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 Pragul casei 

65. 

 %Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe 
heruvimi, \i s-a 'ndreptat spre pragul casei... ^ 
(Ezechiel 10:4). 

 "n Israel pragul casei era sf`nt. Era locul leg]m`ntului, al 'nt`lnirii 'ntre 
prieteni, locul p]cii, al 'mbr][i\]rii. Leg]m`ntul 'n vechime era ca \i cum ar 
fi trecut cineva pragul ca s] intre 'ntr-o cas]. La primul Pa\te, ungerea cu 
s`nge a u\iorilor \i a pragului de sus, era semnul c] to[i cei ce intrau 'n cas] 
sau locuiau acolo erau sub protec[ia jertfei. De aceea, pragul era considerat 
sf`nt 'n Israel, fiindc] era sfin[it de leg]m`ntul isp]\irii p]catelor. Oricine 
intra peste prag 'n cas], intra 'n teritoriul leg]m`ntului cu Dumnezeu. 
 Poate unora li s-ar p]rea curios, dar 'n Israel, ho[ii nu intrau peste pragul 
casei. C`t erau ei de ho[i \i r]i, ho[ii respectau pragul. Preferau s] sparg] 
zidul, dar s] nu intre peste prag. %Adev]rat, adev]rat v] spun c], cine nu intr] 
pe u\] 'n staulul oilor, ci sare pe alt] parte, este un ho[ \i un t`lhar^ (Ioan 
10:1). %Dac] ar \ti st]p`nul casei la ce straj] din noapte va veni ho[ul, ar 
veghea \i n-ar l]sa s]-i sparg] casa^ (Matei 24:43). Ho[ul sp]rgea casa, 
tocmai ca s] nu intre peste prag: %Dac] ho[ul este prins sp]rg`nd...^ (Exod 
22:2). Proorocul Ezechiel a primit o porunc] de la Domnul s]-\i 'mpacheteze 
lucrurile \i s] plece. Dar ac[iunea aceasta trebuia s] fie un semn pentru 
popor: %S] spargi zidul sub ochii lor \i s]-[i sco[i lucrurile pe acolo...^ 
(Ezechiel 12:5). Cu alte cuvinte, %S] nu ie\i pe u\], peste prag, ci s] ie\i ca 
un ho[!^ — tocmai ca oamenii s] vad] c] sunt r]i, ca ni\te ho[i. 
 De fapt, c`nd cineva intra 'n cas], se ferea s] calce pragul, p]\ea peste el, 
fiindc] pragul era locul pe care a picurat s`ngele leg]m`ntului. G`ndul acesta 
l-a avut apostolul c`nd scria la Evrei 10:29: %Cu c`t mai aspr] pedeaps] 
crede[i c] va lua cel ce va c]lca 'n picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va p`ng]ri 
s`ngele leg]m`ntului cu care a fost sfin[it, \i va batjocori pe Duhul harului!^ 
Stra\nice cuvinte! Solemne, 'ngrozitoare! 
 Pragul e doar un pas, dar ce mare e pasul acesta! Afar] e frig, e criv][, e 
furtun]. "n]untru te a\teapt] o vatr] cald], o mas] a p]cii. "ntre v`ntul de 
afar] \i c]ldura din]utru e pragul. Ca s] intri trebuie s] treci pragul. Pragul 
'nseamn] un sf`r\it \i un 'nceput. Pentru un drume[ care e primit 'n cas], 
acolo se termin] un drum, \i 'ncepe o p]rt]\ie. 
 La u\a 'ndur]rii, Domnul Isus st] cu m`inile 'ntinse ca s] ne primeasc] 'n 
Cas]. Ne prime\te 'n leg]m`ntul p]cii. Nu mai suntem nici str]ini, nici 
musafiri, ci %oameni din casa lui Dumnezeu^ (Efeseni 2:19). Peste pragul 
casei, intr] numai prietenii, fra[ii. |i Dumnezeu ne cheam] s] trecem pragul 
casei Lui! Ce scump] onoare, ce 'nalt] cinste! 
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 Cu toat] 'ndr]zneala 

66. 

%|i acum, Doamne, uit]-Te la amenin[]rile lor, d] 
putere robilor T]i s] vesteasc] Cuv`ntul T]u cu toat] 
'ndr]zneala.^ (Fapte 4:29) 

 Expresia aceasta, %cu toat] 'ndr]zneala^ o g]sim la 'nceput \i la sf`r\it 'n 
Faptele Apostolilor; 'n versetul de mai sus, \i 'n ultimul verset al c]r[ii: 
%Propov]duia 'mp]r][ia lui Dumnezeu, \i 'nv][a pe oameni, cu toat] 
'ndr]zneala \i f]r] nici o piedic], cele privitoare la Domnul Isus Hristos^. 
 "n ambele cazuri ni se prezint] un contrast puternic 'ntre st]rile dinafar] \i 
entuziasmul ucenicilor. 
 "n capitolul 4 g]sim pe de o parte, o coali[ie puternic], cei care aveau 
autoritatea 'n lume, mai marii poporului, c]rturarii, o pleiad] de arhierei, 
Ana, Caiafa, Alexandru, \i to[i cei cu vaz] 'n familiile lor. Pe de alt] parte 
erau ucenicii, care tocmai sc]paser] de temni[], de anchete, de batjocuri. Iar 
rug]ciunea ucenicilor a fost nu s] scape de prigoan], ci s] aibe 'ndr]zneal], 
toat] 'ndr]zneala. 
 "n ultimul verset din Fapte, pe de o parte se afl] imperiul cel mai stra\nic 
din lume, for[a care strivea totul sub picioare, 'mp]ratul m`ndru \i f]r] minte 
de pe tronul Romei, \i p`r`\ii iudei cu vocifer]rile lor mincinoase; iar de alt] 
parte, 'l g]sim pe apostolul Pavel 'n stare de arest \i domiciliu for[at chiar la 
Roma, 'n b`rlogul du\manului. Chiar \i acolo, Pavel, f]r] s]-i pese de lan[uri, 
de acuza[iile du\manilor \i de procesul 'n care se afla, %propov]duia 
"mp]r][ia lui Dumnezeu \i 'nv][a pe oameni cu toat] 'ndr]zneala^. 
 De fapt ceea ce ar trebui s] ne uimeasc] \i mai mult e, nu contrastul 'ntre 
dou] st]ri, ci 'ntre cele dou] puteri: puterea celui r]u care domin] lumea, \i 
puterea Duhului Sf`nt care lucreaz] prin ucenici. Amenin[]rile du\manului 
vor s] aduc] fric], Duhul Sf`nt insufl] 'ndr]zneal]; duhul lumii vrea s]-i 
amu[easc] pe ucenici, Duhul slavei le d] curaj ca s] vorbeasc]; duhul lumii 
'ncearc] s]-i distrug] pe ucenici prin fric], Duhul slavei le d] putere s] 
porneasc] la asalt \i s] fie biruitori prin vestirea Evangheliei. 
 %|i iat] c] voi trimite peste voi f]g]duin[a Tat]lui Meu; dar r]m`ne[i 'n 
cetate p`n] ve[i fi 'mbr]ca[i cu putere de sus.” (Luca 24:49). "n aceast] 
%'mbr]care cu putere de sus^ e secretul 'ndr]znelii ucenicilor. Ei s-au 
'nt`lnit cu Domnul, au fost 'mbr]ca[i 'ntr-o alt] putere, puterea minunilor, 
puterea biruin[elor Domnului. Ucenicii au 'nv][at s] renun[e la puterea lor, \i 
s] se lase 'n voia puterii lui Dumnezeu.Energia acestei %'mbr]c]ri^ s-a v]zut 
'n 'ndr]zneala cu care L-au m]rtuurisit pe Domnul Isus. Nici noi n-avem de 
ales: Dac] suntem ai Domnului, dac] 'n noi lucreaz] Duhul puterii Sale, 
trebuie s] avem %toat] 'ndr]zneala.^ 
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 Curajul de a crede 'n lumin] 

67. 

%C`t] vreme ave[i lumina printre voi, 
crede[i 'n lumin], ca s] fi[i fii ai 
luminii.”  (Ioan 12:36) 

 Umblarea 'n lumin] 'nseamn] curajul \i eroismul credin[ei. "n lumin] e 
transparen[], lumina trebuie s] treac] prin noi \i dincolo de noi, ca s] se vad] 
nu chipul nostru ci chipul frumos al Domnului Isus. 
 A tr]i 'n lumin] 'nseamn] totodat] eroism, fiindc] e vorba de credin[]. "n 
timp ce 'n jur e 'ntuneric, noi am ales Lumina, ne l]s]m picioarele c]l]uzite 
de candela lui Dumnezeu. Lumina trebuie s-o alegem ca principiu de via[], \i 
'n alegerea aceasta e aventura credin[ei, fiindc] lumina ne face vulnerabili. 
Lumina e pentru cei ce vor s] tr]iasc] o via[] de eroism a credin[ei. 
 Avem 'n istoria neamului nostru exemplul domnitorului Constantin 
Br`ncoveanu. "n luna aprilie 1714 sosea la Bucure\ti cu porunc] de tain] un 
capugiu pe nume Mustafa Aga (capugiul era un trimis al sultanului cu 
misiune secret]).  Domnitorul l-a 'nt`mpinat cu bun]voin[], cunosc`ndu-l 
mai demult pe Mustafa Aga. "n timpul primirii oficiale care a a avut loc 'n 
sala mare a sp]t]riei palatului, capugiul s-a ridicat pe nea\teptate de la locul 
lui, s-a apropiat de Br`ncoveanu \i, 'n uimirea tuturor, i-a pus pe umeri 
n]frama de m]tase neagr], rostind cuv`ntul MAZIL, cuv`ntul de scoatere a 
domntorului din scaun. Cur`nd Domnul a pornit cu familia spre capitala 
Imperiului osmanilor. I s-a oferit la Istanbul via[a \i tronul, dac]-\i schimb] 
credin[a. Balada noastr] popular] spune r]spunsul: 
  "mp]rate, dumneata, nu-[i d]ruiesc [ara mea. 
  {ara \i bog][ia, care beau, m]n`nc din ea 
  Eu nu-mi las credin[a mea, nu m] dau 'n legea ta. 
 La 15 august 1714 'ntr-una din pie[ele ora\ului Istanbul, a c]zut sub sabia 
c]l]ului capul marelui vistier Ienache V]c]rescu, ginerele domnitorului, apoi 
pe r`nd capetele celor patru fii ai s]i, Constantin, |tefan, Radu \i Matei, \i la 
urm] capul domnitorului Constantin Br`ncoveanu. Era chiar ziua lui de 
na\tere. "mplinea 60 de ani. Au murit, dar au vrut s] r]m`n] lumin]. 
 Fra[ii mei, nu v] vinde[i pe argin[ii 'ntunericului. Mai bine s]raci, mai 
bine pu[ini, mai bine 'nfr`n[i, mai bine pe e\afoadele du\manilor, dar s] 
r]m`nem Lumin]. Mai bine os`ndi[i, slabi, dispre[ui[i, mai bine socoti[i ca un 
gunoi al lumii, dar s] r]m`nem cu Hristos, s] r]m`nem ai Lui, s] lumin]m cu 
tor[a jertfei noastre slava \i m]rirea Celui care ne-a r]scump]rat! 
 S] nu fie credin[a noastr] o credin[] de form], bleag], f]r] vitalitate, f]r] 
putere, ci o credin[] vie, energic], real], adev]rat]. C]ci numai prin credin[] 
umbl]m 'n lumin]! 
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 A dat legi ploii 

68. 

 Cum de universul are legi? Au putut legile s] evolueze? 
 Cuv`ntul %cosmos^ provine din limba greac] \i 'nseamn] %univers 
ordonat^. Universul 'n care tr]im este un %cosmos, o realitate fizic] ordonat], 
una pe care o putem studia ca s]-i 'n[elegem legile. Oamenii au descoperit 
legile dup] care se dirijeaz] toate lucrurile, de la atomi \i particule nucleare 
p`n] la galaxii imense azv`rlite 'n spa[iu. Legile nu sunt date de oameni, ci 
doar descoperite de ei. Noi am descoperit legile, dar altcineva le-a fixat. 
 C`nd spunem %principiul lui Arhimede^, nu e deloc principiul lui; el l-a 
descoperit doar v]z`nd c] obiectele scufundate 'n ap] sunt mai u\oare dec`t 
atunci c`nd sunt afar] din ap]. Newton observ] c] m]rul cade din pom \i 
cade direct pe p]m`nt, n-o ia razna 'n sus, \i noi zicem legea lui Newton, dar 
nu e deloc legea lui. Legea lui Galileo, cum c] toate obiectele 'n c]dere liber] 
pe p]m`nt au o accelera[ie de 9,8 metri pe secund] la p]trat, nu e deloc legea 
lui Galileo. El doar a descoperit c] a\a se 'nt`mpl], c] peste tot aici pe 
p]m`nt se 'nt`mpl] la fel, dar nicidecum nu e legea pe care a f]cut-o Galileo. 
Atunci, 'ntrebarea e, de ce este a\a \i nu altfel? |i dac] universul nostru e un 
%cosmos^, un sistem ordonat \i se mi\c] dup] anumite legi, nu e normal s] ne 
'ntreb]m, cine a f]cut legile acestea? 
  Dac] existen[a lucrurilor 'n sine este pentru unii un mister: Cine a creat 
toate lucrurile? Se poate oare s] fie acestea la 'nt`mplare?... la fel de mare e 
\i misterul cel]lalt, al legilor care guverneaz] universul. De unde \i cum au 
ap]rut legile 'n univers? 
 Savan[ii ne spun c] orice sistem 'nchis care porne\te de la haos \i e 
neorganizat, f]r] o interven[ie dinafar] devine mai haotic, mai neorganizat. 
Deci, \tiin[a spune c] legile au fost date de la 'nceput, n-au ap]rut pe parcurs, 
n-au evoluat. O concluzie extraordinar]! Universul la crea[ie, la momentul 
Zero, a avut deja legile pe care le are \i acum. Legile n-au trecut printr-o 
evolu[ie de dezvoltare. Legea gravita[iei a fost stabilit] de la punctul de 
pornire al existen[ei materiale. Prin aceasta, chiar \tiin[a pretinde ca ceva 
necesar, ca o axiom] elementar] existen[a Creatorului, care este \i Legiuitor, 
Cineva care a dat legile, le-a fixat la momentul 'n care a creat lucrurile.  
 Dumnezeu vorbe\te 'n Isaia 40:26, %Ridica[i-v] ochii 'n sus, \i privi[i! 
Cine a f]cut aceste lucruri? Cine a f]cut s] mearg] dup] num]r, 'n \ir, o\tirea 
lor? El le cheam] pe toate pe nume; a\a de mare e puterea \i t]ria Lui, c] una 
nu lipse\te.” Iat], Acesta este Dumnezeul nostru. Sl]vit s]-I fie Numele! 

 %... c`nd a r`nduit greutatea v`ntului, \i c`nd a hot]r`t 
m]sura apelor, c`nd a dat legi ploii, \i c`nd a 'nsemnat 
drumul fulgerului \i tunetului...^(Iov 28:25-26). 
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 Bine, rob bun \i credincios ! 

