Cum pot rezolva această contradicție?
Nu este de mirare faptul că autorul afirmă necesitatea astfel de a înțelege ceva despre adevărata putere a
voinței. Avem nevoie să învățăm cum să punem la lucru în mod corect propria voință. Faptul că ne putem
folosi voința într-o manieră greșită ceea ce nu înseamnă că dorim să facem răul este o realitate. Nu,
nicidecum nu dorim să facem răul, ci binele! Așa cum spune și Pavel: „Ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar nam puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!” (Romani
7:18, 19).
In acest verset, din Romani 7, Pavel vorbește despre aceeași experiență pe care am descris-o; vreau să fac
binele, dar sunt incapabil; și în loc de a face binele, fac răul pe care, de fapt, nu vreau să-l fac. Observam ca
aici este descrisă maniera greșită de acțiune a voinței; voința este centrată pe a face binele. Dar aceasta cale
nu a funcționat niciodată și nici nu va funcționa vreodată datorită naturii păcătoase pe care o avem. Spre
exemplu: atunci când soția mea mă „înțeapă” în mod neașteptat și pe „nedrept” cu o remarcă plină de
nemulțumire, știu că nu este bine să-i răspund cu o „indignare sfântă”, și totuși asta este ce exprima în acel
moment critic. Și ce rezultă din asta? Rușine, vină și remușcare pentru că L-am dezamăgit din nou pe Hristos.
Acesta este motivul pentru care Domnul ne avertizează: „duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este
neputincioasă.” (Matei 26:41). Este oare posibil să aplicăm propria voință în mod corect dacă ea este atât de
neputincioasă datorită naturii? Si dacă da, atunci cum?

Adevărata acțiune a voinței
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Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne predăm lui (Romani 6:13). Deseori, insa, descoperim că este
dificil să facem aceasta pentru că nu considerăm un factor important: „Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici
de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” (Romani 9:16).
Acest verset ne descoperă un adevăr fundamental despre noi. Si anume, arată cât de lipsită de putere este
voința noastră și cât de lipsite de sens sunt toate eforturile noastre. Adevărul este că propria noastră voință
este atât de slabă încât în noi înșine nu suntem nici măcar capabili de a ne supune lui Dumnezeu. Cineva ar
putea argumenta ca „ nu este adevărat, deoarece acest lucru ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu! Cum se
așteaptă El să ne supunem dacă nu suntem în stare s-o facem?” Să ne oprim puțin la acest punct. Trebuie să
înțelegem că mai există un factor în acel verset, factor care este vital pentru o viață biruitoare: Dumnezeu care
are milă.
Atât timp cât ne bazăm propria predare pe voința și promisiunile noastre, căderea este garantată. Putem să
articulăm un „da” cu gurile noastre, dar acesta se va transforma într-un „nu” în practică. Pentru ca acel „da”
să rămână „da”, avem nevoie de harul și mila lui Dumnezeu. Numai puterea Sa este capabilă de a oferi
putere și de a valida promisiunile noastre, iar această putere ne este pusă la dispoziție în Cuvântul lui
Dumnezeu.
„Câtă vreme se zice: ,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.’” (Evrei 3:15).
Acest verset reprezintă formula pentru adevărata acțiune a voinței. Degeaba stoarcem din nou promisiuni
sfinte, căci ele sunt lipsite de putere datorită naturii. Dar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui” - primim un torent de putere creativă prin Cuvintele Sale, ajutându-ne să ne
supunem lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care este atât de important să ne deschidem inimile și să
ne supunem lui Dumnezeu atunci când Îi auzim glasul și când Îi simțim atingerea în inimi, pentru că dacă ne
lipsim de acea atingere divină, nu vom mai avea aceeași putere mai târziu.
Așadar, putem vedea că adevărata putere a voinței este oferită de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său
ne oferă putere în fiecare zi pentru a ne supune Lui. Atunci când cuvântul Său vorbește inimii mele, pot să
spun: „Mulțumesc Doamne pentru că-mi vorbești și pentru că cuvintele Tale împlinesc ceea ce Tu ai spus.
Sunt al Tău și îmi predau voința Ție. Voia Ta să se împlinească cu mine!”
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Isus, Omul „Da și Amin”

Viața lui Isus Hristos constituie dovada faptului că predarea deplină este posibilă. În viața Lui nu au
existat promisiuni încălcate; ceea ce spunea, se împlinea:
„Felul vostru de vorbire să fie: ,Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.” (Mat.5:37)
„Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi
prin Timotei, n-a fost ,da’ şi ,nu’, ci în El nu este decât ,da’.” (2 Corinteni 1:19).
Isus și-a supus pe deplin voința lui Dumnezeu motiv pentru care cuvintele Sale era îmbibate cu putere
divină. Cuvintele Sale au vindecate bolnavii, au alungat demonii, au înviat morții, au liniștit furtunile, au
uscat smochinul. Dar încă și mai uimitor este faptul că aceeași putere divină care a lucrat minuni prin

cuvintele Sale, este capabilă de a reîmprospăta voința noastră în așa măsură încât „da” al nostru să fie cu
adevărat „da”, iar „nu” să fie într-adevăr „nu.”

Atunci când noi spunem „da”

„În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic? Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care le iau în
felul lumii, ca să fie în mine ,da, da’ şi ,nu, nu’? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost
şi ,Da’ şi ,Nu’. ... În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ,da’; de aceea şi ,Amin’, pe
care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” (2Cor. 1:17-20)
Afirmația lui Pavel este uimitoare: aceeași putere care lucra prin cuvintele lui Isus Hristos, lucrează în
același fel prin cuvintele noastre! Atunci când vorbim, vorbim cuvintele lui Dumnezeu (1 Petru 4:11), iar
puterea divină care există în Cuvântul lui Dumnezeu crează realitatea celor rostite de noi. Acesta este motivul
pentru care cartea Apocalipsei îi descrie pe biruitorii din ultimul mare conflict și secretul reușitei lor în
următoarele cuvinte: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor ...” (Apocalipsa
12:11).
In acest caz promisiunile și deciziile noastre nu mai sunt fără putere. Cuvintele noastre rostite cu credință
se împlinesc pentru că puterea infinită a lui Isus le validează. Nu mai trebuie să deznădăjduim datorită
căderilor noastre! Iar atunci când soția mea mă lovește în propria-mi mândrie din nou, pot să-i răspund cu
dragostea lui Isus: „Iubita mea, ai dreptate; îți mulțumesc pentru că mă iubești!”

