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 Iacov a r]mas singur 

1. 

%Iacov 'ns] a r]mas singur. Atunci un om s-a luptat cu el 
p`n] 'n rev]rsatul zorilor^. (Geneza 32:24). 

 "n noaptea aceea s-a 'nt`mplat 'n via[a lui Iacov ceva miraculos: Scriptura 
ne spune, %Iacov a r]mas singur^. Demult nu mai r]m]sese singur, ca s] se 
cerceteze pe el 'nsu\i, s]-\i pun] 'ntreb]ri \i tot el s]-\i r]spund], s]-L simt] 
pe Dumnezeu aproape, chiar enigmatic, ne'n[eles, misterios, dar aproape. De 
c`nd fugise de-acas], din noaptea aceea de demult la Betel, c`nd a visat o 
scar] rezemat] de p]m`nt cu v`rful p`n] la cer \i cu 'ngerii lui Dumnezeu 
care se suiau p`n] sus \i veneau iar]\i l`ng] el, din noaptea aceea de demult, 
n-a mai vrut s] fie singur. I-a fost fric] s] r]m`n] singur. S-a 'nconjurat de 
familia unchiului s]u Laban, de familia lui care s-a 'nmul[it rapid, \i-a c]utat 
un rost 'n munca frenetic] la c`mp, 'n g]l]gia de la turme, printre lucr]tori, 
oricum \i orice, dar s] nu fie singur. |i acum, dup] ce \i-a trecut familia \i 
avutul peste p`r`ul Iaboc, s-a 'ntors 'napoi s] vad] ce mai avea de luat din 
tab]r]. |i de data aceasta nu mai e nimeni cu el. Locul e gol, corturile 
str`nse, e lini\te, nu se aude dec`t clipocitul apei din vad, \i Iacov r]m`ne 
'ncremenit: E singur! 
 |i era noapte. Singur]tatea poate fi periculoas]. N]lucile sinistre ale lui 
van Gogh se nasc 'n noaptea singur]t][ii, se adun] 'n sufletul chinuit de 
co\marul nepotolit al p]catelor care se r]zboiesc 'n fiecare dintre noi. 
Singur]tatea poate fi distrug]toare atunci c`nd lumea g`ndurilor negre \i 
'ntunecate ajung s] domine firea lipsit] de o candel] a speran[ei. Iacov a 
r]mas singur, \i era noapte. De ce s-a 'ntors 'napoi? 
 %Atunci un om s-a luptat cu el p`n] 'n rev]rsatul zorilor^. Iacov era 
singur, \i totu\i nu era singur. C`nd s-a 'ntors Iacov s] vad] ce mai era de 
luat din tab]ra mutat] peste Iaboc, el venea de fapt la o 'nt`lnire. Singur]tatea 
avea s]-i devin] cea mai mare binecuv`ntare, s]-i fie momentul descoperirii 
destinului, clipa umplut] de slava fe[ei lui Dumnezeu. C]ci %omul^ acela 
'nv]luit 'n camuflajul 'ntunericului, cel care p]rea s]-i fie du\manul care-l 
urm]rise toat] via[a, \i de care Iacov se ferea, \i pe care-i era team] s]-l 
'nt`lneasc], omul acela era chiar Domnul care 'l a\tepta acolo ca s]-i dea 
binecuv`ntarea. 
 Acesta e tabloul luptelor noastre, doina clipelor de agonie c`nd r]m`nem 
singuri, \i c`nd dintr-odat], surprinz]tor, chiar 'nfrico\]tor, ne 'nt`lnim cu 
Dumnezeu. |i avem nebunia s] ne lupt]m cu El, pentru c] ni se arat] %ca un 
om^. |i, cine poate spune c`t de lung] e noaptea neuitat] a luptelor noastre 
p`n] se revars] zorile? 
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 R]s]rit de soare la Peniel 

2. 

 Crizele din via[a noastr] sunt trepte pe care Dumnezeu le folose\te ca s] 
ne ridice mai sus, mai aproape de El. 
 A fost acolo o lupt]. Greu de explicat, aproape imposibil, dar 'n[elegem 
c] lupta a fost 'ntre Iacov \i Dumnezeu. Dumnezeu, 'ntr-o ar]tare simpl], nu 
'n figura Celui ce troneaz] imperial de pe un tron al gloriei, ci 'ntr-o ar]tare 
teandric] uimitor de uman]. Este aici ceva duios 'n dragostea care "l face pe 
Domnul s] ia asem]narea noastr] ca s] se lase atins de noi, chiar lovit de noi 
atunci c`nd avem patima s] lupt]m 'mpotriva Lui. Oare nu e aceasta gloria 
Crucii Domnului Isus Hristos? Str]puns pentru p]catele noastre, zdrobit 
pentru f]r]delegile noastre, pentru ca prin r]nile Lui s] fim noi t]m]dui[i! 
 Dac] a fost o lupt], m] 'ntreb, \i cred c] e logic s] m] 'ntreb, cine a 
c`\tigat? Mi se pare c] Domnul n-a venit s] c`\tige o lupt], s]-|i arate 
puterea pumnilor Lui, ci s]-L schimbe pe Iacov. |i atunci, a\ spune c] 
oricum Domnul a c`\tigat. El 'ntotdeauna c`\tig], "\i 'mpline\te planul. Dar 
Iacov? Iacov a c`\tigat \i el. "ns] biruin[a lui Iacov s-a 'nt`mplat c`nd nu s-a 
mai luptat 'mpotriva Domnului, ci s-a at`rnat de El, s-a rezemat de Domnul. 
 Se lumina 'nspre r]s]rit, \i %omul acela a zis: «Las]-m] s] plec!»^. Deci 
Iacov se [inea ag][at de Domnul. Iacov, cu durerea \oldului rupt dintr-o 
lovitur] primit] la urm], s-a v]zut biruit, a recunoscut pe Cel cu care luptase, 
\i I-a cerut binecuv`ntarea. Dar n-a c]p]tat-o a\a cum se a\tepta. 
 "nt`i, adu-[i aminte cine e\ti. %Omul acela i-a zis: «Cum '[i este numele?» 
«Iacov», a r]spuns el.^  "mi 'nchipui o pauz] lung] 'n conversa[ia dintre ei. 
Iacov, cel care [ine de c]lc`i, cel care vrea s] se afirme, cel ce vrea s] fie 
aplaudat, cel care face orice numai s] ajung] 'n fa[]! Iacov, cel f]r] scrupule, 
oportunistul, cel ce caut] profit \i avantaj din orice. Iacov, cel care se lupt] s] 
arate cine este el... |i lui Iacov, parc] prima oar] 'n via[], 'i este ru\ine de 
numele pe care-l poart]. 
 |i apoi, nu uita cine trebuie s] fi. %Numele t]u nu va mai fi Iacov, ci te vei 
chema Israel (Cel ce lupt] cu Dumnezeu)^. De acum e\ti Israel, cel care ai de 
luptat luptele lui Dumnezeu, cel care trebuie s] te lup[i ca s] ar][i Cine este 
Dumnezeu! |i lui Iacov i s-a p]rut c] deodat] vede str]lucirea fe[ei Celui cu 
care se luptase. Peniel! Fa[a lui Dumnezeu! 
 R]s]rea soarele, ca \i lui Petru dup] ultimul c`ntat al coco\ului. Era o 
nou] zi, \i Iacov era un om nou. Dar \chiop]ta din coaps]. |i, ca s] nu uite 
niciodat] noaptea aceea, a \chiop]tat toat] via[a.  

 
%R]s]rea soarele c`nd a trecut pe l`ng] Peniel. "ns] 
Iacov \chiop]ta din coaps]^ (Geneza 32:31). 



- 3 - 

 

 Un popor al bucuriei 

3. 

%Ci v] ve[i bucura \i v] ve[i veseli, pe vecie, pentru cele ce 
voi face. C]ci voi preface Ierusalimul 'n veselie, \i pe 
poporul lui 'n bucurie.^ (Isaia 65:18). 