69. 

%Bine, rob bun \i credincios; ai fost credincios 'n pu[ine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr] 'n bucuria 
st]p`nului t]u” (Matei 25:21) 

 Despre Thomas Cranmer, arhiepiscopul de Canterbury, martirizat 'n 
1556, citeam c`nd eram 'n liceu. Era o biografie scris] de nu \tiu cine \i 
b]tut] la ma\in]. Eu citeam noaptea o copie palid], \tears], probabil a opta 
sau a zecea copie multiplicat] cu indigou. De atunci au trecut ani, \i am mai 
citit multe despre Cranmer, dar 'mi place s] retr]iesc inspira[ia l]untric] pe 
care a sim[it-o mintea mea fraged] citind eroismul credin[ei acestui om. 
 Ajunsese arhiepiscop, treapta cea mai 'nalt] 'n ierarhia anglican], parc] 
f]r] s] fi vrut, \i nici de pl]cere. A ajuns protestant 'n mod treptat, dar foarte 
convins 'n doctrinele pe care le-a studiat am]nun[it. S-a trezit implicat 'n 
intrigile politice, de\i ar fi preferat s] r]m`n] la Cambridge \i s] studieze 
nuan[ele teologice ale doctrinelor. Avea mai mult o fire de poet dec`t de 
politician. Cartea de Rug]ciuni din 1552, lucrarea lui de seam], care este de 
fapt \i azi manualul liturgic al bisericii anglicane, este una din cele mai 
m]iestre capodopere ale literaturii engleze, model`nd p`n] 'n secolul nostru 
stilul elegant al unei limbi care s-a rev]rsat de la amvoanele bisericilor pe 
str]zile []rii. 
 La urm] a tr]it \ocul cumplit s] cad] de la cel mai 'nalt scaun ierarhic la 
'nchisoarea din Turnul Londrei. S`ngeroasa regin] Maria Tudor 'ncerca s] 
'ntoarc] roata istoriei, for[`nd din nou catolicismul 'n Anglia. Cei mai mul[i 
protestan[i au fugit peste hotare. Cranmer a r]mas. Pledase 'nainte pentru 
suprema[ia regal] 'n problemele de credin[] \i con\tiin[], \i acum trebuia s]-
\i tr]iasc] doctrina. Poate 'n fr]m`ntarea aceea 'n[eleg de ce a fost gata s] 
semneze h`rtiile de renun[are la 'nv][]turile protestante, de\i era convins c] 
sunt conform Scripturii. La 16 octombrie 1555, colegii lui de temni[], 
curajo\ii Ridley \i Latimer, au fost ar\i la rug. "n cele din urm] i s-a dat 
ocazia s] declare public renun[area la credin[]. Astfel, la 21 martie 1556, a 
[inut ultima lui predic], cu un final surprinz]tor. De la amvonul catedralei St. 
Mary, Cranmer, sl]bit, 'mb]tr`nit, \i-a mai ridicat 'nc] odat] glasul \i a 
predicat Evanghelia curat]. %Iar m`na aceasta, care a semnat h`rtiile de 
ru\ine ale lep]d]rii mele, ea s] fie prima care s] ard].^ "n timp ce unii care 
'l urau vociferau, iar al[ii care 'l iubeau pl`ngeau, Thomas Cranmer a fost dus 
'n pia[a ora\ului unde 'l a\tepta rugul. De la st`lpul rugului, c`nd s-a aprins 
v]paia, Cranmer \i-a 'ntins m`na dreapt] s] ard] prima 'n fl]c]ri. A ars ca o 
lum`nare. A pl]tit scump curajul de a fi r]mas 'n credin[] l`ng] izvorul 
Scripturilor. Dar Thomas Cranmer a c`\tigat b]t]lia. Ce slav] costisitoare se 
ascunde 'n cuvintele: %Bine, rob bun \i credincios^!  
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 Mu\tele moarte 'n untdelemn 

70. 

%Mu\tele moarte stric] \i acresc untdelemnul 
negustorului de unsori; tot a\a, pu[in] nebunie biruie 
'n[elepciunea \i slava.^  (Eclesiastul 10:1) 

 Uleiul e bun, negustorul e harnic, dar se bag] mu\tele \i stric] tot. N-au 
ce s] caute acolo, dar se b]l]cesc 'n ulei. |i uleiul fermenteaz] \i se acre\te. 
 "n[eleptul vorbe\te 'n pilde, \i e desigur vorba aici de cei care-L slujesc pe 
Dumnezeu dar nu deplin, nu-L urmeaz] cu toat] inima. Ace\tia ajung s] 
amestece lucrurile bune cu cele rele, \i ce iese este o acreal] stricat]. Uleiul 
este 'n Sf`nta Scriptur] un simbol al Duhului Sf`nt \i al lucr]rii Lui. Iar 
mu\tele sunt purt]toare de microbi, imaginea p]catului. Amestecul dintre 
cele dou] st]ri produce ceva ur`t, care miroase a mort]ciune. %Nu pute[i sluji 
lui Dumnezeu \i lui Mamona^ (Matei 6:24), spunea Domnul Isus, \i 
cuvintele Lui sunt adev]rate. 
 Uleiul era folosit la vindecare, dar acum, stricat de mu\tele din el, e 
purt]tor de moarte. Uleiul era folosit ca hran], s] dea gust bun m`nc]rii, dar 
acum e ceva resping]tor, de nesuferit, ba chiar otr]vitor. |i %untdelemn^ aici 
poate s] fie tradus \i cu %parfum^ F]cea parte din cosmetica femeilor din 
vechime. Tot rostul uleiului era s] r]sp`ndeasc] un parfum pl]cut, s] 
'nfrumuse[eze fa[a, s] aduc] un miros pl]cut. Exist] un parfum al vie[ii 
sfinte, o arom] de bucurie pe care o r]sp`nde\te via[a celor credincio\i. 
Apostolul Pavel o nume\te %o mireasm] a lui Hristos^ (II Cor. 2:15).  
Eclesiastul spune aici un avertisment drastic: Parfumul acesta poate s] se 
schimbe foarte u\or 'ntr-un miros greu, acru, insuportabil. Cum? Prin 
%mu\tele^ murdare \i moarte care se amestec] 'n el. 
 %Tot a\a, pu[in] nebunie biruie 'n[elepciunea \i slava!^ Nu trebuie s] fie 
multe mu\te moarte 'n untdelemn ca s]-l acreasc]. Doar c`teva. %Pu[in aluat 
face s] se dospeasc] toat] pl]m]deala^ (Galateni 5:9). O musculi[] mititic] 
nu pare s] fie ceva periculos. C`teva musculi[e n-au de ce s] ne alarmeze. Le 
toler]m s]-\i fac] baie 'n parfumul harului. Ba, le \i ascundem. Parfumul 
acesta e tabloul 'n[elepciunii, imaginea slavei, a tot ce avem noi mai frumos 
prin harul lui Dumnezeu. Dar toler]m musculi[ele, c] sunt numai c`teva. |i 
vai, ce dezastru rezult] din amestecul acesta. Tot parfumul dulce \i pl]cut se 
schimb] 'n acreal] care fermenteaz] o spum] a p]catului. Un om al lui 
Dumnezeu '\i poate compromite 'ntreaga lucrare toler`nd 'n via[a lui c`teva 
%mu\te^ moarte care biruie 'n[elepciunea \i slava. 
 Un Noe 'mb]tat de vin... Un Samson 'n bra[ele Dalilei... Un Ghedeon cu 
efodul din Ofra... Un David 'n pat cu Bat\eba... O, Doamne, ap]r]-ne de 
mu\tele p]catului, mu\tele compromisurilor cu lumea!  
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 Este Hristos aici? 

71. 

%Noi, deci, suntem trimi\i 'mputernici[i ai lui Hristos; \i, ca \i cum 
Dumnezeu ar 'ndemna prin noi, v] rug]m fierbinte, 'n Numele lui 
Hristos: 'mp]ca[i-v] cu Dumnezeu!^ (II Cor. 5:20) 

 Se spune c] pe la 'nceputul secolului XX, c`nd misionarii cre\tini au 
p]truns 'n China \i aveau libertatea s] lucreze nestingheri[i (pentru o scurt] 
vreme) acolo, la un dispensar cre\tin a venit un fiu cu tat]l s]u care era orb \i 
pe care dorea s] fie tratat de un specialist de la clinic]. O infirmier] l-a 
'nt`mpinat la poarta misiunii, \i t`n]rul a 'ntrebat-o: 
 — Aici este spitalul lui Hristos? 
 Credincioasa a 'n[eles c] din cauza greut][ii de exprimare chinezul n-a 
\tiut altfel s] 'ntrebe dac] acela era spitalul cre\tin, \i i-a r]spuns: 
 — Da, acesta e spitalul lui Hristos... 
 Atunci t`n]rul chinez a continuat: 
 — Pute[i s]-mi spune[i dac] este Hristos aici, la spital? 
 De data aceasta r]spunsul a venit dup] o pauz] mai lung]: 
 — Da, Hristos este aici la spital. 
 |i t`n]rul a continuat cu un ton rug]tor: 
 — Atunci, doamn], am vrea s]-L vedem pe Hristos. 
 N-a durat mult \i 'n u\] a ap]rut medicul spitalului, un medic misionar, 
pentru care veniser] cei doi de departe. 
 Desigur, a fost o problem] de exprimare \i de limb], dar poate a\a g`ndea 
t`n]rul chinez: dispensarul acela era cre\tin, deci era spitalul lui Hristos, \i 
atunci nu se poate s] nu fie \i Hristos 'n spital. 
 Lucrarea de misiune apostolic] era pentru apostolul Pavel aceea de rang 
plenipoten[ial \i ambasadorial. |i oare nu e a\a cu to[i credincio\ii 
Domnului? Dac] e cineva trimis de Hristos, "l reprezint] pe Hristos, are 
autoritate din partea lui Hrsitos! Un ambasador reprezint] nu numai un 
guvern, ci o [ar] 'ntreag]. Un ambasador al lui Hristos reprezint] sl]vita 
"mp]r][ie a Domnului nostru, 'n port \i 'n umblet, 'n grai \i 'n strai. 
 Mai demult am avut 'n adunare la noi ('n oaza rom`neasc] printre str]ini, 
a bisericii 'n care ne-a unit Duhul harului) vizita fratelui nostru de credin[] 
David Funderburck, care fusese ambasadorul Statelor Unite la Bucure\ti 'ntre 
1981 \i 1985. Ne 'ntrebam oare ce ne va spune, ce text va alege, oare ce 
mesaj ne va da? Cu un z`mbet larg \i luminos, a ales textul de mai sus, \i 
apoi ne-a spus simplu: %Mai mult dec`t rangul de ambasador al Americii, 
mai mult dec`t orice rang \i cinste pe care ar putea s] mi le dea oamenii, 
pre[uiesc cinstea pe care mi-a dat-o M`ntuitorul s] fiu ambasador al 
"mp]r][iei Lui, o "mp]r][ie care nu se clatin] ci r]m`ne 'n veci...^  
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 Toat] Arm]tura lui Dumnezeu 

72. 

%%"mbr]ca[i-v] cu toat] arm]tura lui Dumnezeu, 
ca s] pute[i [inea piept 'mpotriva uneltirilor 
diavolului!^ (Efeseni 6:11). 

  Arm]tura lui Dumnezeu n-o avem pentru parad], ci pentru lupt]. F]r] 
ea suntem vulnerabili, expu\i atacului direct al satanei. Verbul %a [inea piept^ 
'nseamn] de fapt %a nu ceda terenul^. Comanda aici este de rezisten[], de 
ap]rare, de consolidare a pozi[iei. Atacul \i biruin[a 'mpotriva 'mp]r][iei 
celui r]u au fost date de Domnul Isus prin moartea \i 'nvierea Sa. Noi suntem 
deja pe teritoriul c`\tigat de Domnul Isus. De aceea \i 'n versetul 13 
apostolul Pavel aminte\te c] trebuie s] lu]m toat] arm]tura, \i astfel s] fim 
preg]ti[i pentru %ziua cea rea^, s] r]m`nem 'n picioare, f]r] s] ced]m vreun 
metru de teren du\manului. 
 Diavolul vine cu momelile lui \i r]cne\te ca un leu, ca s] ne sperie, s] ne 
scoat] din perimetrul harului lui Dumnezeu. A fi preg]ti[i c`nd du\manul 
atac] e garan[ia biruin[ei sfin[ilor lui Dumnezeu  
 1. Vine diavolul cu minciunile lui! Tot ce promite el e minciun]. Noi 'i 
descoperim planurile, fiindc] avem mijlocul 'ncins cu adev]rul. 
 2. Vine diavolul cu momeala p]catelor. Le poleie\te s] par] c`t mai 
atr]g]toare. Noi 'ns] 'l biruim fiindc] suntem 'mbr]ca[i cu plato\a 
neprih]nirii, \i nu poate s] ne r]neasc], s] ne ating], s] ne s`ngereze. 
 3. Vine diavolul cu momeala lenevirii, a tr`nd]virii, s] ne desc]l[]m \i s] 
ne 'ntindem la c`ntecele lui de leag]n. Nu. Noi suntem 'nc][a[i cu r`vna 
Evangheliei p]cii; mergem vestim, spunem altora, fiindc] suntem vestitori ai 
"mp]r][iei p]cii. 
 4. C`nd nu ne poate atinge direct, trimite diavolul s]ge[i. Acestea au 'n 
ele otrav] \i j]ratec aprins care s] incendieze tab]ra sfin[ilor, s] aduc] panic] 
'ntre noi. Dar avem scutul credin[ei, \i 'n el se sting toate s]ge[ile celui r]u. 
 5. Dac] nu poate nici a\a, diavolul vine cu \oapta 'ndoielor, a filozofiilor 
lumii, a teoriilor liberale, \i vrea s] ne z]p]ceasc] mintea, s] ne ame[easc] de 
cap. Dar noi avem coiful m`ntuirii, \i m`ntuirea c`\tigat] de Domnul Isus 
pentru noi ne p]streaz] mintea curat]. 
 6. Mai vine Satana \i ne provoac] la duel direct, a\a cum a venit \i la 
Domnul 'n pustie. S] fugim? Nu. Noi suntem chema[i s] nu ced]m terenul. 
Dar, s] ie\im la lupt] cu puterea noastr]? Diavolul e mai tare ca noi. S] 
'ncerc]m metodele firii p]m`nte\ti? A\a ar vrea el, ca s] ne prind]. Noi avem  
'ns] sabia Duhului, Cuv`ntul lui Dumnezeu, \i Satana e 'nvins deja. 
 Ne 'mbr]c]m 'n armele luminii (Romani 13:12), \i nu ced]m terenul 
sfin[eniei, holda p]cii lui Hristos, st]m 'n puterea Duhului Sf`nt. 
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 Bine ai f]cut c] ai venit 

73. 

%Am trimis 'ndat] la tine, \i bine ai f]cut c] ai venit. Acum 
dar to[i suntem aici 'naintea lui Dumnezeu  ca s] ascult]m tot 
ce [i-a poruncit Domnul s] ne spui^(Fapte 10:33). 