Promisiuni întărite

Acest adevăr minunat este dezvoltat mai departe printr-o aplicatie practica in legea jurămintelor pe care o
descoperim în Numeri 30: „Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o
făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.” (Numeri 30:2).
Omul este Hristos, Omul „Da și Amin.” Promisiunile Sale sunt sigure mereu, în orice circumstanță. Prin
contrast, legea jurămintelor pentru femei dovedește faptul că noi suntem mereu într-o stare de dependență:
„Când se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieşit de pe buzele ei, şi bărbatul ei
va lua cunoştinţă de lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoştinţă de ele, juruinţele ei vor rămâne
în picioare; şi făgăduinţele cu care se va fi legat ea vor rămâne în picioare; dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie în ziua când
ia cunoştinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa, pe care a făcut-o, şi cuvântul scăpat de pe buzele ei, cu care s-a legat
ea; şi Domnul o va ierta.” (Numeri 30:6-8).
Această lege arată modul în care funcționează voința noastră. În Romani 7 Pavel ne oferă un exemplu în
care femei reprezintă voința noastră, primul bărbat natura noastră carnală iar cel de-al doilea bărbat pe
Hristos. Legea jurămintelor ne ajută să înțelegem că atât timp cât natura carnală (primul soț) controlează
voința (pe femeie), toate promisiunile nobile pe care I le facem lui Dumnezeu vor fi sortite eșecului pentru că
natura carnală (primul soț) le face fără efect. Însă, datorită aceluiași principiu, imediat ce voința este
transferată lui Hristos (cel de-al doilea soț), El va întări făgăduințele noastre iar cuvintele pe care le rostim se
vor împlini.
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Chemarea milei lui Dumnezeu ne invită în fiecare zi prin Cuvântul Său. Isus Hristos ne oferă viața Sa
neprihănită, și împreună cu Sine, toate binecuvântările din casa Tatălui Său. Stă în puterea noastră să
acceptăm această invitație, să ne sprijinim pe făgăduințele lui Hristos prin credință și astfel să experimentăm
puterea cuvântului Său. Atunci când Îl alegem pe Hristos, ființele noastre care erau înainte incapabile de a
face binele, sunt acum eliberate pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Aceasta este oportunitatea pe care o
avem pentru a acționa în puterea lui Dumnezeu: „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să
faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: ,La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua
mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.’” (2 Corinteni 6:1,
2).
Atunci când ne predăm lui Hristos, Spiritul Său ia în posesiune ființa noastră și ne împuternicește să
lucrăm împreună cu El. Acesta este momentul pe care-l avem pentru a împlini tot ceea ce Isus ne cere, și
anume, ceea ce El intenționează să împlinească în noi și prin noi, având cooperarea noastră.
Spre exemplu, cuvintele Sale îmi spun: „Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” (Efeseni 4:31). Acesta este răspunsul meu: „Doamne, mă
supun pe mine însumi puterii cuvântului Tău; acum, în numele lui Isus scot afară din viața mea toată
amărăciunea, mânia, supărarea, plângerile și vorbirea de rău; ființa mea Îți aparține astfel încât dragostea și

pacea Ta să curgă prin mine, chiar și atunci când alții mă rănesc. Îți mulțumesc pentru că faci în mine ceea ce
îmi este imposibil mie să realizez.”
Nu trebuie să ne temem de eșec, căci El reprezintă garanția succesului nostru; El ne va atrage gândurile
sub autoritatea Sa, El va îmbiba faptele noastre cu dragostea Sa și cuvintele noastre cu putere de sus. Și atunci
când suntem într-o situație critică, fie că este vorba despre o ispită, tratament nedrept sau orice altceva,
dragostea lui Isus va fi manifestată în comportamentul nostru. Pe măsură ce cooperăm cu Hristos, suntem și
noi transformați în oameni „Da și Amin” în El!
Este voința Tatălui nostru ca toate zilele vieților noastre să fie asemenea zilei mântuirii pe măsură ce
experimentăm puterea harului Său. Deschideți-vă urechile pentru a auzi cuvântul Său și predați-vă Lui în
fiecare dimineață. Pretinzând făgăduințele, declarați: „Sunt al Tău!” și aveți încredere în puterea mântuitoare
a harului Său. Pe măsură ce creștem în înțelegerea și aprecierea puterii alegerii, puterea noastră spirituală
crește prin practicarea credinței. Domnul să ne ajute să învățăm lecțiile pe cât de repede harul permite, astfel
încât în fiecare zi să putem spune: „Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni
dreptatea Ta şi numai pe a Ta.” (Psalmul 71:16).

O nouă dimensiune
Howard Williams

Cum ați explica cuiva ceva ce nu a fost niciodată vzut sau experimentat? Știm că există trei dimensiuni:
lungimea, lățimea și adâncimea. Dar unii matematicieni și fizicieni au sugerat faptul că s-ar putea să existe
patru sau chiar cinci dimensiuni. Însă este dificil de imaginat așa ceva pentru că nimeni nu le-a experimentat.
Am auzit odată pe cineva care a spus că bănuiește că în cer vor exista culori pe care nu le-am văzut
niciodată. Ne-am putea imagina una? Bineînțeles că nu pentru că ne este imposibil să conceptualizăm ceva ce
nu am văzut niciodată. Așadar, dacă există o dimensiune pe care nu am experimentat-o niciodată, ne este
foarte dificil sau chiar imposibil să ne raportăm la ea.
Cu mulți ani în urmă a fost inventat un instrument minunat numit microscop. Înainte de această invenție,
omul nu a avut nicio idee despre existența unei lumi foarte mici care conține creaturi incredibil de mărunte.
Omul nu putea să imagineze o asemenea lume pentru că aceasta exista cu totul în afara experienței sale. Nu
auzise și nici nu văzuse așa ceva înainte. Dar după ce a fost inventat microscopul, el a putut să vadă această
nouă „dimensiune”.
Și totuși, chiar și după invenția microscopului și descoperirea acestei lumi noi, o femeie a participat odată
la o conferință susținută de un om de știință care vorbea despre existența acestei lumi microscopice. În
timpul acestei conferințe el i-a invitat pe cei din auditoriu să vină în față și să se uite printr-un microscop prin
care puteau să vadă aceste creaturi mici care se mișcau în coace și în colo. Această doamnă sceptică a pășit în
față și a privit cu atenție prin microscop. Privind, a fost uluită, dar când s-a întors înapoi la locul ei a fost
auzită mormăind: „Eu tot nu cred.” Această reacție este tipică pentru mulți dintre noi. Ne este greu să
credem în lucruri care nu fac parte din experiența noastră cotidiană. Dar adevărul este că există dimensiuni
care nu au fost văzute niciodată, și numai asta nu le face mai puțin reale.
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Schimbat prin vedere