 A\a cum a\ stoarce un burete \i ar curge apa din el, tot a\a versetul acesta 
e plin de bucuria pe care o na\te lucrarea lui Dumnezeu. %V] ve[i bucura \i 
v] ve[i veseli.^ — Repetarea 'n Sf`nta Scriptur] denot] o subliniere, o 
exclamare accentuat]. Ce va face Domnul, lucrarea Sa, va aduce 'n poporul 
S]u o mare bucurie, o bucurie negr]it] \i str]lucit]. 
 %...Pentru cele ce voi face!^. Verbul %a face^ din versetul acesta este 
%barah,^ 'ntocmai ca 'n Geneza 1:1, c`nd Dumnezeu din nimic, din ce nu 
exista 'nainte, a creat cerurile \i p]m`ntul. Dumnezeu va face ceva nou, ceva 
care nu e o repara[ie, nu e o modificare de structur], nu e o c`rpeal] de 
pingele. Ce va face Dumnezeu e ceva complet nou. 
 %C]ci, dac] este cineva 'n Hristos, este o f]ptur] nou]. Cele vechi s-au 
dus: iat] c] toate lucrurile s-au f]cut noi^ (II Cor. 5:17). %C]ci 'n Hristos Isus 
nici t]ierea 'mprejur, nici net]ierea 'mprejur nu sunt nimic, ci a fi o f]ptur] 
nou]^ (Galateni 6:15). M`ntuirea prin credin[a 'n Domnul Isus Hristos aduce 
o 'nnoire a sufletului nostru. F]ptura nou] este o crea[ie a lui Dumnezeu care 
apar[ine unei lumi noi, \i face parte deja dintr-o "mp]r][ie glorioas] \i 
ve\nic]. Privind lucrarea aceasta a Domnului, ni se umple inima de bucurie. 
C`nt]m cu lacrimi de mul[umire c`nt]rile bucuriei chiar \i atunci c`nd 
suntem lovi[i de du\mani \i ap]sa[i de poverile vie[ii, fiindc] am fost crea[i 
pentru o alt] lume, pentru un univers al frumuse[ii \i gloriei lui Dumnezeu. 
 Dup] unul din e\ecurile sale 'n alegeri, Abraham Lincoln spunea: %M] 
simt ca un copil care s-a 'n[epat cu piciorul 'ntr-un ghimpe: Sunt prea mare 
ca s] pl`ng, \i m] doare prea tare ca s] r`d...^ A\a suntem \i noi de multe ori 
'n fr]m`nt]rile dureroase ale vie[ii. Dar deosebirea este c], 'n inima noastr] 
avem 'ntodeauna bucurie. Roada Duhului 'n noi cre\te mereu bucuria. E un 
izvor nesecat. Chiar \i prin cele mai crunte prigoane, Domnul Isus ne 
'ndeamn]: %Bucura[i-v] \i veseli[i-v]!^ (Matei 5:12).  
 %Apoi am v]zut un cer nou \i un p]m`nt nou...^ scria de pe Patmos 
apostolul Ioan. |i mai mult, %Am v]zut cobor`ndu-se din cer de la Dumnezeu 
cetatea sf`nt], noul Ierusalim, g]tit] ca o mireas] 'mpodobit] pentru 
b]rbatul ei^ (Apoc. 21:1-2). Dac] se cobora din cer, de la Dumnezeu, 
'nseamn] c] Ierusalimul cel nou este deja acolo, unde Domnul a spus c] Se 
duce s] ne preg]teasc] un loc. F]g]duin[a Domnului este deja 'mplinit], 
chiar dac] nu se vede 'nc]. Iat] de ce poporul lui Dumnezeu este un popor al 
bucuriei: Ne-am 'mpl`ntat ancora 'n St`nca neclintit] a ve\niciei! 
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 O c]rare str]lucitoare 

4. 

%Dar c]rarea celor neprih]ni[i este ca lumina 
str]lucitoare, a c]rei str]lucire merge mereu cresc`nd 
p`n] la miezul zilei.^ (Proverbe 4:18). 

 "n textul acesta din Proverbe, versetele anterioare descriu un scenariu 
sumbru. E vorba de c]rarea celor r]i, a celor ce m`n`nc] o p`ine nelegiuit]. 
Exist] oameni r]i care parc] nu sunt ferici[i p`n] nu fac pe al[ii neferici[i: 
%c]ci ei nu dorm dac] n-au f]cut r]ul, le piere somnul dac] nu fac pe cineva 
s] cad]...^ (v. 16). "ndemnul 'n[eleptului este s] nu avem de-a face cu a\a 
oameni. %Nu intra pe c]rarea celor nelegiui[i: fere\te-te de ea...^ (v.14-15). 
Aceasta este c]rarea 'ntunecoas] a faptelor rele \i m`r\ave ale p]catului. 
Calea aceasta este ca 'ntunericul gros, ur`t, r]t]citor. 
 De alt] parte, c]rarea sfin[ilor este ca lumina. Lumina str]lucitoare. 
 Lumina care lumineaz] \i pe al[ii. 
 Lev Tolstoi a fost cel mai mare scriitor al Rusiei. De\i f]cea parte dintr-o 
familie nobil], studiind Biblia \i fiind convins de autoritatea Cuv`ntului lui 
Dumnezeu, a scris 'mpotriva boga[ilor \i a bog][iilor lor, 'mpotriva 
materialismului \i 'mpotriva violen[ei din partea statului. De aceea, unii l-au 
numit anarhist, anti-statal. Lenin l-a numit %nebunul^. Dar Tolstoi luase 
principiile din Scriptur], \i a 'ncercat s] tr]iasc] dup] ele.  
 Unul din eseurile lui Lev Tolstoi, %"mp]r][ia lui Dumnezeu este 'n voi,^ 
a c]zut 'n m`inile unui t`n]r Mahatma Gandhi 'n 1909, care a 'nceput o 
coresponden[] cu romancierul rus. Coresponden[a a durat doar un an fiindc] 
'n 1910 Tolstoy a murit. Dar Tolstoi, fiind unul din g`nditorii ru\i care a 
propagat non-violen[a bazat pe 'nv][]turile Sfintelor Scripturi, a schimbat 
'ntreaga filosofie a lui Gandi. Gandi, la r`ndul lui, a influen[at g`ndirea lui 
Martin Luther King Jr., prin care au avut loc schimb]ri mari \i radicale 'n 
istoria Statelor Unite. Acela\i Tolstoi, prin scrierile sale, a mai influen[at 
via[a arhiepiscopului Desmond Tutu 'n Africa de Sud, \i i-a 'nr]d]cinat 
convingerea c] nu exist] pace f]r] s] fie iertare, nu exist] bucurie f]r] 
'nfr][ire. Acela\i Tolstoi a schimbat g`ndirea unui revolu[ionar arestat \i 
'nchis timp de 27 de ani, Nelson Mandela, care dup] ce a ie\it de pe insula 
Robin a ajuns prim ministru al Africii de Sud, dar nu ca revolu[ionar 
r]zbun]tor \i v]rs]tor de s`nge, ci ca omul p]cii \i al 'mp]c]rii 'ntr-o [ar] 
sf`\iat] de ur]. |i c`nd ne g`ndim c] atunci c`nd Tolstoi \i-a luat desaga 
plec`nd de pe mo\iile de la Iasnaia-Poliana ca s] umble pe drumurile 
s]r]ciei, lumea spunea c] nu mai are minte, c] a 'nnebunit. Dar c]rarea celor 
neprih]ni[i este ca lumina str]lucitoare. 
 M] 'ntreb, cum e lumina de pe c]rarea mea? 
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 S] nu vi se tulbure inima ? 

5. 

%S] nu vi se tulbure inima. Ave[i credin[] 
'n Dumnezeu, \i ave[i credin[] 'n Mine.^ 
(Ioan 14:1) 

 Am b]tut la u\] \i nu mi-a r]spuns nimeni. Am ap]sat pe clan[] \i u\a s-a 
deschis. Era un apartament modest la demisol. Venisem s]-i spun c`teva 
cuvinte unui frate de credin[] a c]rui copil murise 'n Rom`nia. De un an \i 
ceva era rupt de familie, \i acum vestea aceasta 'ngrozitoare 'l zdrobise de 
tot. Am deschis o alt] u\], \i iat]-l pe marginea patului. Pl`ngea. M-am 
a\ezat t]cut l`ng] el, \i n-am mai avut nici un cuv`nt. Sim[eam c] nu pot s] 
vorbesc. Am stat o vreme unul l`ng] altul, \i am pl`ns am`ndoi. At`ta tot: 
am pl`ns. A fost atunci o rug]ciune, dar numai cu lacrimi. A fost acolo o 
m`ng]iere, dar f]r] vorbe. |i am sim[it c] l`ng] noi era "nsu\i Hristos 
Domnul, a stat \i n-a spus nici El nimic. A stat doar cu noi \i a pl`ns. 
 Cuvintele Domnului Isus 'nscrise la Ioan 14:1 sunt bine cunoscute: %S] 
nu vi se tulbure inima. Ave[i credin[] 'n Dumnezeu, \i ave[i credin[] 'n 
Mine.^ Atunci c`nd le-a rostit, Domnul Isus era 'n preajma r]stignirii. Umbra 
crucii se ridica 'naintea Lui cu toat] ap]sarea 'ngrozitoare a p]catelor noastre 
asupra Lui. |i tocmai El le spunea ucenicilor s] nu se tulbure. S] aib] 
'ncredere 'n El. 
 Ce mi se pare uimitor e c] 'n capitolele anterioare, evanghelistul Ioan a 
observat starea Domnului Isus care era ap]s]toare, plin] de tulburare. |i 
faptul acesta este remarcabil. El "nsu\i era tulburat. El, Medicul care ne 
vindec] tulbur]rile noastre, era El "nsu\i r]nit, sim[ea cum arde tulburarea. 
Iat] unul din textele la care m] refer: 
 "n Betania, l`ng] morm`ntul lui Laz]r, 'n fa[a lacrimilor Mariei, Domnul 
S-a tulburat. %Isus, când a v]zut-o plângând, pe ea \i pe Iudeii care veniser] 
cu ea, S-a 'nfiorat 'n duhul Lui, \i S-a tulburat^ (Ioan 11:33). Acela\i lucru 'l 
g]sim 'n versetul 38. Tabloul mor[ii unui prieten L-a 'nfiorat pe Domnul. 
Durerea altora i-a zdrobit \i Lui inima. El e Domnul vie[ii, \i, de\i \tia c] 
urmeaz] s]-l readuc] la via[] pe Laz]r, senza[ia mor[ii L-a durut cumplit, o 
sim[ea din plin. 
 A\a scrie: Domnul Isus S-a 'nfiorat 'n duhul Lui \i S-a tulburat...  
 Dac] n-ar fi fost El "nsu\i tulburat, n-ar fi fost 'n stare s] ne spun] %S] nu 
vi se tulbure inima...^ A trecut pe aici, pe unde trecem noi. A sim[it din plin 
durerea \i t]i\ul otr]vit al s]ge[ilor din valea necazurilor. %\i tocmai un astfel 
de Mare Preot ne trebuia^ (Evrei 7:26). C`teodat] m] apuc] pl`nsul, c`nd 
sunt lovit de s]ge[ile acelea; r]nile dor, ustur], dar nu g]sesc alt] m`ng]iere 
mai dulce dec`t s] \tiu c] El e l`ng] mine, \i pl`nge aici cu mine.  
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 |coala 'n care dez-'nv][]m 

6. 