 Cu adev]rat, Dumnezeu folose\te situa[iile protivnice pentru 'mplinirea 
planurilor Sale minunate. %Din v`nturi "[i faci soli, \i din fl]c]ri de foc, 
slujitori^ (Psalmul 104:4). Prin st]rile cele mai grele \i periculoase, 
Dumnezeu "\i arat] puterea, "\i 'mpline\te planul. 
 Apostolul Petru, 'n casa lui Corneliu? De necrezut! |i nu c] Petru s-a dus 
acolo ca misionar, ci Corneliu l-a chemat s]-i predice... Miraculos. Numai 
Duhul slavei putea s] 'mpleteasc] o a\a [es]tur] de evenimente. 
 J. J. Methvin a fost un misionar pionier care s-a aventurat s] predice 
Evanghelia 'n tribul de indieni americani Kiowa, din sud-vestul continentului 
nord-american. "ntr-o noapte ni\te indieni 'narma[i \i cuprin\i de ur] fiindc] 
misionarul venise s] le predice despre %Dumnezeul albilor^, au p]truns 'n 
cortul lui, l-au prins, l-au scos afar] \i erau gata s]-l omoare, s]-l scalpeze. 
 – Dar eu am venit s] v] spun despre Dumnezeul vostru, nu despre 
Dumnezeul albilor, le-a zis misionarul. 
 Indienii s-au f`sticit \i nu \tiau ce s] mai spun]. Atunci, unul din ei a 
f]cut semn s] stea to[i jos \i misionarul s] le spun] ce avea de spus despre 
Dumnezeul lor. Methvin le-a predicat pe Hristos Domnul, despre dragostea 
lui Dumnezeu pentru to[i oamenii \i despre jertfa Domnului la cruce. A 
vorbit cu patos, cu ochii plini de lacrimi, \tiind c] era ultima lui predic]. Nu 
avea nici o sc]pare: era 'nconjurat de oameni plini de ur] care [ineau 'n m`n] 
securile gata s]-l ucid]. 
 Dup] un timp, cel care le f]cuse semn s] stea to[i jos, s-a ridicat deodat] 
\i a strigat: 
 – Omul acesta spune adev]rul! 
 Era Hunting-Horse, %Calul de v`n]toare^, dup] porecla pe care o purta, \i 
era \eful tribului Kiowa. "n clipa aceea Hunting-Horse L-a primit pe Domnul 
ca M`ntuitor personal. 
 Lucrul ciudat din 'nt`mplarea aceasta este c] 'n loc s] mearg] Methvin s] 
le predice Evanghelia, au venit ei la el s] asculte Evanghelia. E adev]rat c] 
du\manul sufletelor, diavolul, a vrut s] distrug] lucrarea, dar Dumnezeu a 
folosit \i ocazia aceasta spre 'mplinirea planului S]u. 
 Sunt gata oare s] m] 'ncred 'n El chiar \i 'n situa[iile cele mai grele? 
Domnul meu le poate schimba pentru folosul "mp]r][iei. Dar m] 'ntreb, cum 
a\ vorbi eu despre Domnul Isus dac] a\ \ti c] e ultima mea predic], \i de 
cuvintele mele depinde via[a mea? 
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 St]rui[i 'n rug]ciune 

74. 

%St]rui[i 'n rug]ciune, veghea[i 'n ea cu mul[umiri.^  
(Coloseni 4:2). 

 |tiu c] prea pu[in timp ne punem deoparte pentru rug]ciune. E p]cat. 
Domnul Isus st]tea nop[i 'ntregi 'n rug]ciune, \i avea un loc obi\nuit, 
cunoscut de to[i unde mergea s] se roage (Luca 22:39). Apostolul Pavel se 
ruga %zi \i noapte^ \i 'n rug]ciunile acestea lungi mijlocea pentru al[ii (II 
Tim. 1:3). Daniel se ruga de trei ori pe zi, \i obiceiul acesta era cunoscut de 
to[i (Daniel 6:10). Petru \i Ioan mergeau 'mpreun] la ceasul rug]ciunii (Fapte 
3:1). David striga c]tre Domnul de trei ori pe zi (Ps. 55:17), \i de \apte ori pe 
zi c`nta laudele Domnului (Ps. 119:164). B]tr`nul Samuel \tia c] lucrul cel 
mai important pentru el era s] se roage (I Samuel 12:23), \i dac] nu se ruga 
ar fi p]c]tuit 'mpotriva Domnului; a\a cum apostolii mai t`rziu au socotit c] 
misiunea lor era s] st]ruiasc] necurmat 'n rug]ciune mai 'nt`i de toate, \i 
apoi s] propov]duiasc] Evanghelia (Fapte 6:4). 
 Nu \tiu dac] la rug]ciune cronometrul ne m]soar] corect spiritualitatea, 
dar \tiu c], ajuns la v`rsta \i la harul s] am nepo[i, m] bucur mult c`nd 
ace\tia vin 'n jurul meu \i m] 'ntreab] ceva, sau 'mi cer c`te ceva, \i uneori 
doar stau pe l`ng] mine f]r] s] spun] o vorb]. Momentele acelea m] 
emo[ioneaz]. Oare Tat]l ceresc nu a\teapt] s] st]m mai mult cu El? 
 Ne pl`ngem c] n-avem timp s] vorbim cu Dumnezeu. E drept, suntem 
str`n\i 'n menghina planurilor, a obliga[iilor din calendar. John Wesley 
petrecea dou] ore pe zi 'n rug]ciune, \i se scula de la 4:00 diminea[a, ca s] 
fie sigur c] 'ncepe ziua cu Domnul. Iar Luther spunea: %Dac] nu petrec dou] 
ore 'n rug]ciune diminea[a, diavolul c`\tig] ziua.^. 
 Poate ilustra[ia urm]toare are o sugestie bun] pentru cineva. Doi oameni 
'n ma\in]. Semaforul se face ro\u, \i [ine cam lung. |oferul e lini\tit la volan; 
cel]lalt se enerveaz], \i zice: 
 — Ce timp pierdut cu stopurile astea... St]m degeaba, c] nu trece nimeni.  
 |oferul nu spune nimic.  Cel]lalt se uit] la el atent \i-i zice iritat: 
 — N-ai auzit ce-am spus? 
 — Nu, scuz]-m], vorbeam 'n g`nd. 
 — Cu cine vorbeai? 
 — Vorbeam cu Dumnezeu. Am un obicei, la fiecare stop p`n] se face 
verde, m] rog pentru cineva din prietenii mei. N-ai s] crezi c`[i prieteni am 
pe lista mea de rug]ciune, \i m] bucur 'ntotdeauna c`nd 'mi face Dumnezeu 
timp s] m] rog pentru ei la c`te un ro\u. 
 Ro\u, stop la toate activit][ile. Verde, verde lung pentru rug]ciune! 
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 Tu e\ti Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu ! 

75. 

%Simon Petru drept r]spuns a zis: «Tu e\ti 
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!»^ 
(Matei 16:16). 

 %Tu e\ti Hristosul!^ Aceasta este m]rturisirea de c]petenie a credin[ei 
Bisericii din toate veacurile, e proclama[ia cea mai de seam] a poporului lui 
Dumnezeu. Aceasta e %piatra^ nezguduit] de granit pe care e zidit] Biserica 
lui Hristos, Biserica biruitoare asupra por[ilor Locuin[ei mor[ilor. Numai 
Biserica m]rturisitoare este \i triumf]toare.  
 %Hristosul^ sau %Unicul Mesia^ 'nseamn] %Unsul^, expresia esen[ial] a 
majest][ii divine 'n mijlocul nostru, Cel care are 'n st]p`nire "mp]r][ia, 
Izb]vitorul, "mp]ratul \i M`ntuitorul nostru. Ap. Petru apas] cu emfaz] 
cuvintele, %Tu e\ti!^ Aceea\i convingere trebuie s-o avem \i noi. Traiul 
nostru s] fie o declara[ie scris] cu litere mari, %Tu e\ti Hristosul!^ 
 Cuvintele %Fiul Dumnezeului Celui viu!^ spun c] El este Dumnezeu din 
Dumnezeu, c] %Dumnezeu era 'n Hristos 'mp]c`nd lumea cu Sine^, c] nu 
mai suntem mor[i 'n p]cate, ci vii 'n Hristos. Dar, s] nu fim molateci, 
paraliza[i, mu[i, inactivi, ci plini de via[] 'n Hristos. %Noi 'n fiecare zi ne 
l]ud]m cu Dumnezeu^ (Psalmul 44:8). Unii se laud]: sunt ministru, sunt 
primar, sunt pre\edinte, sunt inginer, sunt doctor. Dar via[a copiilor lui 
Dumnezeu spune un singur lucru: %Tu e\ti Hristosul!^  
 Chiar \i 'n rug]ciune s] nu uit]m s] spunem: %Tu e\ti Hristosul!^ 
Watchman Nee afirma c] cea mai frumoas] rug]ciune este nu s] zicem 
%Doamne, d]-mi!^, ci %Doamne, Tu e\ti...^ — fiindc] 'n rug]ciune noi 
m]rturisim cu bucurie adev]rul regalit][ii \i dumnezeirii Domnului Isus, 
'n]l[]m Numele Lui chiar 'naintea c]peteniilor v]zduhului. Ne ascult] 
domniile \i st]p`nirile de orice fel, v]zute \i nev]zute, de rang serafimic 
'ngeresc, sau luciferic \i demonic. Toate domniile au fost dezbr]cate de 
str]lucire, \i f]cute de ocar] de Hristos 'naintea lumii, dup] ce El a ie\it 
biruitor asupra lor prin Cruce. Avem datoria \i cinstea s] m]rim Numele 
Domnului 'n c]m]ru[a rug]ciunii \i 'n adunarea mare a sfin[ilor! 
 Cuvintele acestea pot fi totodat] \i cuvintele poc]in[ei \i afirmarea 
credin[ei noastre. Dac] nu-L ai pe Domnul ca M`ntuitor, spune %Recunosc 
azi c] Tu, Doamne, e\ti Hristosul!^ "n afirma[ia aceasta %Tu e\ti Hristosul!^ 
este renun[area la egoism \i m`ndrie, la pl]ceri \i ambi[ii ale firii, este 
capitularea total] 'naintea Celui care str]luce\te plin de slav] \i e gata s] 
revin] la noi cu m]rire. Spune \i tu ast]zi Domnului Isus: Tu e\ti Hristosul! 
Tu e\ti Domnul meu! Tu e\ti M`ntuitorul meu! Tu e\ti Regele inimii mele! 
 Sunt cuvinte de s]rb]toare ale Cerului, ale ve\niciilor de slav]! 
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 Ei nu sunt din lume 

76. 

%Ei nu sunt din lume, dup] cum nici Eu 
nu sunt din lume^ (Ioan 17:16). 

 %Eu nu mai sunt 'n lume, dar ei sunt 'n lume^ (Ioan 17:11). %Ei nu sunt 
din lume, dup] cum nici Eu nu sunt din lume^ (Ioan 17:16). Revenim mereu 
la tema aceasta, fiindc] ea con[ine dou] realit][i 'ntre care ni se zbate 
existen[a de credincio\i ai Domnului: "n lume, dar nu din lume! 
 Tr]im 'n lume, 'n mijlocul omenirii, 'ntr-o societate dominat] de cel r]u 
\i de puterea 'ntunericului. Aici ne dep]n]m traiul. Apostolul Pavel, scriind 
corintenilor despre subiectul acesta, le explica simplu de tot (I Cor. 5:9-10), 
c] n-avea de g`nd s] le spun] s] ias] din lume \i lumea s] nu-i mai vad], ci 
dimpotriv], ci, fiind separa[i ca mod de via[] de lume, s] fie o m]rturie cu 
traiul lor curat pentru lume. Lucrul acesta, %ei sunt 'n lume^ este bine \i 
suficient subliniat ast]zi. Cel]lalt adev]r, din partea a doua a rug]ciunii 
Domnului Isus de la Ioan 17, e mai neglijat: %Ei nu sunt din lume^. Aici 
intervine procesul de sfin[ire a celor r]scump]ra[i: separarea de p]cat \i de 
influen[a lumii. Paradoxul e cutremur]tor: 
 S] fi 'n lume, dar s] nu fi din lume... 
 S] fi 'n cuptorul aprins, dar s] nu ai nici miros de fum. 
 S] fi 'n corabia salv]rii, plutind 'n apele potopului, dar s] nu te uzi. 
 S] fi 'n Egiptul 'ntunecos, dar s] tr]ie\ti 'n Gosenul luminos. 
 S] fi 'n Babilonul robiei, dar cu ferestrele deschise spre Ierusalim. 
 S] fi un om f]r] [ar] la Chebar, dar s] [i se deschid] cerurile. 
 S] fi 'n temni[a 'ntunecoas] din Filipi, dar s] c`n[i c`nt]rile luminii. 
 S] fi pe Patmos, dar s] vezi str]zile de aur ale Ierusalimului de sus. 
Observa[i c] noi am fost c`ndva din lume, atunci c`nd eram 'n p]cat, dar nu 
mai suntem acum. %Am f]cut cunoscut Numele T]u oamenilor, pe care mi i-
ai dat din lume^ (Ioan 17:6). Nu mai suntem din lume, ci din Dumnezeu, 
%n]scu[i nu din s`nge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu^ (Ioan 1:13). Jertfa Domnului Isus Hristos ne separ] de lume. Am 
fost elibera[i de p]cate, smul\i din lumea pierz]rii. Hristos ne-a str]mutat 'n 
"mp]r][ia lui Dumnezeu. %"n ce m] prive\te, departe de mine g`ndul s] m] 
laud cu altceva dec`t cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care 
lumea este r]stignit] fa[] de mine \i eu fa[] de lume.^ (Gal. 6:14). 
 Suntem chema[i s] nu ne potrivim chipului acestui veac (Romani 12:2), 
nici s] iubim lucrurile din lume (I Ioan 2:15), \i s] nu c]ut]m nici m]car 
prietenia lumii (Iacov 4:4), fiindc] %El S-a dat pe Sine "nsu\i pentru p]catele 
noastre, ca s] ne smulg] din acest veac r]u...^ (Gal. 1:4). 

 



- 13 - 

 

 Nu-mi pute[i face nici un r]u 

77. 

%...suferim de foame \i de sete, suntem goi, chinui[i, umbl]m din loc 'n 
loc, ne  ostenim \i lucr]m cu m`inile noastre; c`nd suntem oc]r`[i 
binecuv`nt]m, c`nd suntem prigoni[i r]bd]m...^ (I Cor. 4:11-12). 