9

Biblia ne relatează despre un om căruia i s-a spus că Isus a fost un impostor. De fapt, i-au spus acestui om
că Isus a murit, dar în timp ce gardienii care-L păzeau au adormit, ucenicii lui Isus I-au furat trupul după
care au spus că a înviat. I-au spus acestui om că ucenicii acestui Isus mort cauzau o mare confuzie în Israel,
mergând peste tot și încercând să distrugă religia dată de Dumnezeu, că împrăștiau aceste minciuni și că
poporul îi credea. Așadar, acest om a jurat că va opri această nouă religie indiferent de costurile implicate. El
a jurat că această religie nu va progresa atât timp cât el va fi în viață.
În cartea Faptele Apostolilor ni se relatează ca într-o zi acest om călătorea spre o anume cetate, din nou
într-una din misiunile lui de a zdrobi această nouă mișcare supărătoare.
„Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot şi i-a cerut
scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i
aducă legaţi la Ierusalim.” (Fapte 9:1, 2).
Saul a luat asupra lui sarcina de a apăra credința iudeilor și a fost hotărât să arunce în temniță, să omoare,
să distrugă pe oricine ar fi împartasit această cale. Cu această hotărâre și-a împlinit scopurile criminale și și-a
început călătoria.

Dar s-a întâmplat ceva cu Saul în timpul acestei călătorii, ceva ce a avut o asemenea putere încât i-a
schimbat viața în mod complet și pentru totdeauna. El a avut o experiență care l-a determinat să vadă o nouă
dimensiune pe care n-o mai văzuse înainte. L-a oprit cineva, care i-a vorbit și S-a identificat. Ca răspuns la
această întrebare cutremurătoare, „Cine ești Tu, Doamne?”, a auzit neașteptatele cuvinte: „Eu sunt Isus.”
Cum a mai tremurat Saul când a auzit răspunsul acesta! Și-a amintit toate lucrurile care ii fuseseră spuse,
toate minciunile care-i condiționaseră gândirea i-au trecut prin fața ochilor într-o singură clipă. Realitatea
glasului ceresc care vorbise și se identificase cu Isus s-a ciocnit cu anii de îndoctrinare care i-au provocat atâta
confuzie. Dar adevărul câștigase în sfârșit lupta și alungase toate ideile false din mintea lui și în acea clipă
viața i s-a schimbat pentru totdeauna. Dintr-o dată cei care-i fuseseră prieteni i-au devenit dușmani, iar cei
care-i erau dușmani i-au devenit prieteni. Văzuse o nouă dimensiune, o dimensiune neîntâlnită până atunci
de el.
După aceea, Saul (pe care-l chema acum Pavel) nu a obosit niciodată în a-și povesti experiența. Aceasta a
devenit mărturisirea lui favorită și din nou și din nou povestea despre ziua în care i s-au deschis ochii și a
ajuns să vadă ceea ce nu văzuse înainte. L-a văzut pe Isus, L-a întâlnit în sfârșit pe Hristos iar in ce il priveste
pe el lumea s-a schimbat pentru totdeauna.
Problema multora care pretind a fi creștini este că nu L-au întâlnit niciodată pe Hristos și, cu toate că
adoptă numele Lui și folosesc terminologia creștină, gândirea și comportamentul lor este încă foarte
asemănător lumii. Ei nu L-au întâlnit niciodată cu adevărat pe Isus, ei nu cunosc lumea Lui, nu pot vedea din
perspectiva Sa. Ei nu au văzut niciodată o altă perspectivă în afară de punctul de vedere comun al tuturor
oamenilor de pe aceasta planetă.

O realitate atot-prezentă
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În 2 Regi capitolul 6 citim despre regele Siriei care încerca să descopere motivul pentru care nu putea să-l
prindă și să-l învingă pe regele Israelului. I se părea că regele israelian era mereu cu un pas înaintea lui,
aproape ca și când îi citea gândurile. Pasajul spune că „Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe
slujitorii săi şi le-a zis: ,Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?’ Unul din slujitorii săi a
răspuns: ,Nimeni, împărate, domnul meu; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele
pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.’ Şi împăratul a zis: ,Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.’ Au
venit şi i-au spus: ,Iată că este la Dotan.’ A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat
cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai
şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ,Ah! domnul meu, cum vom face?’ El a răspuns: ,Nu te teme, căci mai
mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.’” (2 Regi 6:11-16).
Probabil că slujitorul lui Elisei s-a gândit că Elisei avea probleme cu ochii. El vedea clar că cetatea era
înconjurată de o mare armată cu cai și care și nu a văzut niciun motiv să fie atât de calm ca și Elisei pentru că
era conștient de faptul că aceștia îl căutau chiar pe Elisei pentru a-l arunca în temniță sau poate chiar pentru
a-i lua viața. Dar următorul verset este cheia întregii situații: „Elisei s-a rugat şi a zis: ,Doamne, deschide-i ochii să
vadă.’ Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.” (2
Regi 6:17).
Fuseseră acești cai și aceste care acolo înainte? Bineînțeles, dar servitorul lui Elisei fusese aproape panicat
pentru că nu putea să vadă în cealaltă dimensiune. Așa că Dumnezeu i-a deschis ochii, Dumnezeu a trebuit
să-i ofere pentru o clipă posibilitatea de a vedea lucrurile din cealaltă realitate, și când a făcut asta, tânărul a
văzut ceea ce nu văzuse înainte.
Asta este ceea ce trebuie să se întâmple cu noi astăzi. Trebuie să ni se deschidă ochii căci noi nu vedem
lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să vedem într-o
nouă formă, căci există o dimensiune pe care n-am văzut-o dar care este atât de importantă căci ea reprezintă
tărâmul vieții veșnice.
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O lume spirituală

Biblia se referă la această dimensiune nevăzută, relativ necunoscută ca fiind lumea spirituală. Aceasta este
dimensiunea în care în prezent nu putem intra decât prin intermediul credinței, dar este o lume reală, este
locul adevărului, chiar dacă nu poate fi văzută cu ochii noștri fizici. Este uimitor să ne gândim că chiar și
acum când citești această revistă, există o altă realitate care este tot atât de adevarata ca și lucrurile pe care le
vezi cu ochii tăi, si care este chiar în acest moment prezentă cu tine, în jurul tău, dar nevăzută și neobservată
de tine. Există de fapt lucruri invizibile chiar în camera în care tocmai te găsești tu acum. Asta ar trebui să fie
suficient să ne determine să dorim să aruncăm o privire peste umăr, dar asta nu ne va ajuta. Vizitatorii cerești
trăiesc într-o altă dimensiune și numai ochiul credinței poate penetra bariera care ni-i ascunde de ochii noștri.