%Nimeni s] nu se 'n\ele: Dac] cineva dintre voi se 
crede 'n[elept 'n felul veacului acestuia, s] se fac] 
nebun, ca s] ajung] 'n[elept.^  (I Corinteni 3:18). 

 Filologii spun c] ar fi mai u\or pentru cineva s] 'nve[e o limb] str]in], 
dac] ar uita limba pe care o vorbe\te de obicei. Argumentul acestora este 
simplu, explic`nd c] atunci c`nd ne-am n]scut n-am \tiut s] vorbim, \i am 
'nv][at limba mamei foarte u\or, natural, f]r] lec[ii de declinare \i sintax], 
f]r] s] urm]m reguli gramaticale, ci pe nesim[ite, am ajuns s] vorbim. 
 E ca \i cum, ce \tim ne 'mpiedic] s] 'nv][]m ce nu \tim! Uneori oft]m \i 
spunem: %Am at`tea de 'nv][at,^ c`nd de fapt, poate ar trebui s] spunem, 
%Am at`tea de dez-'nv][at...^ 
 M`ntuitorul a spus 'n Luca 10:21, %Tat], Doamne al cerului \i al 
p]mântului; Te laud pentru c] ai ascuns aceste lucruri de cei 'n[elep[i \i 
pricepu[i, \i le-ai descoperit pruncilor. Da, Tat], fiindc] a\a ai g]sit cu cale 
Tu.” Ce 'nseamn] s] descoperi ceva pruncilor, copiilor? Nu oare s] 'nve[i pe 
cei care nu \tiu nimic? P`n] \i Dumnezeu alege s] 'nve[e pe cei care n-au un 
bagaj de cuno\tin[e acumulate 'n \coli, din obiceiuri, din tradi[ii de tot felul, 
fiindc] acestea pot fi greut][i 'n a 'nv][a, \i chiar piedici. Ad`nc] tain]! 
%Adev]rat v] spun c], oricine nu va primi 'mp]r][ia lui Dumnezeu ca un 
copila\, cu nici un chip nu va intra 'n ea!” (Marcu 10:15). 
 Nicodim, care era un frunta\ al iudeilor, avea mai multe de scos din 
cuno\tin[ele lui, dec`t de ad]ugat. El, 'n[eleptul, 'ntreba: %Cum se poate a\a 
ceva?^ Iar ni\te slugi din Cana Galileii, c]rora Domnul le-a spus s] umple 
vasele, este scris c] %le-au umplut p`n] sus.^ N-au 'n[eles, nici n-au 'ntrebat, 
dar au ascultat. Nu m] refer aici la %a uita^, de\i aceasta este o parte din a 
%dez-'nv][a^, ci la %a nu \ti^. Apostolul Pavel scria, %Doresc s] fi[i 'n[elep[i 
'n ce prive\te binele, \i pro\ti 'n ce prive\te r]ul^ (Romani 16:19). Dec`t s] 
\ti minciunile \i ho[ia \i crima, dec`t s] fi expert 'n toate relele de pe lume, 
mai bine s] cuno\ti harul lui Dumnezeu \i s] umbli 'n lumin]. Dumnezeu a 
f]cut drumul poc]in[ei s] fie simplu, nu complicat, altfel numai cei care au 
capul mare, filozofii \i 'nv][a[ii lumii, ar fi 'n stare s] mearg] spre Cer, iar 
mul[imea omenirii, oamenii s]raci \i simpli, n-ar cunoa\te Calea. 
 Umilin[a e dureroas] pentru firea omeneasc] a m`ndriei. %Ba 'nc], \i 
acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fa[] de pre[ul nespus de 
mare al cunoa\terii lui Hristos Isus, Domnul meu^ (Filipeni 3:8). Dup] ce m-
am chinuit s] adun, acum trebuie s] arunc. Altfel nu 'nv][ nimic. "n \coala 
vie[ii lec[ia cea mai grea este aceea 'n care trebuie s] \terg ce-am 'nv][at. 
 Doamne, ce mult am de \ters, s] dez-'nv][. |i nu mi-e u\or deloc... 
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 Ceva mai bun pentru noi 

7. 

%... pentru c] Dumnezeu avea 'n vedere ceva mai 
bun pentru noi, ca s] n-ajung] ei la des]v`r\ire f]r] 
noi.^ (Evrei 11:40) 

 Vreau s] ies din interpretarea strict teologic] a acestui text, \i s] deap]n o 
fotografie din albumul inimii. |tiu c] aici textul se refer] la faptul c] cei din 
vechime "l aveau pe Hristos 'n f]g]duin[e, noi "l avem 'n 'mplinirea lor. Ei "l 
aveau 'n umbra lucrurilor viitoare, noi "l avem 'n realitatea harului. Ei "l 
iubeau pentru c] aveau promisiunile, noi fiindc] avem Duhul slavei 'n noi. 
 Dar sun] at`t de frumos cuvintele, %Dumnezeu avea 'n vedere ceva mai 
bun pentru noi!^ — mai ales c] le tr]im 'n fiecare zi, 'nc`t m] opresc la ele. 
 ...S-a 'nt`mplat demult. Cunosc o familie care a trebuit s]-\i 'mpacheteze 
tot ce avea 'n trei valize, \i s] porneasc] la drum, s] se rup] de biserica 
iubit], de prieteni, de rude, fiindc] erau alunga[i din ora\ (\i ce frumos era 
ora\ul acela!) prin ordin guvernamental. Erau considera[i oameni periculo\i, 
nedori[i, marca[i pentru anihilare, fiindc] au tr]it curat, f]r] compromisuri. 
V]d \i acum gara aceea plin] cu fra[i \i surori care fluturau batistele albe, cu 
ochii 'nl]crima[i, \i privirile 'ndreptate spre trenul care 'i fura pe cei iubi[i ai 
lor ca s]-i poarte spre undeva, nimeni nu \tia unde, poate spre c`mpia 
B]r]ganului, poate spre temni[], poate... numai Dumnezeu \tia unde. 
 E un tablou pe care 'l p]strez \i-l mai \terg de praf din c`nd 'n c`nd, 
pentru c] n-am crezut c] se va repeta, acolo departe, \i mai t`rziu pe un alt 
continent peste ape, de fiecare dat] cu lovituri mai dureroase, mai s]lbatice. 
Dar de fiecare dat] desnod]m`ntul n-a fost hot]r`t de agen[ii care aveau 'n 
m`ini pumnalul urii, ci de Dumnezeu Proniatorul, P]zitorul \i P]str]torul 
celor ce-L iubesc. 
 Romani 8:28 — se 'mpline\te ca-ntr-o lume de minuni ale lui Dumnezeu. 
%Pentru c] Dumnezeu avea 'n vedere ceva mai bun pentru noi...^ 
 Priveau, s]rmanii, 'n ceasul acela de sear] pe geamul trenului, \i dealurile 
se gr]beau s]-i salute \i s] dispar] ca fantomele 'n urm] \i 'n umbr]. Ce 
g`nduri le treceau prin minte? Unde mergem? Ce va fi cu noi? Vom avea 
m`ine un pat s] dormin undeva? Vom avea o p`ine? Dar veneau \i 'ntreb]ri 
mult mai grele, Unde e Dumnezeu 'n toate acestea? De ce 'ng]duie pe cei r]i 
s] prospere? Este El cu adev]rat 'n control? 
 Poate a\a se sim[ea \i apostolul Pavel c`nd m]rturisea, %suntem vorbi[i de 
r]u, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lep]d]tura tuturor^ (I Corinteni 
4:13), sau mai t`rziu, c`nd '\i aducea aminte de osteneli, temni[e, lovituri, 
primejdii de moarte. Dar 'n orice parte privesc \tiu c] toate se 'nt`mpl] 
fiindc] Dumnezeu are 'n vedere ceva mai bun pentru noi! 
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 Cine '\i iube\te via[a, o va pierde 

8. 

%Cine '\i iube\te via[a, o va pierde; \i cine '\i 
ur]\te via[a 'n lumea aceasta, o va p]stra pentru 
via[a ve\nic]^ (Ioan 12:25). 