 N-a\ vrea s] demoralizez pe cineva, nici s] spun] cineva c] am c]zut 'n 
depresie. C`nd scriu aceste r`nduri am pacea Duhului 'n mine, cu ropote de 
bucurie. Simt arsura cuvintelor, %am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca 
lep]d]tura tuturor,^ dar 'mi vine s] sar de bucurie. Slav] Domnului 
 Evanghelia lui Hristos, Evanghelia biruin[ei "mp]r][iei... este totodat] 
Evanghelia celor ce se v]d falimente, e\ecuri, a celor care n-au cu ce s] se 
laude, au inima zdrobit]. M-a\ 'ncumeta s] m] uit la c`[iva: 
 Noe, predicatorul cu dalta \i ciocanul, dup] 120 de ani, n-a c`\tigat dintr-
o lume 'ntreag] dec`t \apte suflete. Nu mi se pare succes... Moise, din 
mul[imea de peste un milion de israeli[i pe care-i scoate din Egipt, nu duce 'n 
Canaan dec`t pe doi, Iosua \i Caleb (\i nici m]car el nu intr])... Iar Iosua, 'n 
adunarea de la Sihem, strig]: %Voi face[i ce vre[i, dar eu \i casa mea vom 
sluji Domnului!^ Iar]\i, nu mi se pare succes... Un Ilie care porunce\te 
norilor \i ploii, dar vine \i-I spune lui Dumnezeu, %Ia-m], Doamne, c] nu 
sunt mai bun dec`t p]rin[ii mei^. Nu pare un succes formidabil... Sau 
apostolul Pavel, care scrie corintenilor c] a ajuns un gunoi, o lep]d]tur], iar 
din 'nchisoare, 'nainte ca s] fie decapitat, scrie: %To[i m-au p]r]sit!^ 
 Sociologii azi ne spun c] istoria de fapt a fost scris] de cei care au biruit. 
"nvin\ii n-au scris-o fiindc] au fost distru\i, n-au mai r]mas ca s-o scrie. E 
logic. Dar atunci, cum de istoria a ajuns la noi scris] cu pagini p]tate de 
s`ngele cre\tinilor martiri, a celor ar\i la rug, batjocori[i \i m]cel]ri[i, oameni 
care au fost lep]d]tura tuturora 'n lume? Cum e scris] isoria de cei care 
%suntem da[i mor[ii toat] ziua^? Sau poate, 'nvin\ii sunt cei care biruiesc?! 
 Gre\eala este c] m]sur]m lucrurile dup] optica g`ndirii fire\ti. "n 
vechime m]sur]torile se f]ceau cu funia de m]surat sau cu trestia. La 
Apocalipsa 21:15 afl]m un am]nunt: %"ngerul care vorbea cu mine, avea ca 
m]sur]toare o trestie de aur...^ Trestia nu era o trestie obi\nuit], ci era de 
aur, dup] valorile slavei lui Dumnezeu. Mereu arunc trestia rupt] a g`ndirii 
mele, \i 'nv][ s] m]sor cu trestia de aur. |i altfel iese socoteala! %Iat] c] era 
o mare gloat] pe care nu putea s-o numere nimeni...^ (Apoc. 7:9). Moise, cu 
toate e\ecurile lui (dup] m]sur]torile noastre), e scris c] %a fost credincios 'n 
toat] casa lui Dumnezeu^ (Evrei 3:5). Iar apostolul Pavel, socotit ca un 
gunoi 'n lume, strig] biruitor: %Am p]zit credin[a; m] a\teapt] cununa!^ 
 Ferice de cei prigoni[i din pricina neprih]nirii, c]ci a lor este "mp]r][ia 
cerurilor!... Fra[ii mei, bucura[i-v] \i veseli[i-v]! 
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 Foc mistuitor 'n oasele mele 

78. 

Dac] zic: %Nu voi mai pomeni de El, \i nu voi mai vorbi 'n Numele 
Lui!” iat] c] 'n inima mea este ca un foc mistuitor, 'nchis 'n oasele 
mele. Caut s]-l opresc, dar nu pot.^ (Ieremia 20:9) 

 Girolamo Savonarola, curajosul c]lug]r dominican din Floren[a, a fost 
unul din predicatorii cei mai 'nfl]c]ra[i ai Italiei. Mul[i 'l numesc %F]clia 
Reformei 'nainte de Reform]^, premerg]tor al lui Luther, un Ioan 
Botez]torul translatat 'n istorie 'n secolul XV. A fost revoltat de corup[ia, 
imoralitatea \i jocurile politice ale potenta[ilor vremii, \i a predicat cu curaj 
'mpotriva p]catului. Ca alt]dat] la Efes, poporul a r]spuns cu entuzism: mii 
de c]r[i, tablouri imorale, c]r[i de joc, au fost arse 'n pia[a ora\ului. 
Prostitu[ia a fost interzis], casele de petrecere, teatrele cu jocuri de noroc, au 
fost 'nchise. Floren[a devenise o %republic] a lui Hristos,^ 'ns] doar pentru o 
vreme. Familia puternic] De Medici a c`\tigat pe mul[i de partea ei cu banii. 
Savonarola a continuat s] predice, dar talentul s]u oratoic nu era sincronizat 
cu sim[ul politic, iar du\manii lui au folosit toate metodele ca s]-l distrug]. 
 Testul mare al caracterului s]u a fost atunci c`nd papa Borgia, ca s]-l 
cumpere, i-a oferit un post de cardinal. Savonarola a refuzat, p]str`ndu-\i 
demnitatea \i cur][ia. Atunci du\manii au pornit atacurile din plin. "n 1495, 
Savonarola a fost acuzat de erezie. I s-a interzis s] mai predice 'n public. 
Catedrala San Marco din Floren[a a fost 'nchis] pentru el, iar 'n 1497 a fost 
excomunicat. "ntre timp ciuma a cuprins Floren[a (\i, 'n mintea supersti[ioas] 
a poporului, cine crede[i c] era de vin]?). Zadarnic se ducea Savonarola prin 
case 'ngrijind de cei nenoroci[i; la palatele lui Lorenzo de Medici erau 
\edin[ele cu planul s]-l execute. A fost prins \i ars pe rug la 23 mai 1498. 
 "ntr-una din predicile sale din urm] spunea: %De multe ori, c`nd plec de 
la amvon, spun 'n sinea mea c] n-am s] v] mai predic despre lucrurile 
acestea; m] retrag \i le las toate 'n seama lui Dumnezeu. |i apoi, iar]\i, 
urc`ndu-m] aici, nu sunt 'n stare s] opresc focul, fiindc] nu e de la mine ci 
de la Dumnezeu, e un foc 'n oasele mele, un foc aprins de Duhul Domnului. 
|i c`nd cobor, strig: Doamne sfinte, Duhule, Cel care nu te sperii de nimeni 
\i spui adev]rul tuturora, Tu care ridici valurile m]rii, \i porne\ti v`nturile 
s] \uiere! O Duhule, Te implor, potole\te furtuna din mine. |i Duhul 'mi 
spune: Nu pot, nici eu, nici eu nu-am odihn]... A\a c] m] voi l]sa 'n m`na 
lui Dumnezeu, St]p`nul care folose\te o unealt] ca s]-|i 'mplineasc] scopul, 
\i apoi o pune deoparte, ca \i pe Ieremia, care a fost omor`t cu pietre. |i 
poate a\a va fi \i cu mine, atunci c`nd mi-am 'mplinit misiunea. Oricum, sunt 
lini\tit. S] se fac] voia Domnului. Cu c`t e mai mare suferin[a noastr] pe 
p]m`nt, cu at`t mai str]lucitoare va fi 'n ceruri cununa de slav]...^ 
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 Avraam, tat]l nostru al tuturor 

79. 

%|i fiindc] n-a fost slab 'n credin[], el nu s-a 
uitat la trupul s]u care era 'mb]tr`nit...^ 
(Romani 4:19). 

 Avraam ne este dat ca exemplu de credin[] tare, o credin[] demn] de 
urmat. %N]d]jduind 'mpotriva oric]rei n]dejdi, el a crezut!^ (v.18). Iat] ce 
'nseamn] o credin[] tare: S] crezi chiar atunci c`nd eviden[ele '[i spun s] nu 
mai crezi. S] ai n]dejde atunci c`nd nu mai e nici o n]dejde, dar s] \tii c] ai 
cuv`ntul f]g]duin[ei lui Dumnezeu \i '[i ajunge. Aceasta a fost credin[a lui 
Avraam, \i a\a trebuie s] fie \i credin[a noastr]. 
 Avraam a fost 'n stare s] dea la o parte orice eviden[e contrarii \i s] 
r]m`n] 'n credin[], statornic \i 'nt]rit 'n f]g]duin[a lui Dumnezeu. |tiin[a 
medical] 'i ar]ta c] totul era pierdut; avea deja 100 de ani, iar Sara, 99, \i nu 
mai avea puterea z]mislirii. Dar Avraam se 'ntoarce cu spatele la toate 
rapoartele %\tiin[ifice^ ale biologiei, \i st] cu fa[a 'nspre Creatorul biologiei: 
%Tu ce spui, Doamne? Numai ce-mi spui Tu conteaz] pentru mine!^ 
 Parc]-l v]d pe Avraam cum se plimb] singuratic \i g`nditor la malul 
m]rii undeva, 'ncerc`nd s] 'n[eleag] planurile lui Dumnezeu. Mintea 'i spune 
c] totul e zadarnic, s-a terminat. Dar inima lui aude glasul lui Dumnezeu, \i e 
sigur de f]g]duin[a pe care i-a f]cut-o "nsu\i Domnul. Se apleac] pe plaja 
m]rii, ia nisipul 'n m`ini, \i 'l v`ntur] 'n aer. Deodat] 'i vine s] r`d], un r`s 
vesel al credin[ei, a\a cum r`d b]tr`nii c`nd \tiu mai multe dec`t pot spune: 
%A\a va fi s]m`n[a ta, Avraame, a\a de numeroas], ca nisipul m]rii...^ 
 "n loc s]-\i piard] credin[a, el s-a 'nt]rit \i mai tare 'n ea. %El nu s-a 'ndoit 
de f]g]duin[a lui Dumnezeu!^ (v.20). Nu s-a poticnit 'n cuvintele Domnului, 
ci le-a crezut. Credin[a aceasta i-a fost toiagul de reazim 'n via[]. 
 Uita[i-v] iar]\i la Avraam cum iese din cort singur. Urc] pe deal. E t`rziu 
noaptea., dar nu poate s] doarm]. "l fr]m`nt] Vocea aceea care i-a vorbit 'n 
tain] despre neamul care se va na\te din el: Av-rah-am, tat]l unei mul[imi! "n 
jurul lui sunt neamuri care \i-au f]cut imperii, civiliza[ii de cuceritori vesti[i. 
Iar el, Avraamul Dumnezeului cel viu \i adev]rat, st] f]r] mo\tenitor 'n ni\te 
corturi pe colinele Beer-|ebei. "\i ridic] ochii spre cer \i z]re\te bolta 
'nstelat]. Atunci din nou 'l apuc] un r`s curat de sf`nt al celui care a\teapt] o 
minune: %A\a va fi s]m`n[a ta, Avraame, numeroas] ca stelele cerului...^ 
 Iar azi, pe 'ntreg p]m`ntul, pe toate meridianele, to[i cei ce cred 'n 
Dumnezeu \i-L au pe Hristos ca M`ntuitor al lor prin credin[], seam]n] cu 
Avraam, sunt fii ai lui Avraam. Credin[a lui e \i credin[a noastr]. Fiindc], 
f]g]duin[a lui Dumnezeu e \i pentru noi, adic] %pentru s]m`n[a aceea care 
are credin[a lui Avraam, tat]l nostru al tuturor^ (Romani 4:16b). 
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 Nu te teme, Pavele ! 

80. 

%%Soarele \i stelele nu s-au mai v]zut mai multe zile, \i 
furtuna era a\a de puternic] 'nc`t la urm] pierdusem 
orice n]dejde de sc]pare...^ (Fapte 27:20) 

 Pe Marea Mediteran] furtuna %Eurachilon^ 'nsemna un v`nt furtunos, 
n]praznic, un uragan distrug]tor, un ciclon ucig]tor. S-a pornit tocmai c`nd 
corabia 'n care era apostolul Pavel pleca din rada portului Creta. N-au mai 
avut nici un control asupra corabiei, erau prin\i 'n voia uraganului. Furtuna 
aceasta poate fi un tablou al furtunilor care apar 'n via[a noastr]. 
 Unele furtuni sunt mici altele sunt mari. Furtuna aceasta a fost cumplit]. 
 Unele furtunui trec repede, altele [in mai mult. Furtuna aceasta a [inut 
mult: dou] s]pt]m`ni oamenii n-au v]zut soarele, \i v`ntul le str`ngea 
corabia 'ntre talazuri imense ca 'ntr-o menghin]. 
 A\a vin \i 'n via[a noastr] furtunile. Furtuni financiare, c] nu mai \tim ce 
s] facem, cum s] ne achit]m de datorii. |i furtuna ne 'nchide luni de zile 'n 
negur], f]r] nici o raz] de soare. Alte furtuni sunt fizice: bolile \i problemele 
medicale vin deodat], pe nea\teptate, nu le planific]m, ne surprind, ne 
sup]r]. Nu ne obi\nuim cu boala, vrem s] sc]p]m de ea, dar trebuie s] \tim 
s] trecem prin furtun]. Alte v`nturi care se abat asupra noastr] sunt 
'mprejur]rile nepl]cute, situa[iile grele care lovesc deodat] \i creaz] efecte 
prelungite. Avem o destina[ie (Pavel mergea spre Roma), \i furtunile ne 
schimb] traiectoria (Pavel a ajuns pe insula Malta).  Nu dorim s] trecem prin 
furtunile din via[], dar ajungem 'n mijlocul lor. 
 Elifaz din Teman spunea: %Omul se na\te ca s] sufere, dup] cum sc`nteia 
se na\te ca s] zboare!^ (Iov 5:7). Sc`nteia se 'nal[], e f]cut] s] zboare; a\a e 
\i suferin[a pentru noi. E o lege a firii omene\ti s] trecem prin suferin[]. 
 E\ti cumva 'ntr-o furtun]? Textul din Fapte 27:20 descrie starea celor din 
corabie: %...la urm] pierdusem orice n]dejde de sc]pare.^ Chiar \i pentru 
apostolul Pavel \i Luca, cel care a scris cartea, li se p]rea c] nu mai exist] 
nici o sc]pare. Poate a\a e \i furtuna 'n care te afli tu acum... 
 "n 'ntunericul nop[ii, 'n zbuciumul m]rii, 'n mijlocul vuietelor asurzitoare, 
un 'nger a cobor`t de la Dumnezeu ca s]-l lini\teasc] pe apostolul preaiubit, 
\i primele cuvinte au fost: %Nu te teme, Pavele!^ 
 Iat] cuvintele de n]dejde pe care le are apostolul Pavel dup] ce a primit 
cuvintele 'ngerului: %Am 'ncredere 'n Dumnezeu!^ (v.25). Ia cuvintele 
acestea \i tr]ie\te-le cu 'ncredere 'n Dumnezeu chiar \i 'n furtun]. Dumnezeu 
poate lini\ti orice Eurachilon din via[a ta. Afar] poate fi uragan, dar 'n 
sufletul t]u s] fie pace, lini\te, fiindc] Domnul Isus este st]p`n al v`nturilor 
\i al m]rilor. Se 'ngrije\te de tine; nu te scap] din privirea Lui.  
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 Ce m] 'mpiedic] s] fiu botezat? 

81. 

%Famenul a zis:  «Uite apa; ce m] 'mpiedic] s] fiu 
botezat?» Filip a zis: «Dac] crezi din toat] inima se 
poate.»^ (Fapte 8:36-37). 