Credința este ușa

Dimensiunea despre care vorbesc este una care nu poate fi accesată decât prin credință. Credința este
singurul mijloc prin care omul poate interacționa cu această dimensiune nevăzută, este singurul mijloc prin
care putem discerne acea realitate invizibilă.
Dar ce este credința? Credința nu este nimic mai mult decât încrederea absolută în ceea ce Dumnezeu ne
spune în cuvântul Său. Credința este a face din cuvântul lui Dumnezeu ancora noastră și a crede că ceva este
adevărat numai pentru că este afirmat în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul minunat este acesta: dacă putem citi
cuvântul și dacă-l putem crede, putem intra în această dimensiune; dacă putem auzi cuvântul, putem
experimenta această lume spirituală.

O problemă spirituală

Tot răul care există în omenire a început la nivel spiritual. Problema omului nu este una fizică, ci este o
problemă spirituală care începe în mintea sa. Biblia ne învață că, prin natură, noi suntem păcătoși care avem
o minte carnală (Efeseni 2:1, 2). Această minte carnală reprezintă motivul pentru toate faptele păcătoase în
care se complac oamenii, căci în Romani 8:7 ni se spune că această minte carnală este vrăjmășie împotriva lui
Dumnezeu și că ea nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne spune Biblia. Putem accepta
ceea ce ne spune Biblia? Aceasta este o întrebare importantă. Iată ce ne spune Isus ca răspuns la întrebarea
despre ce îl mânjește pe om: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile
rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău,
hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7:20-23).
Isus a spus clar: ceea ce ne murdărește este înlăuntrul nostru. Unde în lăuntrul nostru poate fi găsită
această sursă de necurăție? În trupurile noastre sau în mințile noastre? Bineinteles ca in mintile noastre!
Problema este de o natură spirituală căci mintea carnală este cea care degradează o persoană și evident, dacă
problema este spirituală, atunci și remediul trebuie să fie de natură spirituală. Nu putem folosi cu succes
soluții fizice pentru probleme spirituale. De aceea, pentru această problemă trebuie să mergem la Cel care
este Autorul lumii spirituale și care locuiește în acel tărâm spiritual. El trebuie să vină la noi, pe tărâmul
spiritual și la acel nivel să opereze o schimbare în noi.

O soluție spirituală
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Este acest lucru dificil de înțeles? Pentru ca noi să fim transformați este necesară o minune, iar minunile
sunt acte ale lumii spirituale. Nu există nimic pe tărâmul fizic care să opereze în noi transformarea spirituală,
nu există niciun instrument omenesc care să transforme o minte carnală într-una spirituală. Omul nici măcar
nu înțelege fundamentele naturii sale, el nu-și înțelege propria minte, și atunci cum ar putea chiar numai să
înceapă să o transforme? Dar slavă lui Dumnezeu, făgăduința Lui spune că El va face ceva pentru noi pentru
a rezolva problema noastră și anume ne va schimba inimile - nu organul fizic care pompează sângele, ci
mințile noastre.
Atunci când Dumnezeu ne schimbă mințile, întreaga perspectivă pe care o avem asupra vieții se schimbă.
Dintr-o dată suntem capabili de a vedea într-o nouă dimensiune și întreaga viață capătă alte orizonturi.
Modul în care ne raportăm la tot ceea ce este în această lume se schimbă pentru că această nouă dimensiune
afectează toate aspectele perspectivelor noastre, motiv pentru care începem să vedem lucrurile foarte diferit.
Am fost schimbați în interior și datorită acestei schimbări lăuntrice, faptele noastre exterioare se schimbă de
asemenea. Aceasta este minunata veste bună proclamată de Isus Hristos. Aceasta este evanghelia prin care
Isus vine înlăuntru și îndeplinește lucrarea Sa de transformare, făcându-ne creații noi. El trăiește înlăuntrul
nostru, El ne oferă o minte nouă în așa fel încât să gândim așa cum gândește El, în așa fel încât să vedem așa
cum vede El și să trăim cu El în această nouă dimensiune.
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Un lucru simplu

Atunci când o înțelegem cu adevărat, mântuirea este un lucru simplu. Tot ceea ce este necesar este să
vedem lucrurile așa cum sunt în realitate privindu-le dintr-o perspectivă diferită. Hristos ne spune că
mântuirea este un dar oferit gratuit, nu prin fapte, nici datorită comportamentului omenesc, ci numai prin
credință. Ea este obținută pur și simplu prin credința în cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că este un dar
pe care Dumnezeu îl oferă prin Fiul Său. Putem noi să vedem aceasta? Poate credința noastră să se sprijine pe
cuvântul lui Dumnezeu? Putem să privim unde n-am privit niciodată până acum?
Iată simplitatea cuvântului lui Dumnezeu:
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Romani 6:14).
Putem crede acest lucru? Este acesta adevărul? Este ceva tangibil pe care să ne putem sprijini pentru că
Dumnezeu o afirmă? Asta este esența și oricând începem să gândim că cuvântul lui Dumnezeu nu spune

adevărul, poate pentru că propria noastră experiență ne spune ceva diferit, atunci ar trebui să negăm propria
noastră experiență! Dacă propria noastră experiență ne spune: „Ei bine, am încercat și nu funcționează,” oare
face aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie lipsit de putere? Poate că nu are putere asupra noastră pentru că
noi nu credem cu adevărat, dar se va dovedi totuși adevărat pentru noi în clipa în care îl vom crede. Atunci
vom experimenta această nouă dimensiune în care Hristos este totul în tot iar păcatul nu are stăpânire.
Cum putem intra și rămâne în această nouă dimensiune? Singura cale este de a rămâne în cuvântul lui
Dumnezeu. Biblia ne spune că în cuvântul lui Dumnezeu este oferită această nouă viață, care este explicată și
descrisă în toate fazele ei. Acolo Dumnezeu ne vorbește despre natura și capacitățile care devin ale noastre
atunci când ne naștem din nou în această nouă viață și începem să trăim în această nouă dimensiune.
Să vă ofer o ilustrare a ceea ce vreau să spun.