 %Ni\te greci dintre cei ce se suiser] s] se 'nchine la praznic s-au apropiat 
de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat \i au zis: %Domnule, am 
vrea s] vedem pe Isus!^ (Ioan 12:20-21). Multe nu cunoa\tem despre grecii 
aceia. De unde erau? C`[i erau? Ce meserie aveau? |tim c] erau ne-evrei, dar 
veniser] la praznicul evreilor. Erau din alt] parte a lumii, dar erau la 
Ierusalim. Mai \tim c] erau c]ut]tori de 'n[elepciune, de adev]r. |tim c] 
auziser] despre Domnul Isus, fiindc] au cerut s]-L vad]. Dar nu \tim dac] 
doar auziser] despre El sau L-au auzit undeva c`nd predica? Oricum, \tiau 
destul ca s] fie aprin\i de dorin[a ca s]-L mai vad], s]-I vorbeasc]. 
 Ce doreau s]-I spun]? Au intervenit prin Filip, fiindc] acesta era din 
Betsaida, ora\ul cosmopolit unde era un amestec de neamuri, \i desigur, Filip 
vorbea bine grece\te. Probabil au vrut s]-I cear] Domnului Isus s] treac] 'n 
Grecia unde cu siguran[] 'nv][]turile Lui aveau s] fie primite cu aplauze. Nu 
\tim exact, dar se pare c] grecii ace\tia au venit cu o ofert] foarte 
avantajoas]. Atena era ora\ul culturii, nu Ierusalimul. Limba greac] era 
limba imperiului, nu aramaica. Grecia era [ara filozofiei, nu Iudeia. Ca s] se 
'ntind] Evanghelia, Domnul Isus mai bine s-ar fi dus 'n Grecia, nu s] stea la 
marginea imperiului 'ntr-o []ri\oar] 'nrobit], cu oameni s]raci, cum era [ara 
evreilor. Dac] pentru aceasta veniser] s]-L vad] pe Domnul, desigur, Filip \i 
Andrei ar fi spus c] oferta grecilor avea merite deosebite. 
 Nici nu \tim dac] Domnul Isus a vorbit cu grecii aceia. Dar v]zuse 'n 
venirea lor ceva periculos: oferta lor 'nsemna ocolirea Crucii! Ne d]m seama 
de aceasta din r]spunsul Domnului, c`nd El aminte\te ceasul prosl]virii, 
adic] r]stignirea Sa, \i vorbe\te de gr]untele care trebuie s] moar] ca s] 
aduc] road]. Cu ocazia aceasta spune El: %Acum sufletul Meu este tulburat. 
|i ce voi zice?... Tat] izb]ve\te-M] de ceasul acesta?... Dar tocmai pentru 
aceasta am venit p`n] la ceasul acesta!^ (Ioan 12:27). 
 Sufletul Lui era tulburat! De ce? Perspectiva p]catelor noastre asupra Sa, 
era 'ngrozitoare. El, Cel sf`nt, s] ia murd]riile noastre abjecte? El, Cel 
preasl]vit s] ajung] gunoi? Atotputernicul s] fie dispre[uit \i p]r]sit? 
"ngrozitor! Cred 'ns] c] sufletul Lui era tulburat \i din cauza unei perspective  
dulci ca otrava, aceea de a fi ocolit] Crucea. C`nd M`ntuitorul a descoperit 
m`r\]via ispitei, \i c`nd a spus c] prefer] orice pierdere 'n schimbul 
ascult]rii de Tat]l, Tat]l a aplaudat spun`nd: %L-am prosl]vit \i-L voi mai 
prosl]vi!^ Iat] secretul bucuriei: Nu aplauzele lumii, ci aplauzele Tat]lui! 
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 De partea luminoas] a norului 

9. 

%El s-a a\ezat 'ntre tab]ra Egiptenilor \i tab]ra lui Israel. 
Norul acesta de o parte era 'ntunecos, iar de cealalt] lumina 
noaptea^ (Exodul 14:20). 

 "ngerul Domnului, Malak Elohim, are 'n[elesul mistic 'n care e cuprins 
"nsu\i Domnul nostru Isus Hristos 'nainte de 'ntrupare, fiindc] la Exod 13:21, 
este scris c] %Domnul mergea 'naintea lor 'ntr-un st`lp de nor ca s]-i 
c]l]uzeasc] pe drum, iar noaptea 'ntr-un st`lp de foc, ca s]-i lumineze, pentru 
ca s] mearg] \i ziua \i noaptea^. Deci Domnul mergea 'naintea lui Israel. 
 "ngerul Domnului |i-a schimbat locul. De data aceasta, Prezen[a lui 
Dumnezeu era vizibil], \i pentru israeli[i \i pentru egipteni, dar c`t de diferit! 
 Din fa[a taberei lui Israel S-a mutat 'n spatele taberei. O mi\care 
strategic] important]. Mut`ndu-se 'ntre tab]ra lui Israel \i cea egiptean] 
norul a avut un dublu rol. Pentru israeli[i a fost un paravan ca s] nu-i vad] pe 
egiptenii care veneau ca o vijelie 'mpotriva lor din spate. Chiar numai 
priveli\tea egiptenilor ar fi creat panic] 'ntre evrei, dar era norul care 'i oprea 
s] priveasc] o\tirea du\man]. C`nd israeli[ii se uitau 'napoi, 'n loc s]-i vad] 
pe egipteni, vedeau norul, %st`lpul de nor^ care-i acoperea ca o p]tur]. |i 
norul era de partea lui Israel plin de lumin], ca un reflector puternic care le 
lumina din 'n]l[ime drumul 'n timpul nop[ii. Nu era timp de pierdut, \i Israel 
trebuia s] se gr]beasc], s] mearg] \i ziua \i noaptea. 
 De partea cealalt], norul era 'ntunecos. Egiptenii nu vedeau pe cine 
urm]reau. Era o armat] care gonea orbe\te f]r] s] \tie unde erau cei dup] 
care alergau. Nu vedeau 'nainte dec`t o bezn] neagr] de care nu se puteau 
apropia. |i chiar dac] egiptenii ar fi aruncat s]ge[i 'mpotriva lui Israel, 
s]ge[ile ar fi lovit norul, \i norul acesta, un st`lp de nor, ar fi absorbit toate 
loviturile vr]jma\ului. 
 Pentru Israel, Domnul era lumin], c]l]uzire, zid de ap]rare. %Domnul este 
lumina \i m`ntuirea mea; de cine s] m] tem?^ (Psalmul 27:1). 
 Pentru Egipteni, acela\i nor era 'ntuneric, derut], pierzare. %|i dac] 
Evanghelia noastr] este acoperit], este acoperit] pentru cei ce sunt pe calea 
pierz]rii^ (II Cor. 4:3). 
 O, binecuv`ntata \i glorioasa parte luminoas] a norului! Aceasta e partea 
harului, a 'ndur]rii lui Dumnezeu. Fra[i iubi[i, suntem sub protec[ia 
Domnului nostru Isus Hristos care ne ap]r] de to[i du\manii, \i de duhurile 
rele care vor s] ne distrug], \i de p]catul care vrea s] aduc] blestem peste 
noi, \i de influen[a lumii care vrea s] ne biruiasc]. %Eu "nsumi — zice 
Domnul — voi fi un zid de foc de jur 'mprejurul lui^ (Zaharia 2:5). 
 Vreau s] umblu toat] via[a 'n partea luminoas] a norului! 
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 Vremea potrivit] 

10. 

 Apostolul Pavel scria efesenilor: %R]scump]ra[i vremea, c]ci zilele sunt 
rele!^ (Efeseni 5:16). Cuv`ntul folosit aici pentru %vreme^ este %ton kairon^, 
care 'nseamn] timp, dar nu ca timpul dat de ceas, adic] ora \i minutul, un 
timp oarecare 'n dep]narea vremii, ci 'nseamn] timp oportun, timp potrivit 
pentru ceva, pentru o lucrare, ocazia cea mai bun] pentru misiune. Deci 
%R]scump]ra[i vremea^ poate fi tradus literal astfel: %Cheltui[i orice 
(R]scump]ra[i!), ca s] v] procura[i \i s] folosi[i timpul oportun pentru 
misiune (Vremea!), fiindc] altfel, v] cheltui[i via[a 'n zadar.^ 
 %Ton Kairon^ e un timp special, o vreme unic], un moment care trece ca 
un fulger. C`nd pescarul arunc] undi[a 'n ap], are timp destul, s] citeasc] 
ziarul, s] discute cu al[ii, dar nu face altceva dec`t a\teapt] o clip] potrivit], 
clipa c`nd s] simt] zmucitura undi[ei. Clipa aceea este 'mplinirea a\tept]rii, e 
momentul ac[iunii, e clipa potrivit]. Dac] pierde momentul acela, dac] e 
neatent, degeaba pescuie\te. Apostolul ne 'ndeamn] s] fim aten[i la clipele 
din via[a noastr]; ^vremea posibilit][ilor^ %ton kairon^, nu apare des, fiindc] 
zilele sunt rele. De aceea, aten[ie, %umbla[i cu b]gare de seam], nu ca ni\te 
ne'n[elep[i, ci ca ni\te 'n[elep[i^ (v.15). Au o inim] 'n[eleapt] cei ce-\i 
num]r] bine zilele (Ps. 90:12), '\i fac socoteala \i caut] vremea misiunilor, 
vor s] aibe un timp al rodniciei 'n "mp]r][ia lui Dumnezeu. 
 Exist] un timp potrivit pentru m`ntuire: AST}ZI. Iat] c] acum este 
vremea potrivit], iat] c] acum este ziua m`ntuirii. Dumnezeu nu promite 
m`ntuirea celor care vin la El m`ine sau poim`ine, sau s]pt]m`na viitoare, 
sau luna viitoare. Cuv`ntul spune: %Ast]zi, dac] auzi[i glasul Lui, nu v] 
'mpietri[i inima...^ Proorocul Ieremia spunea cu jale: %Seceri\ul a trecut, 
vara s-a ispr]vit, \i noi tot nu suntem m`ntui[i!^ (Ier. 8:20). Aceasta e starea 
trist] a unor oameni care au avut un timp de m`ntuire, dar nu l-au folosit. 
 R]scump]ra[i vremea! Poate e un moment al iubirii, al unei vorbe de 
m`ng]iere, al unui cuv`nt cu mierea harului. Nu-l pierde! 
 Poate e un moment al m]rturiei, \i l`ng] tine e cineva care a\teapt] un 
cuv`nt de 'ndrumare pe calea m`ntuirii. Nu-l pierde! 
 Poate e un moment al iert]rii, \i cine \tie dac] te mai 'nt`lne\ti cu el 
vreodat] 'n via[]? Nu-l pierde! 
 Poate e un moment al r]bd]rii, c`nd [i se 'ncearc] bl`nde[ea \i bun]tatea, 
\i trebuie s] taci \i s] 'nghi[i. Nu-l pierde! 
 Din momentele acestea se [ese ve\nicia! 