 La 17 septembrie 1826 s-a [inut un botez 'n Prima Biseric] Baptist] din 
Richmond, Virginia. Printre candidatele la botez era \i Ecaterina Thomas, al 
c]rei so[, Archibald, nu era credincios \i se 'mpotrivea botezului. A fost \i 
mai 'mpotriv] atunci c`nd a aflat c] botezul urma s] se [in] 'n aer liber. 
 — Vei ajunge de spectacolul tuturora. Se vor aduna to[i b]d]ranii din ora\ 
\i vor r`de de tine. Ai s] fi de r`sul lumii... 
 "n dup] masa zilei de 17 septembrie, Ecaterina a cobor`t din cas] 
'mbr]cat] pentru botez. So[ul a 'ntrebat-o: 
 — Unde mergi? 
 — Merg la adunare, \i vreau s]-L urmez ast]zi pe Domnul meu 'n botez. 
 Archibald s-a 'ntunecat la fa[], a privit-o 'ncruntat, \i apoi a zis: 
 — Stai c] vin \i eu. A\teapt]-m]! 
 S-a dus s] se 'mbrace, iar c`nd a venit avea 'n m`n] un ciomag. 
 - Ce ai de g`nd s] faci? a 'ntrebat Ecaterina speriat], \tiind c] so[ul ei era 
iute din fire, \i credea c] ciomagul era pentru ea. 
 - Dac] nevasta mea o s] ajung] de r`sul altora din ora\, locul meu e l`ng] 
ea ca s-o ap]r. At`ta le trebuie, doar s] v]d c] r`de cineva de tine... 
 Au ajuns la r`u, \i acolo era adunat] lume mult], erau cei credincio\i 
veni[i pentru serviciul de botez, erau mul[i ascult]tori curio\i, dar erau al[ii 
care veniser] doar s] se distreze. Predicatorul a [inut o predic] 'n care a ar]tat 
'nsemn]tatea botezului, \i lucrarea de transformare a Duhului 'n via[a celor 
ce-L primesc pe Domnul Isus 'n inima lor. Atunci, pentru prima oar] 'n via[a 
lui, a 'n[eles Archibald Thomas importan[a poruncii botezului. Deodat], a 
ie\it 'n fa[] (cu ciomagul 'n m`n]) \i a 'ntrerupt serviciul cu 'ntrebarea: 
 — A\ vrea s] v] 'ntreb ceva. Ave[i 'n regulamentul bisericii ceva care s] 
'mpiedice pe cineva s] se prezinte la botez chiar dac] vine a\a t`rziu? 
 — Biserica poate primi la botez pe oricine dac] s-a poc]it de p]catele sale 
\i L-a primit prin credin[] pe Isus Hristos ca M`ntuitor. 
 Archibald Thomas le-a zis atunci: 
 — Fra[ilor, \i eu vreau s] fiu botezat! Da[i-mi voie s] fiu \i eu candidat 
pentru botezul de ast]zi al]turi de so[ia mea! 
 A aruncat m]ciuca \i a intrat 'n ap]. Al]turi de ceilal[i, au fost boteza[i 
atunci \i so[ii Thomas. "n cronica bisericii e scris c] Archibal \i-a luat locul 
'n biseric] \i 'n lucrarea Domnului, \i a fost un membru credincios \i harnic 
p`n] la moartea sa 'n 1861. 
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 Vai, ce oameni..., cre\tini lume\ti ! 

82. 

%C`t despre mine, fra[ilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni 
duhovnice\ti, ci a trebuit s] v] vorbesc ca unor oameni lume\ti, 
ca unor prunci 'n Hristos^ (I Cor. 3:1) 

 "n textul de la I Corinteni 2:14-3:3, apostolul Pavel clasific] pe oameni 
dup] cum primesc sau nu cuv`ntul Evangheliei, dup] cum 'n[eleg adev]rul 
Sfintelor Scripturi, \i dup] cum tr]iesc sub c]l]uzirea Duhului Sf`nt. 
 1. Omul firesc este o categorie care cuprinde pe cei din lume, oameni 
care nu g`ndesc dup] g`ndirea lui Dumnezeu %Omul firesc nu prime\te 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c]ci, pentru el, sunt o nebunie; \i nici nu le 
poate 'n[elege, pentru c] trebuiesc judecate duhovnice\te.^ 
 2. Omul duhovnicesc este cel n]scut din nou 'n "mp]r][ia lui Dumnezeu 
\i care e matur 'n g`ndire, curat 'n tr]ire, mereu 'n cre\tere. %Omul 
duhovnicesc, dimpotriv], poate s] judece totul, \i el 'nsu\i nu poate fi judecat 
de nimeni.^ Mintea noastr] trebuie luminat] de Duhul lui Dumnezeu ca s] 
'n[elegem limbajul lui Dumnezeu. Cine 'nva[] o limb] str]in] o 'nva[] 
treptat, cuv`nt cu cuv`nt, p`n] dintr-odat] '\i d] seama c] 'n[elege \i poate 
conversa. Cuv`ntul %a judeca^ aici 'nseamn] a face deosebire, a discerne, a 
'n[elege. Limba str]in] ne'n[eleas] pare o harababur] f]r] sens, dar c`nd am 
'nv][at-o o 'n[eleg, cunosc sensul cuvintelor. Omul duhovnicesc %poate s] 
judece totul^, adic], poate s] fac] deosebire 'ntre lucrurile bune \i cele rele, 
'n timp ce via[a lui r]m`ne un mister pentru cei din lume. 
 3. Cre\tinii lume\ti sunt o categorie ciudat] \i cuprinde pe cre\tinii care 
au r]mas imaturi 'n g`ndire, sunt 'n biseric] dar g`ndesc lume\te. %A trebuit 
s] v] vorbesc ca unor oameni lume\ti, ca unor prunci 'n Hristos. V-am 
hr]nit cu lapte, nu cu bucate tari...^ Cre\terea 'n credin[] ne trece prin faza 
de bebelu\i. P`n] la maturizare, adic] la starea de oameni duhovnice\ti, 
trecem prin faza de sugari. Ap. Pavel a folosit t]ios analogia aceasta pentru 
ni\te credincio\i care demult trebuiau s] fi dep]\it biberonul. Nici nu-i 
nume\te cre\tini imaturi, \i nici prunci 'n Hristos, ci mult mai grav, %oameni 
lume\ti^. Aproape c] nu e nici o diferen[] 'ntre ei \i cei din lume. %Pentru c] 
tot lume\ti sunte[i. "n adev]r, c`nd 'ntre voi sunt zavistii, certuri \i dezbin]ri, 
nu sunte[i voi lume\ti \i nu tr]i[i voi 'n felul celorlal[i oameni?^ Dac] faza de 
%prunci 'n Hristos^ e ceva normal 'n cre\terea noastr] pe drumul credin[ei, 
categoria de %oameni lume\ti^ 'n biseric] este ceva anormal \i d]unt]tor. 
Acolo unde exist] certuri, invidii, dezbin]ri, vorbe ur`te, lupte de partide... 
uita[i-v] dup] cre\tinii lume\ti care produc toate st]rile acestea. 
 M] rog s] nu fie 'n biserici a\a %cre\tini^, cre\tini lume\ti, cre\tini doar cu 
numele. Doamne, pune 'n noi %g`ndul lui Hristos^! 
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 Voi binecuv`nta pe Domnul 'n orice vreme 

83. 

%Ochii Domnului sunt peste cei f]r] prihan], \i 
urechile Lui iau aminte la strig]tele lor.^  
(Psalmul 34:15). 

 

 Domnul prive\te, are ochii 'ndrepta[i asupra oamenilor, scruteaz] inima \i 
c]ile noastre. Dar spre unii are 'ndurare, iar spre al[ii sup]rare. De ce? Unii se 
'ntorc cu fa[a spre Dumnezeu \i se lumineaz] de bucurie (v.5), iar al[ii fug de 
El \i au fa[a 'ntunecat]. %Domnul "\i 'ntoarce fa[a 'mpotriva celor r]i, ca s] le 
\tearg] pomenirea de pe p]m`nt^ (v. 16). Cei credincio\i '\i pun 'ncrederea 
'n Domnul, \i Domnul 'i are 'n grija Lui; cei necredincio\i '\i pun t]ria 'n ei 
'n\i\i, \i m`ndria 'i orbe\te, ajung pe c]ile pierz]rii. Cei credincio\i au inima 
fr`nt] 'n poc]in[] (v. 18), \i Domnul le ascult] rug]ciunea; cei necredincio\i, 
au fal] \i trufie 'n succesele lor, 'n puterea lor, dar ajung sub pedeaps] \i 
nenorocire. 
 C`nd a scris Psalmul 34, David era 'n cea mai mare str`mtoare. "n [ara lui 
era p`ndit de Saul, iar 'ntre filistenii vr]jma\i era b]nuit de spionaj. Fiind 
'nconjurat de du\mani, a trebuit s] fac] jocul nebunului 'n fa[a 'mp]ratului (I 
Samuel 21:13). Cum a fost posibil pentru David s] compun] \i s] c`nte 
atunci? Inima lui David c]uta ajutorul Domnului \i binecuv`nta Numele Lui. 
"n situa[ia aceea disperat], sub inspira[ia Duhului Sf`nt David a c`ntat 
eliberarea sa: %Domnul m`ntuie\te pe cei cu duhul zdrobit!^ (v.18). 
 O credincioas] m]rturisea cum 'ntr-o noapte a sim[it 'ndemnul s] se roage 
pentru fiul ei care era 'n c]l]torie lung] pe \osea. To[i 'n cas] dormeau, dar 
ea a avut o presim[ire c] ceva s-a 'nt`mplat cu fiul ei. A 'nceput atunci s] se 
roage pentru ocrotirea lui. Mai t`rziu, c`d fiul s-a 'ntors acas], i-a povestit 
cum a fost sc]pat dintr-un accident care ar fi putut s]-i ia via[a, dar dintr-
odat], parc] dirijat de o m`n] nev]zut], ma\ina a virat \i a evitat catastrofa. 
Era exact ceasul 'n care mama lui se ruga pentru el. 
 David avea 'n jurul s]u numai du\mani, dar el parc] spune altceva: %Nu, 
nu! Eu sunt 'nconjurat de 'ngerii lui Dumnezeu, de garda pe care Domnul o 
trimite pentru mine, \i care e mai tare dec`t o\tile vr]jma\ilor!^ — %"ngerul 
Domnului t]b]re\te 'n jurul celor ce se tem de El, \i-i scap] din primejdie!^ 
(v. 7). La I Petru 3:12 e scris: %Ochii Domnului sunt peste cei neprih]ni[i \i 
urechile Lui iau aminte la rug]ciunile lor.^ La Proverbe 15:29, 'n[eleptul 
scria: %Domnul Se dep]rteaz] de cei r]i, dar ascult] rug]ciunea celor 
neprih]ni[i.^ 
 C`nd am p`ine la cin], sau c`nd n-am nimic pe mas]... C`nd sunt s]n]tos, 
sau c`nd durerea 'mi sf`\ie trupul... C`nd stau 'ntre prieteni, sau printre 
filisteni... Eu %voi binecuv`nta pe Domnul 'n orice vreme!^ 
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 Ni\te dumnezei fura[i 

84. 

— %De ce mi-ai furat dumnezeii mei?^ ... Iacov nu \tia c] Rahela 
'i furase... Rahela luase idolii, 'i pusese sub sumarul c]milei, \i 
\ezuse deasupra... (Geneza 31:30, 32 \i 34) 

 Exist] mul[i azi care au \i [in o religie oarecare, dar sunt ca Laban care s-a 
pomenit c] fiic]-sa i-a furat dumnezeii. Nu cumva e\ti religios ca Laban? 
Religia n-a m`ntuit pe nimeni. Laban era bogat \i, fiindc] \i-a putut permite, 
desigur \i dumnezeii lui erau boga[i. Adic], erau scumpi, din filde\, din aur, 
din lemn de India, altfel n-ar fi b]tut at`ta drum, s] alerge timp de \apte zile, 
ca s]-l prind] \i s]-l 'ntrebe pe Iacov: %De ce mi-ai furat dumnezeii mei?^ 
 Cred c] Laban era un om religios fiindc] a observat imediat c]-i lipsesc 
zeii de pe etajer]. |i azi unii observ] repede dac] le lipsesc zeii fie din garaj, 
fie din banc], sau din popularitate sau din laudele altora. Sunt foarte religio\i. 
Apostolul Pavel m]rturise\te c] \i el era religios 'nainte ca s]-L fi cunoscut 
pe Domnul Isus, ba chiar era neprih]nit 'n ce prive\te Legea (Filipeni 3:4-8). 
Dar n-a fost suficient. El spune: %Eram mai înaintat în religiunea Iudeilor 
dec`t mul[i din neamul meu, de o v`rst] cu mine. Eram însufle[it de o r`vn] 
nespus de mare pentru datinile str]mo\e\ti^ (Galateni 1:14). Tradi[ia! Era 
foarte religios. Dar n-a fost suficient. Religia nu i-a dat m`ntuirea de p]cate. 
 Caiafa era foarte religios, \i to[i i-ar fi dat premiul 1 ca cel mai religios 
om de pe p]m`nt. Era doar mare preot la Ierusalim. Dar Caiafa l-a dat la 
moarte pe Hristos, e cu m`inile pline de s`nge. "n pustie, c`nd poporul a 
cerut lui Aron s]-i toarne un vi[el, oamenii au fost foarte religio\i. Dar au 
avut o religie de minciun], 'n\el]toare din Egipt, cu dumnezei fal\i. 
 Nu cumva ai \i tu dumnezei care se pot fura? Laban are multe rude ast]zi 
pe tot p]m`ntul. Nu cumva ai un dumnezeu ca automatul de Pepsi: pui o fis] 
\i a\tep[i s] cad] b]utura. Nu cade, o love\ti, mai 'ncerci odat], \i dac] tot nu 
vrea, te duci 'n alt] parte... 
 ... un dumnezeu de preferin], care s] nu te fac] de r`s 'n public... 
 ... un dumnezeu pe care s]-l ascund] Rahela sub \eaua c]milei... 
 ... un dumnezeu dup] chipul \i asem]narea ta... 
 ... un dumnezeu convenabil, \i bun de parad]... 
 ... un dumnezeu cuminte, care s] nu-[i cear] nimic... 
 ... un dumnezeu mut \i orb, s]-l pui 'n ram] \i s] te lase 'n pace. 
Dac] ai cumva a\a dumnezei \i vrei s] te pl`ngi, ca \i Laban, c] [i i-a furat 
cineva, las]-i fura[i. Bine c-ai sc]pat de ei. Caut]-L pe Dumnezeul cel viu \i 
adev]rat! Singurul Dumnezeu real, care S-a ar]tat 'n Hristos \i vrea s]-[i dea 
iertarea de p]cate \i via[a ve\nic]. "n Hristos este adev]rata via[]. Domnul 
Isus a spus: %Eu sunt calea, adev]rul \i via[a!^ 
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 C`nt]ri de drume[ie 

85. 