Un exemplu

Am auzit de un aparat numit „Kangen” care face apa alcalină folosind procesul numit electroliză. Se
presupune că această apă este foarte benefică pentru corp și ajută corpul să ajungă într-o stare alcalină.
Experții sugerează că această stare alcalină a corpului este necesară pentru ca o persoană să se poată bucura
de o sănătate bună. Înțeleg că acest aparat este foarte scump, costând 4000 de dolari americani.
Să presupunem că am achiziționat un astfel de aparat, dar habar n-am cum să-l folosesc; ce ar trebui să fac
prima dată? Răspunsul este evident: ar trebui să merg la manual și să citesc instrucțiunile. Așadar, aceste
instrucțiuni îmi spun cum să obțin această apă alcalină folosind aparatul respectiv, ceea ce și fac cu succes.
(Notă: restul acestei ilustrări nu este real.)
Dar să presupunem că într-o zi mă vizitează un prieten și vede acest aparat. El spune: „Oh, ai cumpărat un
astfel de aparat? Sunt atât de bune! Și eu am unul. Știai că acest aparat poate transforma apa de canal în apă
potabilă?” Evident că sunt sceptic, dar prietenul meu îmi demonstrează. El folosește aparatul pentru a
transforma apa de canal în apă potabilă. Sunt uimit de capacitățile acestui aparat, așa că încep să-l prețuiesc
și mai mult.
Să presupunem că într-o altă zi un alt prieten mă vizitează și se pare că și el are un astfel de aparat. El îmi
spune cât de minunate sunt aceste aparate și-mi mai spune că acest aparat poate extrage apă din pământ!
Sigur că sunt sceptic, dar, din nou, acest prieten îmi demonstrează cum se poate face și așa ceva cu aparatul.
Sunt entuziasmat și mă gândesc: „Asta este exact ceea ce am nevoie pentru timpul de strâmtorare.”
Bineînțeles, încep să prețuiesc aparatul mai mult decât oricând și mă bucur că l-am achiziționat.
Să ne gândim la ceva: din clipa în care am intrat în posesia aparatului aș fi putut să fac toate aceste
operațiuni, nu? Dar nu am știut. Aceasta este o ilustrație care ne învață un adevăr important. Atunci când ne
rugăm pentru spiritul lui Dumnezeu, ne răspunde Dumnezeu? Da, sigur, căci Isus ne spune că El este mai
dispus să ne dea spiritul sfânt decât este un tată să ofere daruri bune copiilor săi (Luca 11:13). Dar problema
este că noi nu înțelegem ce înseamnă asta de fapt pentru noi. Nu avem nicio idee despre ceea ce poate spiritul
împlini în noi. Știu că am fost mântuit și mă bucur pentru asta, dar mă opresc aici.
Dar atunci când începem să citim manualul să descoperim că cei care sunt născuți din nou în această lume
spirituală și care rămân în ea, nu păcătuiesc (1 Ioan 3:6, 9). Ei bine, asta este o revelație pentru noi. Nu am
știut asta și datorită acestui fapt continuam să păcătuim instinctiv, chiar dacă am fost născuți din nou din
duhul.
Vedeți, duhul ne călăuzește prin manual, care este Biblia. Poate că sentimentul pe care-l avem este „acum
că am viața lui Dumnezeu în mine, nu mai am nevoie de altceva,” dar adevărul este că ignoranța ne va priva
de puterea de care avem nevoie. Biblia este cea care ne descoperă privilegiile sau capacitățile pe care le avem
împreună cu viața care ne-a fost oferită în Hristos.
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Mărturii
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Astăzi, una dintre cele mai populare metode de a vinde diferite produse sunt mărturiile sau
recomandările. Interesant este faptul că Biblia este plină de mărturii. Se pare că aceasta este o metodă bună
pentru a întări încrederea într-un produs iar Biblia ne arată că atunci când Dumnezeu ne vorbește despre
ceea ce ne-a dat, ne oferă de asemenea și mărturii. Biblia descrie viețile celor care au primit același spirit, ne
spune ceea ce s-a realizat în ei și ne convinge că același lucru îl va face și în noi. Atunci când citesc Biblia
descopăr aceste uimitoare lucruri care îmi certifică despre viața creștină. Citesc despre faptul că cel care este
născut din nou din spiritul nu va păcătui și sunt uimit. Lucrul acesta este atât de uimitor încât am îndoieli
asupra lui.
Dar atunci încep să citesc mărturiile. Pavel alături de alții mărturisesc despre ceea ce a realizat viața lui
Dumnezeu în ei, vorbesc despre biruințele pe care le-au obținut asupra propriei naturi și asupra diavolului.
Am citit aceste mărturii și sunt convins că aceeași putere va realiza aceleași lucruri și în mine. Cred, și

mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că prin aceste simple mijloace scopul este atins. Toate aceste
binecuvântări și capacități care mi-au fost deja oferite de Dumnezeu ca parte din această viață spirituală,
devin realitate în experiența mea atunci când cred cu adevărat ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu
despre aceste capacități.

Ceea ce contează de fapt

Apropiindu-ne de concluzionarea acestui articol, aș vrea să comparăm câteva versete:
„Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin
dragoste.” (Galateni 5:6).
Observați că aici spune că tot ceea ce contează în Hristos este credința care lucrează prin dragoste. Să
comparăm aceasta cu ceea ce am citit în aceeași carte la capitolul 6:
„Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Galateni
6:15).
Nu este ciudat faptul că Pavel vorbește de două ori despre ceea ce contează de fapt în Hristos, și de fiecare
dată ne oferă o concluzie diferită? De ce spune el că tot ceea ce contează este credința care lucrează prin
dragoste, și apoi spune că tot ceea ce contează este a fi o făptură nouă? Răspunsul este evident: ambele
răspunsuri sunt unite într-o legătură în care devin unul și același lucru. Făptura cea nouă produce credința
care lucrează prin dragoste. Într-un alt pasaj, Pavel explică astfel:
„Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.” (1
Corinteni 7:19).
Atunci când alăturăm toate aceste trei pasaje nu putem concluziona decât că atunci când Dumnezeu
transformă pe cineva într-o nouă făptură, viața sa este trăită prin credința și dragostea care rezultă în păzirea
poruncilor lui Dumnezeu. Pavel așează toate aceste detalii împreună în următorul pasaj:
„Şi peste toţi cei ce vor umbla după legea aceasta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!” (Galateni
6:16 - KJV).
Există o lege care-l guvernează pe copilul lui Dumnezeu, iar aceasta este legea noii făpturi. Este legea
existenței lui Hristos în tine. Această lege este spiritul lui Dumnezeu în tine care te înnoiește, legea este că
Hristos vine și trăiește în tine iar tu devii o persoană diferită. Legea este că tu trăiești într-o nouă dimensiune,
trăiești într-un plan spiritual și nu fizic, trăiești conștientizând faptul că te miști în compania unor ființe
invizibile având puterea lumii viitoare la dispoziția ta. Acesta este adevărul cunoscut și experimentat de toți
cei ce pot vedea această nouă dimensiune.