 %C]ci El zice: La vremea potrivit] te-am ascultat, 'n ziua 
m`ntuirii te-am ajutat. Iat] c] acum este vremea potrivit], iat] c] 
acum este ziua m`ntuirii...^ (II Corinteni 6:2). 
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 David era obosit 

11. 

%Filistenii au pornit iar]\i cu r]zboi 'mpotriva lui Israel. 
David s-a pogor`t cu slujitorii lui, \i a luptat 'mpotriva 
filistenilor. David era obosit.^ (2 Samuel 21:15) 

 Ast]zi m] simt obosit. Nu din lips] de vitamine; so[ia are grij] s] mi le 
dea 'n fiecare zi. Simt o oboseal] sufleteasc]. Poate e bombardamentul de 
atacuri 'mpotriva mea, ca \i cum se despic] o piatr] la pic]tura care cade 
ritmic peste ea. Poate e dezam]girea care a venit ca o umbr] peste mine, \i pe 
care, desigur, a sim[it-o \i M`ntuitorul c`nd zicea, %unul din voi M] va 
vinde!^ — \i ce durere poate fi mai mare? Sau poate e sentimentul c] nu mai 
pot [ine sabia ca alt]dat] (sau, poate n-am dormit bine azi-noapte). 
 David era obosit. |i tocmai atunci au pornit filistenii cu r]zboi 'mpotriva 
lui Israel. |tie cel r]u c`nd s] atace. Ahitofel, sfetnicul tr]d]tor, 'l sf]tuia pe 
Absalom s] dea atacul c`nd era noapte, pe nea\teptate, \i 'n momentul c`nd 
David era obosit (2 Sam. 17:1-2). Ce m`r\av e du\manul!  
 Oricum, exist] posibilitatea s] fim obosi[i. La Galateni 6:9, apostolul 
scrie: %S] nu obosim 'n facerea binelui; c]ci la vremea potrivit], vom secera, 
dac] nu vom c]dea de oboseal].^ "nt`i ne spune s] nu obosim, \i apoi ne 
spune c] e pericol s] c]dem de oboseal]. S] ne preg]tim pentru examen, dar 
s] \tim c] s-ar putea s] c]dem la examen. S] ne preg]tim de drum, dar s] 
\tim c] e pericol mare s] n-ajungem la destina[ie. G`ndul acesta mi se pare 
'nfrico\]tor (mai ales ast]zi, c`nd m] simt obosit). 
 |i deodat], 'mi apare un alt cuv`nt: %De aceea, fiindc] avem slujba 
aceasta, dup] 'ndurarea pe care am c]p]tat-o, noi nu c]dem de oboseal]^ 
(2 Corinteni 4:1). Care e secretul? Este aici un %De aceea^ — o concluzie 
luminoas] la versetul dinainte care spune c] noi privim slava Domnului \i 
suntem schimba[i prin Duhul Lui. Deci secretul este la Cine privim. 
 Un alt %de aceea^ 'l g]sesc la 2 Corinteni 4:16, %De aceea, noi nu 
c]dem de oboseal]. Ci chiar dac] omul nostru de afar] se trece, totu\i omul 
nostru dinl]untru se 'nnoie\te din zi 'n zi.^ |i aici e tot o privire fiindc] 'n 
versetul dinainte e scris: %C]ci toate aceste lucruri se petrec 'n folosul 
vostru...^ Iar la Evrei 12:3, scrie: %Uita[i-v], deci, cu luare aminte la Cel ce a 
suferit... pentru ca nu cumva s] v] pierde[i inima \i s] c]de[i de oboseal] 'n 
sufletele voastre.^ "nv][ mereu secretul acesta, s] m] uit la Domnul. 
 Dar mai este un secret: %Abi\ai, fiul {eruiei, a venit 'n ajutorul lui 
David^ (2 Sam. 21:17). Avem un Ajutor care nu lipse\te niciodat] 'n nevoi: 
Dumnezeu care este ad]postul \i sprijinul nostru, Hristos care a murit pentru 
noi, Duhul S]u care S-a alipit de sufletul nostru at`t de fragil \i obosit! 
 |i deja parc] mi-a trecut oboseala... 
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 Jertfa lui Dumnezeu 

12. 

%Jertfele pl]cute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: 
Dumnezeule, Tu nu dispre[uie\ti o inim] zdrobit] \i 
m`hnit]^ (Psalmul 51:17). 

 Desigur, Psalmul acesta este Psalmul unui p]c]tos care se poc]ie\te. Dar 
e 'n acela\i timp un Psalm profetic, mesianic. 
 Traducerea foarte potrivit] aici, este \i versiunea folosit] 'n bisericile 
ortodoxe, care sun] astfel: %Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima 
'nfr`nt] \i smerit] Dumnezeu n-o va urgisi^. Psalmistul David folose\te de 
fapt pluralul cuv`ntului %zebah^ (jertf]), deci poate fi tradus, %jertfele^. Dar 
este bine tradus \i cu singularul, fiindc] aici 'n limba ebraic] pluralul denot] 
un singular majestic, grandios. |i versetul acesta se refer] la %Jertfa cea 
mare^, jerfa a\teptat], preg]tit] \i pl]cut] lui Dumnezeu. 
 Jertfa cea mare a lui Dumnezeu! 
 Privim aici nu doar jertfele care sunt pl]cute 'naintea Lui, bine primite de 
El, ci Jertfa aceea unic] pe care o aduce El "nsu\i, Jertfa care este chiar El 
"nsu\i! Ne 'ntreb]m atunci, Cum se poate a\a ceva? Dumnezeu Se aduce pe 
Sine ca jertf], Se pune "nsu\i 'naintea Sa, \i Se umple de tres]ltarea pl]cerii 
'mplinite? Interpretarea aceasta (dup] tradi[ia rabinic]) are r]d]cini hristice, 
duce p`n] la Jertfa cea mare, 'n care Mielul lui Dumnezeu, Domnul nostru 
Isus Hristos, a fost junghiat, r]stignit pe crucea de la Golgota. %Tat]l M] 
iube\te, pentru c] "mi dau via[a^, spunea M`ntuitorul (Ioan 10:17). 
 "n s`nul Dumnezeirii Fiul a sim[it palpita[ia dorin[ei Tat]lui ca omenirea 
c]zut] 'n f]r]delege s] fie r]scump]rat], \i pentru c] nu s-a g]sit nici o alt] 
jertf] at`t de curat] pentru Dumnezeu ca pre[ de isp]\ire a p]catelor noastre, 
Fiul S-a ridicat \i a spus: M] duc Eu! %Iat]-M] ('n sulul c]r[ii este scris 
despre Mine), vin s] fac voia Ta, Dumnezeule!” (Ps. 40:7, Evrei 10:7). |i a 
fost o Golgot], a fost o Cruce, a fost o agonie a junghierii Mielului, \i Fiul 
%S-a dat pe Sine "nsu\i, ca pre[ de r]scump]rare pentru to[i^ (I Timotei 2:6). 
 Jertfa cea mare a lui Dumnezeu este Isus Hristos, Domnul nostru! 
 S-a 'ntrupat ca s] fie om ca \i noi. S-a 'nvelit 'n haina omeneasc] a 
trupului de fire din p]m`nt, ca s] poat] aduce o jertf], ca s]-|i poat] v]rsa 
s`ngele pentru noi, ca s] poat] 'mplini voia Tat]lui. S-a dezbr]cat de glorie \i 
S-a 'mbr]cat 'n umilin[]. A dat jos hl]mida regalit][ii Sale infinite, 
atotst]p`ne, dumnezeie\ti, ca s] ia asupra Lui haina sl]biciunii unui trup de 
carne, de molecule umane. A dorit Dumnezeu s] aibe El "nsu\i o inim] 
omeneasc], o inim] at`t de fragil] \i sensibil], 'nc`t s]-I fie zdrobit]. 
 Drumul nostru spre Sf`nta sfintelor este prin inima aceasta zdrobit] a 
Domnului. Calea este poteca s`ngelui S]u v]rsat pentru noi! 
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 C`nd sunt slab, atunci sunt tare 

13. 

%De aceea, simt pl]cere 'n sl]biciuni, 'n def]im]ri, 'n nevoi, 
'n prigoniri, 'n str`mtor]ri, pentru Hristos; c]ci c`nd sunt 
slab, atunci sunt tare.^ (II Corinteni 12:10). 