%Cei izb]vi[i de Domnul se vor 'ntoarce, \i 
vor merge spre Sion cu c`ntece de biruin[]!^ 
(Isaia 35:10) 

  "ntr-o carte veche de imnuri cre\tine 'n limba englez] exist] un num]r 
mare de c`nt]ri grupate sub titlul, %C`nt]ri de drume[ie^. Pe atunci oamenii 
c]l]toreau cu c]ru[ele, 'n caravane, 'n c]l]torii lungi, \i aveau cu ei c]r[ile de 
c`nt]ri. |i toat] ziua c`ntau. Cele mai potrivite din ele au fost numite 
%C`nt]ri de drume[ie^, erau cele mai iubite, cele cu care drumul parc] 
devenea mai u\or. |i noi avem multe c`nt]ri pe care le c`nt]m 'n excursii, la 
munte sau 'n tabere cu corturile. "mi place titlul acesta, %C`nt]ri de 
drume[ie^. Noi, credincio\ii Domnului, suntem cunoscu[i dup] c`nt]rile pe 
care le avem, dup] entuziasmul \i bucuria cu care le c`nt]m. Sfin[ii 
Domnului c`nt] 'ntotdeauna. 
 "n alegoria frumoas] %C]l]toria Cre\tinului^, John Bunyan scrie c] 
trec`nd prin %Valea Umbrelor^, o vale 'ntunecoas], Cre\tinul a fost cuprins 
de team], inima i s-a 'nfrico\at, l-au cuprins fiori reci. Atunci, f]r] ca s] vad] 
pe cineva din cauza 'ntunericului, a auzit o c`ntare. Era un alt credincios al 
Domnului care c`nta, %Orice-ar veni nu te teme, Domnul te va p]zi!^ Inima 
lui s-a 'nviorat imediat. Mai era cineva care trecea pe acolo, prin %Valea 
Umbrelor^. C`ntarea i-a potolit teama. Melodia plin] de pace a celui care 
c`nta din inim], a transmis aceea\i pace \i 'n inima Cre\tinului. 
 Textul din Isaia 35:10 spune c`teva lucruri extraordinare: 
 - Prizonierii de r]zboi vor fi dezrobi[i. Da, va veni o zi a eliber]rii pentru 
ei. Atunci, din lag]rele de prizonieri se vor forma coloane lungi de robi 
elibera[i care se vor 'ntoarce acas]. 
 - Fii exilului vor porni la drum, vor merge spre Sion, Cetatea s]rb]torilor. 
Unii din ei \tiu despre Sion doar din auzite, dar sunt bucuro\i fiindc] \tiu c] 
undeva dincolo de pustie, dincolo de oboseala drumului, str]luce\te Sionul. 
 - Pe drum vor c`nta, dar nu c`nt]ri de jale, doine triste, ci c`ntece de 
biruin[], ca \i cum ar fi venit de la r]zboi, biruitori. |i r]zboi a fost, \i lupte 
au fost, \i lan[uri au avut. Dar Dumnezeu a biruit. Ei c`nt] biruin[a lui 
Dumnezeu. 
 A\a suntem \i noi. Din lag]rul de prizonieri ai p]catului am fost elibera[i 
prin harul lui Dumnezeu. Mergem spre Sion, c]l]torim spre {ara de sus. |i 
pe drum c`nt]m c`ntece de biruin[], c]ci Dumnezeu a biruit st]rile \i 
situa[iile prin care am trecut, |i-a ar]tat puterea \i slava. 
 %C`nd a adus Domnul 'napoi pe prin\ii de r]zboi ai Sionului, parc] 
visam!^ De pretutindeni aud c`nt]rile de drume[ie; sunt c`ntece de biruin[]! 
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 Eroi au fost, eroi sunt 'nc]... 

86. 

%...ci a vrut mai bine s] sufere 'mpreun] cu poporul lui 
Dumnezeu dec`t s] se bucure de pl]cerile de o clip] ale 
p]catului^ (Evrei 11:25). 

 La 9 martie 'n calendarul bisericesc este %Ziua celor 40 de mucenici,^ 40 
de martiri uci\i l`ng] Sebasta 'n anul 320 pentru credin[a lor 'n Domnul Isus. 
Ace\ti credincio\i tr]iau pe vremea crudului 'mp]rat Licinius, to[i fiind din 
p]r[ile Capadociei (Turcia de azi), f]c`nd parte din acela\i regiment al 
armatei 'mp]ratului. Patruzeci de solda[i cre\tini viteji, vrednici de toat] 
cinstea. Dar comandantul lor era un p]g`n haps`n, pe nume Agricola, r]u din 
fire, crud. Afl`nd c] cei patruzeci erau to[i cre\tini, i-a chemat la ordine: 
 – A\a cum v-a[i ar]tat viteji 'n r]zboaie, a\a s] v] ar]ta[i ascult]tori de 
porunca 'mp]ratului \i s] aduce[i acum jertf] zeilor! 
 Chirion, mai marele celor patruzeci, a r]spuns: 
 – A\a cum am luptat \i am biruit pentru 'mp]ratul nostru p]m`ntesc, tot 
a\a vrem s] lupt]m \i s] r]m`nem fideli  "mp]ratului nostru ceresc. 
 R]spunsul acesta a p]rut nepotrivit lui Agricola care i-a arestat pe to[i 
p`n] vor fi gata s] aduc] t]m`ie zeilor. Dar nimic nu i-a putut clinti pe cei 
patruzeci, nici momelile \i nici amenin[]rile. Cu ocazia unei vizite f]cute de 
generalul Lisius, cei patruzeci de credincio\i au primit din nou porunca s] se 
'nchine zeilor, dar au refuzat. Atunci s-a dat sentin[a: S] fie dezbr]ca[i 'n 
gerul cumplit al nop[ii \i s] fie [inu[i 'ntr-un lac aproape 'nghe[at p`n] se vor 
lep]da de credin[a 'n Hristos. Pe maluri au pus solda[i de paz] ca s]-i 
p]zeasc], dar s]-i \i ispiteasc] v]z`nd focul la care se 'nc]lzeau ei. 
 "n toiul nop[ii iat] c] unul din cei patruzeci, nemaiput`nd 'ndura gerul 
cumplit, a ie\it afar] din apa 'nghe[at] \i a cerut s] i se dea voie s] aduc] 
jertf] zeilor. L-au dus imediat 'n baia cald] anume preg]tit] ca s]-\i revin]. 
Dar se pare c] \ocul de la o temperatur] la alta a fost at`t de puternic c] 
osta\ul acesta a murit imediat. Paznicul Aglaie, de pe mal, a v]zut lucrul 
acesta \i a avut o vedenie 'n care se p]rea c] 'ngerul slavei avea 40 de 
coroane preg]tite, dar acum erau numai 39 de credincio\i. "ndat] \i-a scos 
hainele \i s-a dus spre grupul credincio\ilor din lac, strig`nd: %|i eu sunt 
cre\tin!^ Era din nou num]rul 'ntreg, 40 de credincio\i care '\i d]deau via[a 
pentru M`ntuitorul! Diminea[a au fost sco\i din ap], le-au sf]r`mat gleznele 
picioarelor cu ciocanele grele, \i au fost ar\i de vii. Dar au r]mas 'n credin[]! 
 A\a au pre[uit 'nainta\ii no\tri credin[a lor 'n Domnul Isus \i n-au vrut 
nici cu pre[ul vie[ii s]-L p]r]seasc] pe Regele regilor. Apostolul Pavel era 'n 
temni[] pentru Numele Domnului, dar nu se uita la mucegaiul de pe pere[i, ci 
la cununa neprih]nirii care-l a\tepta 'n slav]. Doamne, d]-ne s`nge de eroi! 
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 De ce-s cuprins de grijuri? 

87. 

%V] spun vou], prietenii Mei: S] nu v] teme[i de cei 
ce ucid trupul, \i dup] aceea nu mai pot face nimic.^  
(Luca 12:4) 

 O fabul] cu t`lc zice c] un \oarece tr]ia tot timpul cu frica de pisic]. |i se 
g`ndea: 
 — Dac] a\ fi pisic], ce bine-ar fi! 
 Ca prin farmec, dorin[a i s-a 'mplinit, \i 'n loc s] mai fie \oarece a devenit 
pisic]. Eh, dar acum tr]ia tot timpul cu frica de c`ine. 
 — Dac] a\ fi c`ine, ce bine-ar fi! 
 Ca prin farmec, a devenit c`ine. Dar acum 'i era fric] de tigru. 
 — Dac] a\ fi v`n]tor, ce bine-ar fi. A\ sc]pa de fric]. 
 |i ce crede[i? A devenit v`n]tor. Poate ve[i spune c] acum nu mai avea 
nici o fric], dar tot cu frica tr]ia. C] mai avea de ce s]-i fie fric]: erau ho[i pe 
undeva 'n Venezuela, mai tr]znea c`te un fulger pe ici \i colo 'n Nebraska, 
mai c]deau ploi toren[iale prin India \i uragane prin Filipine, mai fugea c`te 
un \oricel pe sub pat... La cel mai mic zgomot v`n]torul tres]rea speriat. Nu 
putea s] doarm]. 
 Vecinii i-au zis: 
 — Du-te, domnule, la doctor \i vezi ce ai, c] nu-i normal s]-[i fie a\a fric] 
de toate lucrurile. 
 S-a hot]r`t s] mearg] la un doctor \i s]-i ceara sfatul. Acesta l-a 
consultat, \i la urm] i-a spus: 
 — |tii de ce tr]ie\ti mereu cu frica-n tine? Dumneata ai inim] de \oarece! 
 ...Ha! Cam a\a! 
 Noi avem o c`ntare frumoas], %De ce-s cuprins de grijuri, de ce-s 
'ndurerat... El pas]rea hr]ne\te, Nici de min_ nu va uita!^ Domnul Isus ne-a 
spus: %S] nu vi se tulbure inima... Nu v] 'ngrijora[i... Nu v] teme[i... Ave[i 
credin[] 'n Dumnezeu \i ave[i credin[] 'n Mine!^ C`nd El a 'nnoit fiin[ele 
noastre, ne-a dat o inim] nou]; nici de pisic], nici de c`ine, nici de tigru... ci 
o inim] nou], de oameni ai lui Dumnezeu. %Le voi da o alt] inim], \i voi 
pune un duh nou 'n voi!^ (Ezechiel 11:19). Cu o inim] nou] \i un cuget 
fr]gezit de Duhul lui Dumnezeu, ne 'ncredem 'n El la fiecare pas. C`ndva 
marinarii aveau la plecarea 'n larg o rug]ciune: %Doamne, oceanul e at`t de 
mare, \i corabia noastr] at`t de mic]. Dar, oceanul e al T]u, \i ai T]i suntem 
\i noi. Ne 'ncredin[]m pe bra[ele Tale, \i \tim c] totul va fi bine!^ 
 %V-am spus aceste lucruri ca s] ave[i pace 'n Mine. "n lume ve[i avea 
necazuri; dar 'ndr]zni[i, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Sunt cuvintele 
spuse de Domnul Isus, \i ne sunt de ajuns. Glorie Lui! 
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 Acolo M] voi 'nt`lni cu tine 

88. 

%Heruvimii s] fie cu aripile 'ntinse pe deasupra, acoperind cu 
aripile lor capacul isp]\irii, \i cu fe[ele 'ntoarse una spre alta; 
heruvimii s] aib] fa[a 'ntoars] spre capacul isp]\irii^ (Ex. 25:20). 

 Capacul care acoperea chivotul leg]m`ntului mai poart] denumirea de 
%Scaunul 'ndur]rii^ (singurul %scaun^ din templu, — de fapt, un tron, un 
scaun de domnie, ar]t`nd c] lucrarea de m`ntuire s-a 'ncheiat prin s`ngele 
v]rsat la Cruce), iar deasupra se ridicau dou] statui de heruvimi care aveau 
privirile spre capacul isp]\irii, \i aripile unite 'n sus. "n leg]tur] cu pozi[ia 
acestor doi heruvimi \i a fe[elor lor, Moise primise o porunc] de la Domnul: 
%Fe[ele s] fie 'ntoarse una spre alta; heruvimii s] aib] fa[a 'ntoars] spre 
capacul isp]\irii...^ (Exodul 25:20). E greu de explicat cum aveau heruvimii 
fe[ele una c]tre alta, \i totodat] 'ndreptate spre capacul isp]\irii, dar 
'n[elegem c] Dumnezeu a vrut s] arate aici, marea uimire a acestor heruvimi, 
care se uitau \i unul c]tre altul, dar 'n acela\i timp aveau privirile 'n jos, 
'nspre capacul de aur. 
 Heruvimii fuseser] 'ngerii pu\i de Dumnezeu s] 'nv`rteasc] sabia 
'nv]p]iat] la izgonirea lui Adam \i Eva din Eden, ca s] p]zeasc] drumul care 
ducea la pomul vie[ii. Prin aceasta 'n[elegem c] heruvimii sunt f]pturi 
'ngere\ti de rang 'nalt, o gard] 'ngereasc] de paz] a sfin[eniei lui Dumnezeu, 
pentru 'mplinirea drept][ii Lui printre oameni. De data aceasta iat]-i pe 
heruvimi c] stau deasupra capacului peste chivot, \i privesc uimi[i. 
 De ce se mir] heruvimii? 
 Peste capacul de deasupra chivotului, capacul acela de aur curat, dintr-o 
bucat] (divinitatea deplin] a Mielului Preasf`nt), se vedeau pic]turile de 
s`ngele de la jertfa de isp]\ire, din ziua acea (Yom Kippur), singura pe an, 
c`nd marele preot stropea capacul de aur cu s`nge. %"n partea a doua intr] 
numai marele preot, odat] pe an, \i nu f]r] s`nge pe care 'l aduce pentru 
sine 'nsu\i \i pentru p]catele din ne\tiin[] ale norodului^ (Evrei 9:7). 
 E at`ta glorie 'n jertfa Domnului Isus, at`ta frumuse[e 'n dragostea lui 
Dumnezeu fa[] de oameni, 'nc`t 'ngerii privesc cu mirare, cu r]suflarea 
t]iat]. |i Dumnezeu mai spune ceva lui Moise: %Acolo M] voi 'nt`lni cu tine; 
\i de la 'n]l[imea capacului isp]\irii, dintre cei doi heruvimi a\eza[i pe 
chivotul m]rturiei, '[i voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel^ 
(Exod 25:22). Iar la Levitic 16:2, Domnul "i spunea lui Moise: %Deasupra 
capacului isp]\irii M] voi ar]ta 'n nor^. 
 S`ngele sf`nt! Iat] locul de 'nt`lnire 'ntre Dumnezeu \i oameni, 'ntre Cel 
Preasf`nt \i cei p]c]to\i, 'ntre cel Preasl]vit \i cei m`nji[i de murd]ria 
p]catelor. %|i s`ngele lui Isus Hristos ne cur][e\te de orice p]cat!^ 
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 Orice lucru ve[i cere 

89. 