Experiențe din „Visteria” saitului web
Ardeiaș Vlad, ianuarie 2013
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Dacă nu vă veți face ca niște copilași
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Vorbeam la telefon când l-am auzit pe Edi, băiatul nostru în vârstă de 5 ani s)i jumătate, intrând în casă
plângând. Era plânsul acela care-mi spunea că ceva grav se întâmplase. Am lăsat telefonul jos pentru o clipă
s)i am mers să văd ce se întâmplase: alunecase pe gheat)ă s)i căzuse pe mâna dreaptă pe care acum nu mai
putea s-o miște și la care acuza dureri foarte mari.
Am încheiat repede convorbirea telefonică după care am început să examinăm brațul: nu se vedea mare
lucru, dar Edi, care de altfel este un băiețel curajos atunci când vine vorba despre durere, plângea spunândune că durerea era foarte mare. Apoi ne-a spus că ar vrea să ne rugăm ca „Domnul Isus să mă vindece,” ceea
ce am s)i făcut.
Noaptea a trecut greu, iar a doua zi am constatat că mâna nu era umflată ș)i nici vânătă, dar el nu o putea
mișca. Cu greu o ridica puțin ajutându-se de mâna stângă. După o discuție telefonică cu o persoană abilitată,
soția mi-a spus că sfatul ar fi să-i facem o radiografie pentru că exista riscul ca handicapul să rămână pentru
totdeauna. A trebuit să luăm decizia foarte repede; Edi a înțeles despre ce era vorba și a început să repete că
nu este nevoie să facem nimic pentru că Domnul Isus ne-a ascultat rugăciunea și că-l va vindeca repede.
Fiecare dintre noi ne-am retras pentru meditație; eu în baie, de unde puteam să aud insistențele copilului:
„Nu trebuie să facem nimic; Domnu Isus mă va vindeca.” M-am plecat în rugăciune pentru a căuta
instruct)iuni, și singurul lucru pe care l-am putut auzi a fost: „Ai curajul de a slăbi credint)a acestui copil?” Mam înfiorat și am răspuns: „Oh, nu! Asta nu!”. M-am ridicat și am revenit în cameră; totul era deja hotărât.

Ziua s-a scurs frumos: Edi făcea încercări diverse pentru a ne arăta că acum poate face diverse cu mâna
dreaptă, dar puteam vedea că nimic nu se schimbase; el era însă pe deplin încrezător în promisiunile lui
Dumnezeu. A trebuit însă să-i legăm mâna de gât pentru a evita orice mișcare care i-ar fi provocat dureri
mari. Seara, după lectura și rugăciunea obișnuite, el a mers în patul lui pentru a dormi. Soția mea a mai
rămas pentru câteva clipe cu el.
După aproximativ 15 minute, a intrat în cameră val-vârtej și mi-a spus: „Vlad! Vino repede; trebuie să-l
vezi pe Edi!” Când am ajuns în cameră, Edi mi-a arătat fericit că mâna era ... perfect vindecată. Putea să o
miște în toate direcțiile cu putere ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu-mi venea să cred! Ce se
întâmplase?
Am aflat ulterior că, stând lângă el, soția mea a avut îndemnul de a-l masa puțin pe mână, ceea ce a făcut
timp de un minut. După acel minut, mâna era complet vindecată.
Aș compara acest masaj cu lutul pe care l-a folosit Domnul Isus pentru vindecarea orbului (Ioan 9:6), căci
este imposibil ca un masaj ușor și simplu de 50 de secunde să vindece un braț atât de rănit.
„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu şi nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu
veți intra în Împărăția cerurilor.”Domnul Isus
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Încredeți-vă în Domnul!
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O a doua experiență pe care doresc să v-o împărtășesc s-a consumat în toamna anului trecut.
În fiecare an, toamna, petrecem aproximativ 2 săptămâni sus, în pădurile din munți pentru a strânge
lemnele necesare pentru iarna care urmează. Și anul trecut a fost la fel, singura diferență constând în faptul că
am petrecut numai o singură săptămână datorită faptului că am mai avut un ajutor în plus.
Evenimentul pe care vi-l voi relata a avut loc într-o vineri după-amiaza. Porneam în ultima noastră
călătorie din anul acela către pădurile de sus pentru a transporta acasă crengile care rămăseseră în urma
copacilor tăiați. Era o zi frumoasă, însorită, o zi pe care n-o voi uita niciodată.
Am urcat în pădure cu un singur tractor. Vecinul meu conducea, iar eu împreună cu socrul meu am stat în
remorcă. Imediat ce am ajuns acolo, am coborât din remorcă pe proțap, iar de acolo am sărit jos. Distanța de
pe proțap până pe pământ nu era mai mare de 50 de cm, însă cumva m-am lăsat cu toată greutatea corpului
pe piciorul drept cu care am călcat strâmb, laba piciorului fiind forțată spre exterior. În clipa imediat
următoare am simțit o durere teribilă și am căzut la pământ. Din cauza durerii am simțit cum am pălit și
eram gata de a leșina. Strigam cât puteam de tare, în timp ce cei doi bărbați se uitau le mine îngroziți,
neînțelegând ce se întâmpla. După câteva minute mi-am revenit și am simțit într-unul din falange o
înțepătură groaznică, de parcă osul ar fi fost rupt în bucățele mici. Mi-am dat seama că, după ce piciorul se va
răci, durerile teribile vor reveni, așa că nu aveam timp de pierdut: am pornit spre casă.
Pentru că nu aveam de urcat ci numai de coborât, distanța de aproximativ 2 kilometrii am parcurs-o destul
de repede. Imediat ce am ajuns în curte, am căzut la pământ și nu m-am mai putut mișca. Atât soția mea cât
și Edi (de care cred că vă amintiți din articolul trecut) s-au oferit să mă ajute: gheață, masaj, poate o vizită în
oraș pentru o radiografie.
Ei bine, călătoria aceea de 2 kilometrii mă ajutase să mă decid: nu voi accepta niciun ajutor decât cel direct
al Domnului, motiv pentru care i-am refuzat.
După ce soarele a apus și eram cu toții în casă, Edi a realizat că următoarea zi, în sabat, nu ne vom mai
putea bucura împreună de expediția obișnuită în natură din fiecare sabat. Văzând și durerile ce deveneau din
ce în ce mai mari, mi-a propus să se roage pentru ca Domnul să-mi vindece piciorul. A vrut să plece în altă
cameră, dar eu i-am spus că poate s-o facă chiar acolo, lângă piciorul meu umflat și vânăt. A îngenuncheat și
(nu știu de ce) L-a rugat pe Domnul să mă vindece a doua zi.
Noaptea a trecut greu; durerile m-au împiedicat să adorm, motiv pentru care următoarea zi m-am simțit și
mai rău. Cu câteva zile înainte planificasem să capsăm revistele „Divina Vindecare” care fuseseră tipărite și
sortate înainte, dar lucrul acesta era imposibil acum, de vreme ce capsatorul electric nu funcționează decât
prin apăsarea unei pedale.
Ziua s-a scurs, și imediat după ce soarele a apus, pur și simplu durerile au dispărut și am început să mă
simt ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ei bine, nu numai că am putut capsa revistele, dar am putut chiar
atunci să și alerg și să sar într-un picior ... adică în cel rupt! Fusese vindecat!
Oh, Dumnezeul nostru este într-adevăr Dumnezeul Cel viu, și acesta este motivul pentru care promisiunile
Sale sunt pentru veșnicie adevărate!
„El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale.” Psalmul 103:3.
„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...” Maleahi 3:6