 Exist] 'n firea noastr] p]m`nteasc] o dorin[] puternic] de a fi tari, mai 
mari, 'n controlul situa[iilor, admira[i \i aplauda[i de al[ii. A\a a fost la 
ucenicii Domnului Isus c`nd se 'ntrebau 'ntre ei, Cine este mai mare? Erau 'n 
\coala smereniei, a Celui care era smerit cu inima \i bl`nd 'n umblarea Sa de 
Miel al lui Dumnezeu, iar ei se certau pentru scaune \i epole[i, \i fiecare 
dorea s] fie mai mare dec`t ceilal[i. Ca \i atunci, microbul acesta diavolesc e 
periculos 'ntre ucenici. Boala aceasta paralizeaz] Trupul lui Hristos, aduce 
lupte de partide, ruperi \i sciziuni.   
 Apostolul Pavel, ajuns de acum un predicator b]tr`n, \i-a deschis inima \i 
comoara experien[ei personale 'n fa[a celor din Corint. Parc] ar fi vrut s] 
spun] mai multe despre succesele predicilor lui, despre lumina experien[elor 
tr]ite, s] descrie  zefirul senin al celui de-al treilea cer 'n care a fost r]pit, s] 
vorbeasc] despre zarea curat] de lumin] 'n care nu \tia dac] era 'n trup sau 
eliberat de fire, lucrurile pe care le-a auzit atunci 'n Raiul lui Dumnezeu, \i 
c`te altele... Dar, nu. Nu vrea s] vorbeasc] despre glorii care nu se pot rosti \i 
nici 'n[elege. El vine \i spune simplu, emo[ionant: %Nu m] voi l]uda dec`t cu 
sl]biciunile mele.^ Apostolul Pavel ne d] secretul puterii, izvorul energiilor 
din via[a sa, \i ne spune: Secretul puterii este sl]biciunea! |i eu am vrut, ca \i 
voi, s] fiu tare, s] am putere, s] ajung cineva... dar am 'nv][at c] puterea este 
numai 'n Dumnezeu, \i, pentru ca puterea lui Hristos s] r]m`n] 'n mine, eu a 
trebuit s] fiu slab, s] fiu prigonit, def]imat, batjocorit. |i Domnul mi-a spus: 
%Puterea Mea 'n sl]biciuni este f]cut] des]v`r\it]!^ 
 Lec[ia aceasta e grea! Adic], m] refer la sim[]m`ntul de %pl]cere^ 'n 
sl]biciuni, atunci c`nd sunt cel mai mic, nu cel mai mare; 'n def]im]ri, atunci 
c`nd se propag] minciuni pe seama mea; pl]cere 'n nevoi, atunci c`nd sunt 
a\a de s]rac 'nc`t s] nu \tiu dac] mai am la pr`nz o felie de p`ine pe mas]; 'n 
prigoniri, atunci c`nd pietrele cad asupra mea, sau c`nd nuiaua ustur] 
cumplit; 'n str`mtor]ri, atunci c`nd vezi numai epava speran[elor, sau 
neputin[a bolilor... Pentru Hristos — din cauza Lui, pentru Numele Lui! 
 Cine a pl`ns cu Domnul 'n Ghe[imani, nu mai vrea pr]jiturile de la masa 
lui Caiafa. Cine a trecut pe la Calvar \i L-a privit pe Domnul Isus r]stignit pe 
cruce, nu mai bea otrava m`ndriei. A\a cum parfumul din vasul de alabastru 
a umplut toat] casa numai dup] ce vasul a fost spart, a\a cum energiile 
atomice se dezl]n[uie doar c`nd atomul e spart, la fel puterea lui Dumnezeu 
se arat] 'n noi c`nd am ajuns slabi, f]r] putere. Noi nimic, \i El totul! 
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 Iat] cum se va face iertarea 

14. 

%|i iat] cum se va face iertarea: Când se va vesti iertarea 'n 
cinstea Domnului, orice creditor care va fi 'mprumutat pe 
aproapele s]u, s]-i ierte 'mprumutul...^ (Deutr. 15:2) 

 La fiecare \apte ani 'n Israel era anul iert]rii datoriilor. Ca s] fie 'n [ar] 
binecuv`ntare, trebuia s] fie un an de iertare. Ciudat] lege, dar frumoas]! 
"nt`i, Dumnezeu a poruncit celor care aveau din bel\ug, s] ajute pe cei s]raci 
'mprumut`ndu-i cu bani (Deutr. 15:7), \i apoi le-a dat porunc], s] le \tearg] 
datoria 'n anul sabatic. "n acela\i capitol, Dumnezeu a dat c`teva preciz]ri. 
Socotind c] 'n anul al \aselea, r]m`nea doar un an de plat], ispita la cei 
boga[i era s] nu mai dea 'mprumuturi, fiindc] ie\eau cu pierdere enorm]. |i 
Dumnezeu i-a avertizat: %Vezi s] nu fii a\a de r]u s] zici, Ah se apropie anul 
al \aptelea, \i nu mai dau nimic...^ Ci s] dai, \i nu cu p]rere de r]u (v. 9,10). 
%Deci, cine \tie s] fac] bine \i nu face, s]v`r\e\te un p]cat!^ (Iacov 4:17). 
 Anul sabatic era oglinda harului iert]rii p]catelor noastre. Dumnezeu ne-a 
iertat 'n Hristos toate p]catele noastre; dar noi, cum ne comport]m fa[] de cei 
care ne-au jignit, sau ne-au lovit, sau ne du\m]nesc?  
 Se spune c] la b]tr`ne[e, Thomas Jefferson a cerut s] fie primit ca 
membru 'ntr-o biseric], \i p]storul bisericii l-a cercetat pe Jefferson 'n 
leg]tur] cu via[a sa de credin[]. La urm] i-a pus o 'ntrebare grea: 
 — Generale, mai am o 'ntrebare pe care sunt dator s] [i-o pun: Ai putea 
spune sincer c] [i-ai iertat to[i du\manii? 
 "ntrebarea avea 'n vedere multe lupte, dueluri, am]r]ciuni \i conflicte 
personale pe care le avusese Thomas Jefferson 'n via[a lui furtunoas]. 
 Dup] un moment t]cut de g`ndire, Jefferson a r]spuns: 
 — Pe du\manii mei politici 'i pot ierta, dar pe cei care s-au luptat 
'mpotriva mea c`nd 'mi slujeam [ara, \i care m-au asuprit c`nd luptam pentru 
ap]rarea []rii, \i care au aruncat cuvinte de ru\ine 'mpotriva so[iei mele, 
Reverend doctor, 'mi pare r]u, dar nu pot s]-i iert... 
 Predicatorul l-a privit pe Jefferson 'n fa[] \i i-a spus c] nici un credincios 
care are 'n inima lui sentimente de ur] \i neiertare 'mpotriva cuiva, nu poate 
s]-\i m]rturiseasc] sincer credin[a cu un cuget curat. Din nou s-a f]cut lini\te 
'ntre cei doi. |i apoi b]tr`nul general \i om de stat a spus smerit: 
 — Chiar dac] simt c] nu pot, m] rog din inim] ca Milostivul Dumnezeu 
s] m] ajute s]-i iert pe to[i du\manii care s-au luptat 'mpotriva mea. 
 Atunci, predicatorul a deschis registrul bisericii \i i-a scris numele. 
 %|i ne iart] nou] p]catele noastre, fiindc] \i noi iert]m oricui ne este 
dator...^ (Luca 11:4). Tr]iesc 'n har, sunt 'n anul al \aptelea. Doamne, ajut]-
m] s] arunc la gunoi toat] lista datornicilor mei. 
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 Od]ile, cu c`t erau mai sus... 

15. 

%Od]ile, cu c`t erau mai sus, cu at`t erau mai 'nc]p]toare, 
\i te suiai la ele ocolind, c]ci te suiai 'mprejurul casei pe o 
scar] \erpuitoare...^(Ezechiel 41:7). 

 Chiar detaliile arhitecturale au 'n Biblie 'n[elesuri spirituale. Urc`nd pe 
scara \erpuit] 'nspre etajul cel mai de sus, versetul acesta spune ceva uimitor: 
cu c`t urci, camerele sunt mai mari. Ai pornit de la ni\te camere mici, 
'nguste, 'ntunecate, \i cu c`t urci, camerele devin mai largi, mai 'nc]p]toare, 
mai luminoase, mai frumoase. 
 C`ntarea noastr] ne pune 'ntrebarea: %Te ridici sau te cobori? Te 'ntreb 
de dou] ori: Te ridici sau te cobori?^— Doamne, ajut]-ne s] vrem s] urc]m 
mereu mai aproape de Tine! 
 Camerele de sus sunt mai frumoase, mai pline de lumin]. Un om cu o 
dragoste s]rac] locuie\te 'n camerele de jos. Trebuie s] urce mai sus. |i cu 
c`t urc] mai sus, dragostea lui cre\te, cuprinde pe mai mul[i, e gata s] ajute 
pe mai mul[i, s]-i 'n[eleag] \i s]-i 'ndr]geasc]. Od]ile, cu c`t erau mai sus, 
cu at`t erau mai 'nc]p]toare. 
 Urcu\ul nu e u\or. Cere efort, sfor[are, chiar durere. Dar cu c`t urc]m mai 
sus e mai mult] lumin]. |i, cu toat] oboseala, ai vrea s] urci mai sus, \i mai 
sus, fiindc] e din ce 'n ce mai frumos! %Domnul s] v] fac] s] cre\te[i tot mai 
mult 'n dragoste unii fa[] de al[ii, \i fa[] de to[i...^ (I Tes. 3:12). Vai, ce 
camere mici sunt jos, camerele acelea unde egoismul te face s] nu mai vrei 
pe nimeni l`ng] tine! Dar sus, 'i po[i aduce pe to[i ai t]i 'n harul Domnului. 
Femeia Rahav \i-a adus toat] familia 'n casa ei de l`ng] zidul Ierihonului.   
 Jos, 'n camerele 'nguste, ne 'ngrijor]m de orice ni se 'nt`mpl], inima se 
sperie u\or la fiecare zgomot, fiindc] sunt camerele mici \i 'ntunecate. Dar 
mai sus, 'n camerele acelea 'nc]p]toare de l`ng] inima lui Dumnezeu, e pace, 
o pace a harului rev]rsat f]r] m]sur]. Cina Domnului a avut loc 'n %camera 
de sus^. Acolo Domnul Isus, chiar 'n umbra crucii, le spunea ucenicilor:  
%V] las pacea, v] dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o d] lumea. S] nu vi se 
tulbure inima, nici s] nu se 'nsp]im`nte^ (Ioan 14:27). 
 Priveli\tea de sus e grandioas], panoramic], spectaculoas]. Credeam c] 
jos v]d bine \i lucrurile p]reau interesante, dar de sus v]d ceva mult mai 
frumos. Lui Moise, Domnul i-a zis: %Iat] un loc l`ng] Mine; vei sta pe 
st`nc]^ (Exod 33:21). Ce har! S] stai l`ng] Domnul, s] ai siguran[a st`ncii, 
\i s] vezi ce vede Domnul... De sus perspectiva e diferit] fa[] de etajele de 
jos. Orizontul este mult mai larg. Od]ile, cu c`t erau mai sus, cu at`t erau 
mai 'nc]p]toare. 
 %"ndurarea, pacea \i dragostea s] v] fie 'nmul[ite!^ (Iuda 2). 
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 |i-a venit 'n fire 