%... dar s-o cear] cu credin[], f]r] s] se 'ndoiasc] deloc: pentru c] 
cine se 'ndoie\te, seam]n] cu valul m]rii, tulburat \i 'mpins de 
v`nt 'ncoace \i 'ncolo.^ (Iacov 1:6) 
 

 Iau din via[a lui George Müller un exemplu simplu de rug]ciune cu 
credin[], unul care mi-a 'nc]lzit inima de multe ori. "nt`mplarea e povestit] 
de c]pitanul unui vas pe care George Müller era pasager. Vasul venea peste 
Atlantic spre Canada, \i '\i 'ncetinise viteza din cauza vizibilit][ii slabe 
fiindc] trecea prin cea[]. C]pitanul era pe punte privind desn]d]jduit la cea[a 
din jur, \i avea de g`nd s] opreasc] de tot vasul. 
 Am fost surprins c`nd cineva m-a b]tut pe um]r. Era George Müller. 
 — A\ vrea s] v] spun, domnule c]pitan, c] eu trebuie s] fiu 'n Quebec 
s`mb]t] dup] masa. Azi e miercuri. 
 — Imposibil, i-am r]spuns eu. 
 — Nu-i nimic. Atunci Dumnezeu 'mi va g]si un alt mijloc ca s] ajung 
acolo. "n 57 de ani eu nu mi-am c]lcat cuv`ntul. |i am promis c] voi fi 
s`mb]t] la o adunare important] la Quebec. 
 — A\ vrea s] te ajut, domnule, dar n-am cum. Nu pot s] fac nimic. 
 — Ba da. Ne putem ruga. Haidem s] cobor`m 'n cabin] ca s] ne rug]m. 
 Cobor`nd spre cabina mea, m-am uitat la omul acela \i mi-am zis: %De la 
ce azil de lunatici a ie\it? Nu vede ce-i afar]? N-am mai auzit a\a ceva...^ 
 — Domnule Müller, v] da[i seama c`t de groas] e cea[a aceasta? 
 — Nu, deloc, spuse el foarte ap]sat. Eu nu m] uit la cea[], eu m] uit la 
Dumnezeu care 'mi controleaz] toate circumstan[ele din via[]. 
 C`nd am ajuns jos, am 'ngenuncheat \i s-a rugat el 'nt`i, cea mai simpl] 
rug]ciune pe care am auzit-o vreodat]. Chiar m] g`ndeam, %Parc] ar fi un 
copil de clasa 'nt`ia, a\a se roag].^ A spus cam a\a: %O, Doamne, dac] vrei \i 
'ng]dui lucrul acesta, Te rog gone\te cea[a 'n cinci minute. |tii c] trebuie s] 
fiu la Quebec s`mb]t], fiindc] am aranjat 'nt`lnirea la 'ndemnul pe care mi l-
ai dat. A\tept s] lucrezi \i m] 'ncred 'n voin[a Ta. Amin.^ 
 Dup] ce a terminat, urma s] m] rog eu, dar a pus m`na pe um]rul meu \i 
mi-a spus s] nu m] rog. 
 — "nt`i, nu crezi c] Dumnezeu poate s] ridice cea[a; \i 'n al doilea r`nd, 
cred c] Dumnezeu a ridicat-o deja. A\a c] nu mai are rost s] te rogi. 
Domnule c]pitan, s] mergem 'napoi pe punte, \i vei vedea c] nu mai e cea[]. 
 Am ie\it afar], \i cea[a disp]ruse. Peste trei zile, s`mb]t] dup] masa, 
George Müller era la Quebec. 
 %Orice lucru ve[i cere c`nd v] ruga[i, s] crede[i c] l-a[i \i primit, \i-l ve[i 
avea^ (Marcu 11:24). Domnul Isus abia a\teapt] s] ni-l dea. 
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 Cununi ale ve\niciei 

90. 

%|i pe aceste scaune de domnie st]teau dou]zeci \i patru de 
b]tr`ni, 'mbr]ca[i 'n haine albe, \i pe capete aveau cununi 
din aur.^ (Apocalipsa 4:4) 

 R]spl]tirile sunt diferite de daruri. Darurile le primim f]r] merite; 
r]spl]tirile sunt pentru o lucrare f]cut] bine. %Fiecare '\i va lua r]splata 
dup] osteneala lui^ (I Cor. 3:8). Dar 'n cele din urm] toate sunt prin har, 
fiindc] a fi 'ntr-o lucrare pentru Domnul Isus este 'n sine o cinste 'nalt], e un 
har. Privind la cununi, s] fim inspira[i la mai mult] r`vn] pentru Domnul: 
 1. Cununa bucuriei. %C]ci cine este 'n adev]r n]dejdea, sau bucuria, 
sau cununa noastr]? Nu sunte[i voi, 'naintea Domnului nostru Isus Hristos, 
la venirea Lui? Da voi sunte[i slava \i bucuria noastr]!^ (I Tes. 2:19-20).  
Cununa aceasta va fi a c`\tig]torilor de suflete pentru Hristos. %Cei ce vor 
'nv][a pe mul[i s] umble 'n neprih]nire, vor str]luci ca stelele 'n veac \i 'n 
veci de veci^ (Daniel 12:3). 
 2. Cununa slavei. %|i c`nd se va ar]ta P]storul cel mare, ve[i c]p]ta 
cununa care nu se poate vesteji, a slavei^ (I Petru 5:4). E cununa pentru 
vrednicii predicatori, p]stori, educatori, care au r]mas statornici 'n lucrare, nu 
pentru profit, ci din dragoste, care nu numai c] au vorbit altora cum s] 
tr]iasc], ci au \i tr]it via[a 'n Hristos, fiind pilde vrednice de urmat. 
 3. Cununa neprih]nirii. %De acum m] a\teapt] cununa neprih]nirii, pe 
care mi-o va da 'n %ziua aceea^ Domnul, Judec]torul cel drept; \i nu numai 
mie, ci \i tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui^ (II Tim. 4:8). Aceasta e 
cununa celor ce tr]iesc 'n a\teptarea Domnului, fiind gata pentru venirea Lui, 
ceea ce 'nseamn] c] tr]iesc 'n sfin[enie. Cununa se nume\te a neprih]nirii. 
 4. Cununa vie[ii. %Ferice de cel ce rabd] ispita, c]ci dup] ce a fost g]sit 
bun, va primi cununa vie[ii, pe care a f]g]duit-o Dumnezeu celor ce-L 
iubesc^ (Iacov1:12). Cununa aceasta va fi a celor care au fost prigoni[i 
pentru credin[] (chiar martiriza[i); 'n prigoane avem capacitatea s] sim[im 
din plin prezen[a lui Dumnezeu, frumuse[ea vie[ii ve\nice. Ace\tia au r]bdat 
ispita, greut][ile, nu \i-au pre[uit nici chiar via[a, dar au r]mas ai Domnului. 
 5. Cununa nevestejit]. %To[i cei ce se lupt] la jocurile de ob\te, se supun 
la tot felul de 'nfr`n]ri. |i ei fac lucrul acesta ca s] capete o cunun] care se 
poate vesteji. Noi s] facem lucrul acesta pentru o cunun] care nu se poate 
vesteji!^ (I Cor. 9:25). St]p`nind firea, prin 'nfr`ngerea poftelor, cu via[a sub 
controlul Duhului Sf`nt, c]p]t]m cununa aceasta de cinste. Aici am st]p`nit 
un trup legat de firea trec]toare; dincolo vom avea st]p`nirea cet][ilor 
"mp]r][iei ve\nice. 
 Ajut]-ne, Doamne, s] alerg]m spre [int], pentru premiul chem]rii cere\ti! 
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 Ieremia spunea: %Eu sunt omul care a v]zut suferin[a sub nuiaua urgiei 
Lui^ (Pl`ngeri 3:1). Toate se pr]bu\eau 'n jur. Cet][ile lui Iuda ardeau 'n 
fl]c]ri. Cotropitorii au dus deja 'n robie floarea tinerimii lui Israel. 
Ierusalimul, cetatea c`nt]rilor \i a p]cii, a bucuriilor lui Dumnezeu, era 
cenu\]. Muntele Sionului, un morman de gunoaie scormonite de \acalii 
s]lbateci. Oamenii umblau cl]tin`ndu-se ca ni\te schelete, umbre t]cute, cu 
ochii sticlo\i, ame[i[i de foame \i durere. 
 Pe drept 'l numim prooroc al lacrimilor. Spunea Ieremia, %capul mi-e plin 
de lacrimi^. Parc] 'l v]d cum se 'ntreab] zguduit: A mai fost vreun prooroc 
s] vad] a\a ceva? Va mai fi vreodat] o nenorocire a\a de mare? Mai este oare 
vreo speran[] 'n lume? Mai are rost via[a? Se merit] s]-L mai slujim pe 
Domnul? Exist] un m`ine care s] \tearg] nenorocirea acestui ast]zi? Unde e 
Dumnezeu s] ne aud], s] ne vad], s] ne scape din nenorocire? 
 Ochii 'nro\i[i de pl`ns ai proorocului se ridic] de la ruine \i moloz, de la 
sp`nzur]torile de pe drumuri \i de la orfanii care pl`ng pe uli[i. "\i ridic] 
m`inile 'n sus \i vrea s] strige, s] zbiere din toate puterile de durere. Dar, 
uit`ndu-se 'n sus, z]re\te o cr]p]tur] printre nori, ca o fereastr] spre o alt] 
lume. De acolo de departe, parc] 'nghesuindu-se printre neguri, apare ceva 
sublim, str]luce\te un sidefiu senin, un albastru al cerului. |i Ieremia '\i 
aduce aminte c] mai exist] ceva frumos pe lume: Nu! Nu doarme, nici nu 
dormiteaz] Cel ce p]ze\te pe Israel. |i din gura ars] de sete a omului lui 
Dumnezeu se aude atunci o exclama[ie r]gu\it], de parc] ar fi un izvor 
printre ruine, ca o hain] de mireas] ascuns] printre zdren[e. |i 'n loc s] strige 
revoltat plin de m`nie, spune 'ntr-un extaz inexplicabil: %Dar Tu, Doamne, 
'mp]r][e\ti pe vecie!^ Lumea vine din toate p]r[ile s]-l asculte ce spune. 
 Trupul lui scheletic acoperit cu zdren[e murdare cu cenu\], deodat] se 
'ndreapt], r]sufl] greoi, \i se uit] 'n jur. Vede o buturug] \i se urc] pe ea. 
Oamenii 'l privesc aten[i \i a\teapt] o predic]. 
 "l v]d pe Ieremia cum '\i prinde fa[a 'n palme \i 'ncepe s] r`d]. Ba nu, 
pl`nge. R`de \i pl`nge deodat]. E un hohot de r`s \i pl`ns convulsiv, 
spasmodic, necontrolabil. Bucuria i se amestec] cu durerea, ca dulcele turnat 
peste amar \i am`ndou] fierb, ca fiorul uleiului ce unge o ran]. Ce predic] 
m]iastr]! Cu privirile spre cer, Ieremia se 'ncordeaz] \i strig] tare, s]-l aud] 
to[i nenoroci[ii dintotdeauna: %Dar Tu, Doamne, 'mp]r][e\ti pe vecie; 
scaunul T]u de domnie d]inuie\te din neam 'n neam!^ 

 Dar Tu, Doamne, 'mp]r][e\ti pe vecie 

91. 

 %Dar Tu, Doamne, 'mp]r][e\ti pe vecie; scaunul 
T]u de domnie d]inuie\te din neam 'n neam!^ 
(Pl`ngeri 5:19). 
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 M] voi s]tura de chipul T]u 

92. 

%Dar eu, 'n nevinov][ia mea, voi vedea fa[a Ta: cum 
m] voi trezi, m] voi s]tura de chipul T]u!^ (Ps. 
17:15). 

 1. M] voi trezi! — Pentru psalmistul David moartea nu e un somn, ci o 
trezire. Oric`t de odihnitoare e starea de %somn^ pentru trupul mort, la 
sf`r\itul alerg]rilor acestei vie[i, sufletul eliberat din leg]turile trupului, abia 
atunci se treze\te la realitatea glorioas] a universului spiritual pe care p`n] 
atunci doar l-a 'ntrez]rit prin credin[]. Moartea e privit] aici din perspectiva 
vie[ii ve\nice, \i e o trezire. Vom vedea ce nu vedem azi. Vom cunoa\te ce 
azi nu \tim. Vom tr]i bucurii pe care azi nu le sim[im. 
 2. M] voi s]tura! — Lucrurile pe care nici n-am ajuns s] le gust]m aici, 
acolo le vom avea din plin. "n prezen[a Domnului Isus, 'n locul pe care ni-l 
preg]te\te 'n raiul lui Dumnezeu, bucuriile vor fi depline. Aici 'n r`sul nostru 
se amestec] lacrimile, 'n bucuriile inimii sunt \i suspine t]cute. Acolo ne 
vom s]tura de m]re[ia slavei lui Dumnezeu. Poate din c`nd 'n c`nd te 'ntrebi, 
oare se merit] s]-L urmezi pe Domnul, s] umbli pe calea crucii? |i ispita este 
s] compari ce cape[i tu aici cu ce au al[ii care nici nu sunt ai Domnului. Dar 
'n perspectiva adev]rat] a ve\niciei, nimic nu se compar] cu mo\tenirea 
str]lucit] a r]scump]ra[ilor Domnului Isus. Aici, at`[ia sfin[i ai Lui umbl] 
fl]m`nzi. Acolo ne vom s]tura! At`[ia umbl] 'n zdren[e \i 'n s]r]cie. Acolo 
ne a\teapt] str]zile de aur \i hainele de lumin]! At`[ia sunt batjocori[i \i 
umili[i pentru credin[]. Acolo vom primi cununa slavei din m`na Regelui 
m]ririi! 
 3. "l voi vedea! — Evanghelistul Ioan spunea: %"l vom vedea a\a cum 
este.^ Nu va fi doar oglindirea slavei, ci "nsu\i chipul Domnului. Nu va fi 
doar o privire prin cea[], ca printr-o oglind], ci vom vedea fa[] 'n fa[] pe 
"nsu\i Dumnezeu. Nu va fi numai o viziune de o clip], un sentiment trec]tor 
al unui tablou glorios, ci va fi privirea ne'ntrerupt] a chipului Domnului 
nostru Isus Hristos. "nc] aici, El ne lumineaz] calea: %Domnul, Dumnezeul 
meu, 'mi lumineaz] 'ntunericul meu!^ spunea psalmistul (Ps. 18:28). Dar 
acolo, fa[a Lui va face s] dispar] bezna; 'ntunericul nu va mai fi! 
 Atunci c`nd scria aceste cuvinte de o rar] frumuse[e, David era un fugar 
\i c]uta un col[ de p]dure sau o pe\ter] s] se ascund] de vr]jma\i, undeva pe 
la Adulam, sau Enghedi, sau {iclag. |i din 'ntunericul acelor clipe au r]s]rit 
versurile n]dejdii care au ajuns c`ntarea speran[ei tuturor celor credincio\i. 
 Aceasta e c`ntarea n]dejdii noastre. |tim unde mergem, \tim \i calea 'ntr-
acolo, \i "l cunoa\tem pe Cel care ne a\teapt] acolo. P`n] atunci c]ut]m un 
Adulam, un Enghedi, un {iclag. Dar c`nt]m deja bucuriile Cerului! 
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 A 'nviat dup] cum zisese 

93. 