Jurnalul lui John Wesley
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John Wesley, 1703 - 1791

Luni, 31. Am plecat dimineața devreme, iar după amiaza am ajuns
la Newcastle.
Miercuri, 2 noiembrie. A fost publicat următorul anunț: „In
beneficiul domnului Este, vineri 4 noiembrie ,va fi interpretată de
grupul de comedianți de la Edinburgh, piesa intitulată ,Iubitorii
conștienți’ care va fi urmată de o comedioară intitulată ,Înșelăciune
după înșelăciune, sau Metodismul deconspirat’”.
Vineri, o mare mulțime de oameni s-au strâns la Moot Hall pentru
a participa. Se credea că nu vor fi mai puțin de 1500 de persoane,
dintre care câteva sute stăteau pe scaune așezate în rânduri pe scenă.
Curând după ce comedianții au început primul act al scenetei, dintr-o
dată toate aceste scaune au căzut, picioarele rupându-se asemenea
unor bețe putrede. Oamenii au căzut unii peste alții cam un metru
înainte, dar niciunul dintre ei nu a fost rănit. După un timp, restul
spectatorilor stăteau în tăcere, iar actorii au continuat. La mijlocul
celui de-al doilea act, toate scaunele de un șiling au scos un sunet și sau scufundat câțiva centimetrii. S-au auzit țipete mari, și toți cei care
au reușit să ajungă la ușă au ieșit și nu au mai revenit. Cu toate acestea, când zgomotul a încetat, actorii au
continuat piesa.
La începutul celui de-al treilea act, toată scena s-a scufundat dintr-o dată câțiva centimetrii, iar actorii s-au
retras în mare grabă, dar, după un timp, și-au reluat piesa. La finalul celui de-al treilea act, toate scaunele de
șase penny, fără niciun fel de sunet, au căzut la pământ. Acum se auzeau strigăte din toate părțile pentru că
se credea că mulți au fost răniți. Dar, pur și simplu, nicio persoană nu a fost ucisă sau rănită; atât de mare este
mila lui Dumnezeu! Dar pentru că două sau trei sute de persoane au rămas încă în sala, domnul Este care
trebuia să-l interpreteze pe metodist, a venit pe scenă și le-a spus că el a decis ca aceea comedioara să fie
interpretată. În timp ce vorbea, scena s-a mai adâncit câțiva centimetrii, moment în care el a alergat în spate
în cea mai mare confuzie, iar oamenii au alergat la ușă cât au putut de repede fără a se mai uita în spate...
Joi, 4 iulie 1745. Am călărit până la Falmouth. Pe la trei după amiază am mers să vizitez o doamnă care
fusese împotrivitoare mult timp. Chiar când m-am așezat, casa a fost împresurată din toate părțile de o
mulțime mare. A început să se audă un sunet din ce în ce mai puternic și mai confuz de parcă orașul era
cuprins de o furtună. La început, doamna B. și fiica ei s-au străduit să-i liniștească. Dar era în zadar. Era ca și
când ar fi încercat să liniștească marea înfuriată. Atunci ne-au lăsat pe mine și pe K. E. să facem ce puteam.
Gloata striga din toate puterile: „Adu-l afară pe Canorum! Unde este Canorum?” (Canorum fiind un cuvânt
fără niciun sens pe care ei îl folosesc în general în loc de Metodist!).
Pentru că nu au primit niciun răspuns, au forțat ușa și au intrat înăuntru. Numai un perete de lambriu ne
despărțea, perete care nu promitea să reziste prea mult. Am luat imediat jos o vază mare de sticlă care era
lângă el, presupunând că urma să se prăbușească imediat. În momentul în care au început să blesteme amar,
sărmana Kitty a fost uluită și a strigat: „Oh, domnule, ce să facem?” Am spus: „Să ne rugăm!”. Într-adevăr,
după toate aparențele nu mai aveam de trăit mai mult de o oră. Ea a întrebat: „Dar, domnule, nu este mai
bine dacă te ascunzi, dacă intri în cămară?” Am răspuns: „Nu. Este mai bine să stau exact aici unde sunt.”
Printre cei de afară erau și niște marinari care veniseră mai târziu. Unii dintre ei, fiind foarte furioși, și-au
croit drum, s-au proptit cu umerii de ușă și au strigat: „Hai, băieți, hai!” Imediat au sărit toate balamalele iar
ușa a căzut în cameră.
Imediat am pășit înainte în mijlocul lor și am spus: „Iată-mă! Care dintre voi are ceva să-mi spună? Căruia
dintre voi i-am greșit? Ție? Sau ție? Sau ție?” Am continuat să vorbesc până ce am ajuns (cu capul descoperit
căci intenționat îmi lăsasem pălăria înăuntru pentru ca toți să-mi poată vedea fața) în mijlocul străzii și,
ridicându-mi vocea am spus: „Vecini! Cetățeni! Doriți să mă ascultați?” Atunci au început să strige vehement:
„Da, da. Trebuie să vorbească. Trebuie. Nimeni nu ar trebui să-l întrerupă.” Dar pentru că nu aveam pe ce să
mă urc, puteam fi auzit numai de câțiva. Însă am vorbit fără întrerupere și toți cei ce mă auzeau erau tăcuți,
până când unul sau doi dintre conducătorii lor s-au întors și au jurat că nimeni nu mă va atinge.
Domnul Thomas, un cleric, a ieșit în față și a întrebat: „Nu vă este rușine să tratați un străin în felul
acesta?” A fost apoi secondat de doi sau trei domni din oraș și de unul dintre consilieri împreună cu care am
mers până în centrul orașului vorbind tot timpul, până când am ajuns la casa doamnei Maddern. Domnii
trimiseseră să-mi fie adus calul acolo și m-au rugat să intru și să mă odihnesc. Dar, după ce s-au gândit mai
bine, au concluzionat că nu este înțelept să mă lase să merg din nou printre oameni; așa că mi-au trimis calul
la Penryn, iar pe mine urmau să mă trimită pe apă, marea fiind chiar în spatele casei în care ne aflam.
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Nu am văzut niciodată înainte la Walsal mâna lui Dumnezeu atât de clar. Acolo aveam sa fiu însoțit de
mulți care erau gata să moară pentru mine; aici nu era niciun prieten ci numai o fată simplă care a și fost
alungată de lângă mine imediat ce a ieșit pe ușa doamnei B. Acolo am primit câteva lovituri, am pierdut o
parte din haine și am fost murdărit cu noroi; aici, cu toate că mâinile a sute de oameni erau ridicate pentru a
lovi, toți au fost opriți imediat, în așa fel încât niciun om nu m-a atins nici măcar cu un deget și nici nu au
aruncat cu nimic în mine, așa că nu aveam nici un pic de mizerie pe haine. Cine poate nega faptul că
Dumnezeu a ascultat rugăciunea sau că El deține toată puterea în cer și pe pământ?
Am plecat cu barca la ora 5:30. Mulți dintre cei din mulțime m-au așteptat la ieșirea din oraș dar, pentru că
au văzut că le-am scăpat, s-au răzbunat numai cu vorbele. Dar câțiva dintre cei mai înrăiți au luat-o la fugă
pe mal pentru a mă aștepta în locul în care urma să debarc. Am urcat pe cărarea abruptă, iar sus mă aștepta
conducătorul lor. L-am privit în față și i-am spus: „Îți doresc noapte bună.” El nu a vorbit și nici nu s-a mișcat
până când eram urcat pe cal. Atunci a spus: „Sper să ajungi în iad,” și s-a întors la prietenii lui.
Imediat ce am ajuns în apropiere de Tolcarn (în parohia Wendron) unde trebuia să predic după amiaza, am
fost întâmpinat de multe persoane care alergau de parcă vroiau să-și salveze viețile și care mă implorau să nu
merg mai departe. Am întrebat: „De ce?” iar ei au spus: „Gardienii bisericii și polițiștii și toți capii parohiei te
așteaptă în vârful dealului și vor să te prindă; au un mandat special de la judecătoria din Helstone și vor sta
acolo până când vei fi adus.” Am călărit direct pe deal și, observând acolo patru sau cinci bărbați călare care
erau bine îmbrăcați, am mers direct la ei și am spus: „Domnilor, are vreunul dintre voi ceva să-mi spună? Eu
sunt John Wesley.”
Unul dintre ei s-a înfuriat atunci foarte tare pentru că am îndrăznit să spun că eram „domnul John
Wesley.” Și nu știu cum aș fi continuat, dar acel domn Collins, ministrul Redruth-ului (din întâmplare, așa
cum a spus el) a trecut pe acolo. A venit lângă mine și a spus că mă cunoaște de la Oxford, moment în care cel
care vorbea a tăcut și a început un alt soi de dispută: și anume dacă acest fel de predicare era benefic. Am
expus motivele. El mi-a îngăduit și, după multe cuvinte, a spus „oamenii sunt mai bine așa cum sunt acum;”
apoi a adăugat: „Pentru a fi siguri, ei vor fi la fel de răi, dacă nu chiar mai răi decât înainte.”
Atunci când a plecat, unul dintre cei ce erau călare a spus: „Domnule, aș vrea să discut cu dumneata puțin;
haide să călărim până la poartă.” Și așa am făcut, iar el a spus: „Domnule, am să-ți explic despre ce este
vorba. Toți domnii din aceste părți spun că ai fost mult timp în Franța și în Spania și că ești acum trimis mai
departe de Pretendent și că toate grupările i se vor alătura.” Da, cu siguranță că „toți domnii din aceste părți”
nu vor minți împotriva conștiințelor lor!
Am călărit de acolo câteva mile mai departe și am descoperit că somnul unui lucrător este dulce. Am fost
informat că existau multe persoane acolo care aveau o dorință fierbinte de a asculta „această predicare”, dar
nu îndrăzneau; căci domnul V declarase în mod solemn și în fața întregii adunări când ieșeau din biserică:
„Dacă vreo persoană din această congregație îndrăznește să-i asculte pe aceștia, nu va participa la festivitatea
mea de Crăciun.”...
Duminică, 7 - La ora 5 am predicat unei adunări tăcute și la ora 8 la Stithians. Între orele 6 și 7 am ajuns la
Tolcarn. Auzind că mulțimea se adună din nou, am început să predic imediat. Nu apucasem să vorbesc un
sfert de oră când au început să apară. Un domn Trounce era primul călare și a început să-mi vorbească, timp
în care a fost violent întrerupt de însoțitorii săi. Totuși, stând pe un zid înalt și privindu-i continuu, mulți s-au
înmuiat și au devenit din ce în ce mai calmi; iar când unii dintre ei au observat aceasta, au venit prin spate și
m-au împins dintr-o dată. Am aterizat pe picioare fără să mă rănesc; descoperind că eram aproape de cel mai
cald dintre călăreți, m-am prins de mâna lui și m-am ținut strâns în timp ce discutam cazul. Acesta, fiind
convins, a rămas tăcut; însă atât el cât și însoțitorii săi au devenit din ce în ce mai blajini și ne-am despărțit
foarte calmi.
Va urma!
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Gândește-te la asta!
Waggoner despre Romani pag. 54