16. 

%|i-a venit 'n fire \i a zis: %C`[i arga[i ai tat]lui meu 
au bel\ug de p`ine, iar eu mor de foame aici!^ (Luca 
15:17). 

 Adoniram Judson (1788-1850), care a slujit ca misionar baptist 'n Burma 
aproape 40 de ani, a crescut 'n casa parohial] a bisericii congrega[ionale unde 
tat]l s]u era p]stor, 'n Malden, nu departe de Boston. La 16 ani a plecat la 
universitate, \i acolo s-a 'mprietenit cu un coleg foarte bun la carte, Jacob 
Eames. Erau prieteni dar foarte diferi[i. Judson era credincios, Eames era 
ateu. Dese ori Eames batjocorea credin[a lui Judson, \i av`nd o personalitate 
mai puternic] l-a f]cut pe Judson s] renun[e la credin[]. Eames devenise 
modelul de via[] pentru Judson. C`t] durere au sim[it p]rin[ii c`nd au aflat c] 
fiul lor, pe care l-au crescut 'n frica de Dumnezeu, a ajuns s] nu mai cread]. 
%Nu v] 'n\ela[i,^ zice Scriptura, %tov]r]\iile rele stric] obiceiurile bune” (I 
Cor. 15:33). Le-a mai r]mas p]rin[ilor s] se roage, \i Dumnezeu s] lucreze. 
 La 21 de ani Judson s-a mutat la New York unde \i-a g]sit o slujb] 'ntr-o 
editur]. Apoi, auzind c] 'nspre vestul frontierei americane erau slujbe bine 
pl]tite, \i-a pus \eaua la cal \i a pornit spre vest. "ntr-o sear] a poposit la un 
hotel. Hangiul i-a spus: 
 — Mai am o singur] camer], dar este cam g]l]gioas], fiindc] 'n camera 
de al]turi este un t`n]r foarte bolnav.  
 Judson era prea obosit ca s] mai caute alt loc, a\a c] a luat cheia \i s-a 
culcat acolo. Dar peste noapte, au 'nceput zgomotele din camera vecin]. 
"nt`i, zgomotul tusei, apoi strig]tele 'nfior]toare, b]t]i cu pumnul 'n mas], 
scaune aruncate, \i [ipete cu blesteme. Cu greu a reu\it Judson s] adoarm]. 
 Diminea[a, desleg`ndu-\i calul pentru plecare, l-a 'ntrebat pe hangiu, 
despre cel din camera al]turat]: 
 — Nu \tii? Am crezut c] ai auzit. T`n]rul a murit azi-noapte. A murit 
'nspre diminea[]. Foarte t`n]r, mare p]cat. S-a pr]p]dit, s]racul, dup] ce   a 
f]cut at`ta \coal]... Era cam de v`rsta dumitale. A terminat la Universitatea 
Brown? 
 Era aceea\i universitate unde studiase \i Judson, a\a c] a 'ntrebat: 
 — Cum se numea cel care a murit? 
 — Jacob Eames, a r]spuns hangiul. 
 Judson a r]mas ca tr]znit. Cel pe care-l admirase \i care era modelul vie[ii 
lui, a murit 'n zbierete \i blesteme 'ngrozitoare. %|i-a venit 'n fire...^ Nu i-a 
mai trebuit vestul frontierei americane, nici banii, nici aurul. S-a 'ntors acas]. 
Cur`nd \i-a predat via[a Domnului, \i 'n 1821 'mpreun] cu so[ia sa a pornit 
peste m]ri \i []ri, ca misionar 'n Burma. 
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 Prin r]nile Lui suntem t]m]dui[i 

17. 

%Dar El era str]puns pentru p]catele noastre, zdrobit pentru 
f]r]delegile noastre. Pedeapsa care ne d] pacea a c]zut peste 
El, \i prin r]nile Lui suntem t]m]dui[i^ (Isaia 53:5). 

 Era seara Cinei, c`nd Domnul Isus a spus ucenicilor despre v`nzarea 
tr]d]toare a unuia dintre ei.  %Isus S-a tulburat 'n duhul Lui, a m]rturisit \i a 
zis: Adev]rat, adev]rat, v] spun, c] unul din voi M] va vinde^ (Ioan 13:21). 
 Prietenul Lui era v`nz]torul. Desigur I-a trecut prin minte Domnului Isus 
Hristos textul din Psalmul 41:9, %Chiar \i acela cu care tr]iam 'n pace, 'n 
care 'mi puneam 'ncrederea \i care mânca din pâinea mea, ridic] \i el 
c]lcâiul 'mpotriva mea...^ P`n] acum cuvintele acestea erau o c`ntare, o 
doin] trist], un vers de psalm. Acum sunt o sabie care intr] 'n inim]. 
Sim[]m`ntul tr]d]rii! Durerosul \i cumplitul sim[]m`nt al tr]d]rii... 
 Prietenul Lui era tr]d]tor, mincinos v`nz]tor. Cel ce era l`ng] El la mas], 
'n locul de cinste al celor mai apropia[i, era un om cu dou] fe[e. Prieten 
du\man. Tovar]\ vr]\ma\. Frate v`nz]tor. 
 |i M`ntuitorul S-a tulburat 'n duhul Lui. Era r]nit 'n cele mai duioase 
sentimente. Dragoste c]lcat] 'n picioare. Iubire c`nt]rit] pe argin[i. 
 El a fost str]puns nu numai de cuiele Crucii, nu numai de spinii coroanei 
ap]sate pe cap, nu numai de suli[a roman]. Au fost r]ni ad`nci care L-au 
tulburat mereu. O, dac] nu L-a\ vedea pe Domnul cu lacrimi 'n ochi 'n 
Betania, tr`mur`nd de durere 'n fa[a umbrei crucii, sau uit`ndu-se trist 'n 
urma lui Iuda care ie\ea afar], 'n noapte, 'n 'ntunecime, — n-a\ 'n[elege nici 
medicamentul vindec]tor al r]nilor Sale. Pentru c] dup] toate acestea, El 
vine \i ne spune nou]: %S] nu vi se tulbure inima.^ 
 Dar, Doamne, sim[im tr]darea prietenilor cum arde 'n suflet ca un jar 'n 
miri\te..., \i s] nu ne tulbur]m? 
 Ne doare atunci c`nd toate planurile ni se pr]bu\esc, \i din visuri nu 
r]m`ne dec`t cenu\]. |i s] nu ne tulbur]m? 
 |i cine poate s] stea f]r] sim[]m`ntul cumplit de risip] l`ng] un sicriu? 
"mi 'nchid ochii \i prin minte 'mi trec amintirile, fotografiile dragi, cu at`ta 
r`s \i bucurie, cu at`ta via[] \i frumuse[e... Mi-i deschid, \i totul 'n fa[] e 
rece, palid, f]r] via[]. Cum s] nu ne tulbur]m, Doamne? 
 Parc] simt cum m] atinge lini\tit, \i-mi spune: %|tiu, ce sim[i. "[i cunosc 
inima. |i eu am tr]it acelea\i sim[]minte ca tine. Am trecut prin valea umbrei 
mor[ii. Fii lini\tit! "ncrede-te 'n Mine...^ 
 Da, El e Medicul care ne vindec], fiindc] \i El a fost r]nit ca \i noi.  Chiar 
\i azi, El este Batjocoritul, lovitul, r]nitul. Dar %prin r]nile Lui suntem 
t]m]dui[i^. Balsam mai bun ca acesta nu exist]. 
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 Un moment irecuperabil 

18. 