%Nu este aici; a 'nviat, dup] cum zisese. 
Veni[i de vede[i locul unde z]cea Domnul...^ 
(Matei 8:6 

 "n diminea[a 'nvierii s-a auzit prima dat] salutarea aceasta de glorie, 
%Hristos a 'nviat!^ Era prima zi a s]pt]m`nii, sf`r\itul sabatelor, 'nceputul 
unei noi crea[ii. E uimitor c] vestea aceasta a fost spus] de 'nger unor femei, 
pentru ca ele s] mearg] \i s] spun] mai departe: %A 'nviat, dup] cum 
zisese...^ Apostolii au avut mesajul 'nvierii Domnului 'n toate predicile lor. 
 Nu este aici! Un adev]r incontestabil. Morm`ntul era gol. Preo[ii \i marii 
preo[i au 'ncercat s] opreasc] vestea aceasta, au scos minciuni, au crezut c] 
pot 'n]bu\i vulcanul puterii adev]rului cu ni\te c`rpe murdare \i p]l]rii de 
paie. Mi se pare totu\i ciudat c] preo[ii, dintre to[i, ei, preo[ii, n-au primit 
vestirea 'nvierii, n-au crezut 'n Domnul, s-au 'mpotrivit Evangheliei, ei care 
ar fi trebuit s] cunoasc] proorociile \i s] 'n[eleag] semnele!  
 A 'nviat, dup] cum zisese! O biruin[] glorioas]. Nu \tim ce-au 'n[eles 
femeile acelea din cuvintele 'ngerului, fiindc], %Hristos a "nviat^ e mai mult 
dec`t faptul c] Domnul nu mai este mort, c] respir] \i se mi\c]. %A 'nviat^ 
'nseamn] c] El este Domn etern. %A 'nviat^ 'nseamn] c] Domnul Isus a 
biruit moartea \i e viu dup] ce i-a distrus boldul. Apostolul Pavel scrie: 
%Boldul mor[ii este p]catul!^ (I Cor. 15:56). "nvierea Domnului Isus a distrus 
t]i\ul p]catului prin care a intrat moartea 'n omenire. %A 'nviat^ 'nseamn] c] 
nu mai moare, \i c] 'n trupul S]u de slav] e garan[ia m`ntuirii noastre, a 
neprih]nirii pe care o d] tuturora prin credin[a 'n El. "nseamn] c] momentul 
acela s-a 'nscris 'n istorie ca 'nceputul unui nou capitol, de fapt, o nou] carte, 
un nou univers, o nou] lume, o nou] crea[ie. "nseamn] c] Dumnezeu 'ncepe 
cu Domnul Isus, o omenire nou], preg]tit] pentru slav] \i ve\nicie. 
 Desigur, femeile nu erau preg]tite pentru o a\a veste, \i pentru tot ce 
'nsemna vestea aceea. Nu e de mirare c] au plecat pline de fric] \i de bucurie 
(Matei 28:8). Nedumerirea lor l-a f]cut pe 'nger s] le spun]: %Veni[i de 
vede[i locul unde z]cea Domnul!^ Cu alte cuvinte: Nu e un vis, un basm sau 
o iluzie; aici e locul unde l-a[i pus cu trei zile 'nainte, \i voi toate cunoa\te[i 
locul. Uita[i-v] bine, \i convinge[i-v] c] morm`ntul e gol. Hristos a 'nviat! 
 Femeile, apostolii \i credincio\ii Domnului din primul veac n-au stat 'ntre 
pere[ii bisericilor, n-au \ezut pe b]ncile capitonate ale catedralelor, n-au avut 
\coli de teologie, dar au avut o veste, un mesaj de putere \i cu el s-au dus 'n 
lumea 'ntreag]. Apostolul Pavel spunea: %glasul lor a r]sunat prin tot 
p]m`ntul, \i cuvintele lor au ajuns p`n] la marginile lumii^. Cinste lor. 
 Doamne, umple-ne \i pe noi, cei de azi, cu %focul dragostei lui Isus^! 
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 Dou] c]r[i 

94. 

%C`nd vei veni, adu-mi mantaua pe care am l]sat-o 
'n Troa la Carp, \i c]r[ile, mai ales pe cele de 
piele.^  (II Timotei 4:13) 
 

 Mai demult 'mi spuneam c] la b]tr`ne[e am s] m-apuc s] scriu, \i mereu 
ziceam c] mai am timp. Acum c] m] apropii (a\a zic eu!) de v`rsta ca s]-mi 
spun] nepo[ii, %Mo\u_^, mi-a cam trecut pofta de scris \i mai ales citind ce 
scrie 'n[eleptul la Eclesiastul 12:12, %Dac] ai vrea s] faci o mul[ime de c]r[i, 
s] \tii c] n-ai mai ispr]vi, \i mult] 'nv][]tur] obose\te trupul^. V] imagina[i 
a\a ceva? Acum 3000 de ani, cineva s-a pl`ns c] erau prea multe c]r[i! Dac] 
atunci erau prea multe, ce s] mai spunem noi ast]zi? At`tea edituri, ziare, 
reviste, c]r[i, \i mai e, colac peste pup]z], Internetul, email-urile, facebook-
urile, un fel de iarmaroc unde se 'nghesuie fiecare cu tejgheaua s]-\i arate ce 
are, ce \tie, \i ce poate. Am zis, %Solomoane, ai dreptate. La ce bun s] mai 
scriu?^  "n orice caz, bro\urica asta o termin; dup] aceea, oi vedea. 
 1. Prima oar] c`nd cuv`ntul %carte^ apare pe paginile Bibliei este Geneza 
5:1, %Iat] cartea neamurilor lui Adam^.  Omenirea are multe neamuri, \i 
toate sunt scrise 'ntr-o carte, cartea lui Adam. To[i ne tragem din el. De\i 
probabil, nu sem]n]m prea mult unii cu al[ii, to[i sem]n]m cu Adam. E o 
carte trist], fiindc] e cartea tragediei omului care s-a pr]bu\it de la fa[a lui 
Dumnezeu. Mai d]m noi vina pe Adam pentru p]catul dint`i din Eden, dar 
Biblia spune c] to[i am p]c]tuit (Romani 3:23; 5:12; Ps. 106:6, Galateni 
3:22). Caratea st]rii civile mondiale, cartea neamurilor lui Adam, e o carte a 
celor care au fost. |i noi care mai suntem, ne vine r`ndul s] se spun] despre 
noi c] %am fost^;  a\a e r`nduiala, s] murim odat], dup] aceea judecata. 
 2. "n Noul Testament, prima oar] cuv`ntul %carte^ se afl] la Matei 1:1, 
%Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam^. Din toate 
neamurile 'nscrise 'n cartea neamurilor lui Adam, s-a n]scut prin har un alt 
neam, neamul Domnului Isus Hristos, \i cartea acestuia este o carte a 
neamului sf`nt, neamul Celui de-al doilea Adam. 
 Dau slav] lui Dumnezeu c] 'n cartea neamului nou al "mp]r][iei de sus 
este \i numele meu, fiindc] 'n cartea vie[ii (Apoc. 20:12, 15) sunt scri\i to[i 
cei care L-au primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor al lor personal. ce har mi-a 
f]cut Domnul s] v]d \i nepo[i ai mei cum au curajul s]-L m]rturiseasc] pe 
Domnul Isus 'n apa botezului!  
 Cartea neamului lui Isus Hristos e cartea celor care vor fi, nu doar a celor 
care au fost, dar \i care vor fi! E adev]rat c] ce vom fi 'nc] nu s-a ar]tat, dar 
ave[i r]bdare: Vom fi ca El, ca Fiul lui Dumnezeu prosl]vit 'n m]rire. Da, 
vom fi cu El, \i ca El. Sl]vit s] fie Numele Domnului 'n veci!  
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 |i s-a mai scris o carte 

95. 

%Ni\te c]r[i au fost deschise. |i a fost deschis] o alt] carte, care este 
cartea vie[ii. |i mor[ii au fost judeca[i dup] faptele lor, dup] cele ce 
erau scrise 'n c]r[ile acelea.^ (Apoc. 20:12) 

 1. Ultima oar] c`nd apare cuv`ntul %carte^ 'n Vechiul Testament este la 
Maleahi. Aici nu mai e vorba de o carte care se poate tip]ri, sau epuiza. E o 
carte scris] 'naintea lui Dumnezeu, pentru biblioteca ve\niciei. Nu sunte[i 
curio\i s] vede[i ce scrie 'n cartea aceasta? |i e una din c]r[ile bibliotecii din 
care vom citi atunci c`nd nu vom mai avea %timp^, fiindc] timpul nu va mai 
fi, \i c`nd ne vom m]sura via[a nou] 'n veacuri, milenii \i ve\nicii f]r] cap]t. 
 Iat] despre ce carte e vorba, dup] cum scrie la Maleahi 3:16, %Atunci \i 
cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat 
aminte la lucrul acesta, \i a ascultat; \i o carte de aducere aminte a fost 
scris] 'naintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul \i cinstesc Numele Lui^. 
Cartea aceasta arat] c`t de scump] e str`ngerea noastr] 'mpreun]. Cu fiecare 
adunare a noastr] 'n jurul Cuv`ntului sf`nt, se scrie 'nc] o pagin] 'n cartea 
aceasta, care arat] ce mult se bucur] Dumnezeu de noi \i vrea s] fie scris tot 
ce facem noi 'n adunare. Nu degeaba scrie la Eclesiastul 5:1, %P]ze\te-[i 
piciorul, c`nd intri 'n Casa lui Dumnezeu!^ 
 2. "n Noul Testament, ultima oar] c`nd apare cuv`ntul %carte^ este la 
Apocalipsa 22:19. Pasajul are 'n vedere pre[uirea revela[iei divine a 
Cuv`ntului sf`nt: %|i dac] scoate cineva din cuvintele c]r[ii acestei 
proorocii, 'i va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vie[ii, \i din cetatea 
sf`nt], scrise 'n cartea aceasta^. Iat] c`t de scump \i pre[uit este Cuv`ntul 
scris pe care ni l-a dat Dumnezeu! 
 La un studiu biblic al surorilor care se adunau 'ntr-o cas], gazda nu-\i 
g]sea Biblia. A 'ntrebat pe servitoare dac] \tie unde e Biblia ei. Servitoare a 
strigat 'n gura mare: %Slav] Domnului!^ Apoi a explicat: %C`nd m] duc s] 
fac curat 'ntr-o cas], primul lucru le ascund Biblia, ca s] v]d c`t le trebuie 
p`n] '\i dau seama c] au nevoie de ea.^ Am pus-o 'ntre prosoape. 
 %Cuv`ntul T]u, Doamne, d]inuie\te 'n veci 'n ceruri!^ (Ps. 119:89). Din 
mii de c]r[i care s-au scris c`ndva sub soare, din mii de c]r[i care se vor mai 
scrie pe p]m`nt, r]m`ne una f]r_ de-asem]nare, r]m`ne Biblia, al Domnului 
Cuv`nt! Walter Scott, fiind pe moarte, a cerut s]-i aduc] la pat %cartea^. 
C`nd l-au 'ntrebat, ce carte, a r]spuns: %Exist] o singur] carte, Biblia!  A\a 
spunem \i noi, \i mii \i milioane de muritori care au auzit 'n ea glasul lui 
Dumnezeu, au g]sit 'n ea Calea spre Dumnezeu. Iubi[ii mei, s] citim Biblia, 
s-o studiem, s]-i gust]m nectarul, s-o iubim. S] ne leg]m via[a de adev]rul 
ei. E Cartea c]r[ilor, e lumina lui Dumnezeu pe c]rarea vie[ii noastre! 
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 P]zitorii Pragurilor Cortului 

96. 

%...'mplineau slujba de p]zitori ai pragurilor 
cortului; p]rin[ii lor p]ziser] intrarea 'n tab]ra 
Domnului^ (I Cronici 9:19). 

 Cu adev]rat, slava lui Dumnezeu se afl] \i 'n detaliile pe care le citim 'n 
Sf`nta Scriptur]. G]sim pagini 'ntregi de nume (unele chiar greu de 
pronun[at) ale unor oameni despre care nu \tim multe am]nunte. Unii se 
'ntreab], la ce bun? O, lumea n-a \tiut despre ei, dar Dumnezeu a \tiut, i-a 
iubit \i I-a pl]cut s] fie scri\i pentru amintire. A\a sunt cei care f]ceau slujba 
la cortul 'nt`lnirii \i sunt numi[i %p]zitorii pragurilor cortului^. Doresc s] ne 
vedem pe noi 'n slujba lor \i s] pre[uim fiecare din noi lucrarea pe care o 
avem de f]cut 'n "mp]r][ia Domnului. 
 1. Iubeau Casa Domnului. %...petreceau noaptea 'n jurul Casei lui 
Dumnezeu^ (I Cronici 9:27).  Un termometru al unei biserici calde sau reci, 
este \i c`t de repede pleac] lumea de la adunare; unii iubesc a\a de mult casa 
Domnului c] n-ar mai pleca de acolo. %Ferice de cei ce locuiesc 'n Casa Ta, 
c]ci ei tot mai pot s] Te laude.^ (Psalmul 84:4).  
 2. Deschideau casa Domnului. P]zitorii pragurilor aveau datoria s] 
deschid] Templul 'n fiecare diminea[] (I Cronici 9:27). Por[ile deschise 
'nseamn] invita[ia pentru al[ii de a intra; por[ile 'nchise sunt un semn s] stai 
afar]. Casa Domnului deschis] e semnul c] suntem a\tepta[i, bineveni[i, 
invita[i s] intr]m. C`nd primul martir al Bisericii, |tefan, avea s] fie omor`t 
cu pietre, \i-a ridicat privirea spre Cer \i spus: %Iat], v]d cerurile deschise, \i 
pe Fiul omului st`nd 'n picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (Fapte 7:56). Aici 
era batjocorit \i lovit cu pietre, dar acas], 'n ceruri, era a\teptat ca biruitor. 
U\a era deschis]. S] fim acei care deschidem casa Domnului pentru al[ii.  
 3. P]zeau vistieriile Casei Domnului. E scris c] %aveau privegherea 
asupra od]ilor \i vistieriilor Casei lui Dumnezeu^ (I Cron. 9:26). Li se 
d]duse 'n paza lor tot avutul Templului. Bog][iile Bisericii nu sunt nici banii 
\i nici cl]dirile. O, ce mare gre\eal] e atunci c`nd se pune at`ta valoare pe 
ni\te lucruri care pier. Azi exist] []ri cu multe catedrale, dar pu[ine biserici. 
La anul 258, c`nd diaconul Lauren[iu din biserica Romei a fost chemat s] 
aduc] la palat bog][iile bisericii, acesta a adunat pe to[i s]racii, cer\etorii din 
Roma, \i a spus: %Ace\tia sunt bog][iile Bisericii.^ Bog][iile Bisericii nu sunt 
banii, ci sufletele oamenilor. |i podoaba casei Domnului este sfin[enia! 
 Substan[ele radioactive nu numai c] radiaz], dar \i radioactiveaz]. Le fac 
radioactive pe cele din jur. Binecuv`nta[i sunt cei ce spun: %Haidem la casa 
Domnului!^ \i bucuria lor se transmite altora. |i Duhul \i Mireasa zic: Vino! 
|i cine aude s] zic]: Vino! Prieten drag, u\a e deschis]. Mai este 'nc] har! 

 