Care este diferența dintre un pretins creștin care cunoaște legea dar nu o împlinește, și cel
din lume care nu împlinește legea și nici nu știe că este bună?...
Dacă cineva va păcătui, nu este mai bine să fie cel din lume care nu știe că există libertatea,
dacât cel care știe că există libertatea dar nu o poate obține? Dacă trebuie să fim robi, dacă
trebuie să trăim în păcatele lumii, atunci este mai bine să fim în lume, părtași la plăcerile ei,
decât să fim într-o sclavie mizerabilă fără nicio speranță a vieții viitoare.

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale are creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria acestui saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace,
talantul robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru
micuţii Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus
sub forma experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme
în mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la
adresa divinavindecare@gmail.com iar noi o vom publica acolo pentru a sluji ca
ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Revelation 14:12
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi presentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evnagheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry

Nr. 38 Februarie 2013
Scopul	
  revistei	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  acela	
  de	
  a-‐i	
  
motiva	
  pe	
  cititori	
  să	
  se	
  dedice	
  fără	
  nici	
  o	
  rezervă	
  
pregătirii	
  personale	
  pentru	
  revenirea	
  Domnului	
  Isus	
  
Hristos	
  printr-‐o	
  relație	
  directă	
  și	
  personală	
  cu	
  
Mântuitorul.	
  Revista	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  tipărită	
  lunar	
  
şi	
  este	
  trimisă	
  gratuit	
  oricui	
  doreşte.	
  Multiplicarea	
  este	
  
nu	
  numai	
  permisă,	
  ci	
  și	
  puternic	
  încurajată.	
  Pentru	
  orice	
  
informaţii	
  şi	
  alte	
  materiale,	
  vă	
  rugăm	
  să	
  ne	
  contactați.