%Un cuv`nt spus la vremea potrivit], este ca 
ni\te mere din aur 'ntr-un co\ule[ din argint.^ 
(Proverbe 25:11) 

 "n autobiografia sa, %A\a cum sunt^ evanghelistul Billy Graham are un 
pasaj mi\c]tor, conversa[ia cu John Kennedy, la pu[in timp dup] alegeri. 
 . . . "n drum 'napoi spre casa lui Kennedy, noul pre\edintele ales al 
Americii, a oprit ma\ina \i s-a 'ntors spre mine: 
 — Crezi 'n venirea a doua a lui Isus Hristos?, m-a 'ntrebat. 
 — Sigur c] da. 
 — Po[i s]-mi spui dac] biserica mea crede 'n ea? 
 — Sigur, este 'n Credeul bisericii. 
 — Da, dar n-o predic], la ce folos? Nu ne spune nimeni despre venirea 
Lui. A\ vrea s] \tiu mai multe despre subiectul acesta. 
 I-am explicat c] Biblia declar] clar c] Isus Hristos a venit prima oar] \i a 
murit pe cruce, a 'nviat \i a promis c] va veni a doua oar]. %Numai atunci,^ i-
am spus eu, %vom avea o pace permanent] pe p]m`nt.^ 
 — Foarte interesant, a spus el uit`ndu-se pierdut afar]. A\ dori s] vorbim 
mai mult despre subiectul acesta c`ndva, spuse el \i porni ma\ina mai 
departe. 
 Dup] c`[iva ani, ne-am 'nt`lnit din nou, la Pr`nzul de Rug]ciune Na[ional 
'n 1963. M] prinsese o r]ceal] puternic]. Dup] ce am spus ce aveam de spus, 
\i dup] ce pre\edintele \i-a [inut cuv`ntarea lui, am plecat 'mpreun] spre 
ma\in], dup] cum ne era obiceiul. La marginea trotuarului, s-a 'ntors spre 
mine. 
 — Billy, vreau s] vii cu mine 'n ma\in] la Casa Alb]. A\ vrea s] 
discut]m ceva. 
 — Domnule pre\edinte, sunt gripat,^ am protestat eu, %\i n-a\ vrea s] v] 
dau microbul. Am putea s] vorbim alt] dat]?^ 
 Era frig, 'ncepuse s] ning], \i eu tremuram acolo fiindc] n-aveam 
paltonul cu mine. 
 — Desigur..., alt]dat]! spuse el 'n[eleg]tor. 
 Dar nu ne-am mai 'nt`lnit niciodat]. 
 "n anul acela Kennedy a fost asasinat. Parc] 'l v]d \i acum: a stat 
'ng`ndurat \i a ezitat o clip], \i apoi mi-a spus 'ncet: %Desigur, alt]dat]...^ 
 Momentul acela m] urm]re\te \i azi. Ce avea de g`nd s]-mi spun], s] se 
dest]inuie? Poate trebuia s] merg cu el la Casa Alb]. A fost atunci un 
moment pierdut, irecuperabil. ('nchei citatul din carte) 
 Momente irecuperabile... Oare c`te avem \i noi 'n cartea amintirilor ! 
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 Du-te de te ascunde 

19. 

C]peteniile i-au zis lui Baruc: %Du-te de te 
ascunde, tu \i Ieremia, ca s] nu \tie nimeni 
unde sunte[i” (Ieremia 36:19). 

 Dup] cum reformatorul Martin Luher a fost ascuns la castelul din 
Wartburg 'n 1521, \i acolo a tradus Noul Testament 'n limba german], la noi 
Dumitru Cornilescu s-a retras 'n castelul de la St]nce\ti, \i acolo a tradus 
Biblia 'n limba cursiv] rom`neasc]. 
 S-a 'nt`mplat cam a\a... Prin[esa Rallu Calimachi, so[ia pre\edintelui 
Camerei Conservatoare a Rom`niei, bine-cunoscutul pe atunci Pa\cani 
Cantacuzino, afl`ndu-se la Geneva, 'n Elve[ia, a primit un calendar scris de 
un student la teologie pe nume Dumitru Cornilescu. "ntorc`ndu-se 'n [ar], 
prin[esa Calimachi l-a c]utat pe Cornilescu \i 'n discu[ia lor acesta i-a 
m]rtusisit c] ar dori s] traduc] 'ntreaga Biblie 'ntr-o versiune nou], cursiv]. 
%Dar tocmai acesta este \i gândul meu^, i-a r]spuns ea. |i-a amintit c] avea o 
sum] de bani mo\tenit] de la mama ei, bani pe care 'i consacrase r]sp`ndirii 
Bibliei 'n popor, dar nu-i folosise fiindc] se g`ndea c] oamenii nu vor 
'n[elege limbajul arhaic din stran]. S-au mirat atunci c] Dumnezeu le pusese 
g`ndul traducerii Bibliei 'n inima lor f]r] ca s] \tie unul de cel]lalt. Ce 
minunat lucreaz] Dumnezeu! Cornilescu avea talentul de a traduce, \i 
prin[esa avea banii pentru lucrare. 
 "n 1916 Dumitru Cornilescu a absolvit Facultatea de Teologie din 
Bucure\ti, \i a fost ordinat (hirotonisit) 'n catedrala din Hu\i, de episcopul 
Nicodim, mai târziu mitropolit al Moldovei \i patriarh al României. Dar a 
doua zi dup] ordinare, Dumitru Cornilescu a renun[at la obliga[iile fa[] de 
Biserica Ortodox], pentru a-\i putea continua marea lui pasiune, traducerea 
Bibliei. |i, ca s] nu fie 'mpiedicat de nici o alt] activitate, Dumitru 
Cornilescu a p]r]sit forfota lumii un timp de cinci ani, \i s-a retras la castelul 
prin[esei Calimachi de pe mo\ia St]nce\ti, jude[ul Boto\ani, unde a lucrat 
cuv`nt cu cuv`nt, pagin] cu pagin], la o capodoper]  a harului lui Dumnezeu. 
 Erau anii Primului R]zboi Mondial. Rom`nia era prins] 'n mi\c]rile de 
trupe \i v]rsarea de s`nge cum nu se mai v]zuser] p`n] atunci. Dar undeva, 
'ntr-o chilie din castelul de la St]nce\ti, era un alt r]zboi \i mai cumplit, un 
r]zboi pentru viitorul spiritual al poporului de limb] rom`neasc]. 
 "n anul 1921 Biblia 'n traducerea Cornilescu, a v]zut lumina tiparului. A 
fost atunci o biruin[] a lui Dumnezeu, \i prin Biblia aceasta un popor 'ntreg a 
primit un dar de o valoare inestimabil], Biblia 'n limbajul comun \i totodat] 
poetic, vorbit pe strad] \i totodat] sim[it 'n inim]. Prin Biblia aceasta 
Dumnezeu a deschis pentru milioane de suflete Por[ile Raiului. 
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 O greutate ve\nic] de slav] 

20. 

%C]ci 'ntrist]rile noastre u\oare de o clip] lucreaz] 
pentru noi tot mai mult o greutate ve\nic] de slav]^ 
(II Corinteni 4:17). 

 Apostolul Pavel pune 'n cump]n], de o parte 'ntrist]rile, pe care le 
nume\te u\oare, de o clip], trec]toare, ca s] \tim c] oric`t ar fi de mari 
necazurile noastre nu pot fi comparate cu ce pune Dumnezeu 'n partea 
cealalt]. "n talerul ve\niciei, Dumnezeu pune ceva valoros, f]r] egal, o 
greutate ve\nic] de slav]. 
 "n 1529 Dieta din Speyers a Ligii Germane a hot]r`t s] porneasc] 
prigoana 'mpotriva tuturor anabapti\tilor. Menno Simons, cel care 'i 
organizase pe fra[i, — 'nrudi[i cu noi 'ntru credin[] \i via[] de sfin[enie (mai 
t'rziu s-au numit menoni[i) — scrie despre anabapti\tii din vremea lui: 
 %Pe unii i-au dus la sp'nzur]toare; pe al[ii i-au torturat 'n chinuri inumane, 
imposibil de descris, i-au sugrumat 'n pie[ele publice lega[i la st`lpi. Pe al[ii 
i-au pr]jit \i i-au ars de vii. Pe al[ii i-au t]iat cu sabia 'n buc][i, iar trupurile 
lor le-au l]sat s] fie m`ncate de p]s]ri. Al[i sfin[i au pribegit din loc 'n loc, 'n 
s]r]cie, f]r] case, asalta[i de necazuri, prin mun[i \i p]duri, ascun\i 'n g]urile 
\i pe\terile p]m`ntului. Au fost fug]ri[i cu tot cu familiile lor din ora\ 'n ora\, 
din [ar] 'n [ar]. Suntem ur`[i, batjocori[i, lua[i 'n r`s, \i omor`[i.^ 
  "n cronica aceasta a lui Menno Simons, el scrie c] 'n vremea lui au fost 
uci\i 'n felul descris mai sus mii de fra[i de credin[]. Apoi, tot el continu]: 
 %Nimeni nu le-a putut luat din suflete comoara vie[ii lor. Focul sacru al 
lui Dumnezeu era 'n ei. Au suferit bucuro\i fiind gata s]-\i piard] via[a mai 
degrab] dec't s]-\i piard] credin[a. Cum se explic] acest curaj 'ngeresc? Ei 
au b]ut din izvorul care [`\ne\te din sf`ntul loca\ al locuin[elor Celui 
Prea'nalt. Da, au b]ut din apa vie[ii. |i-au 'ntins corturile nu aici pe p]m'nt, 
ci 'n colinele de slav] ale ve\niciei. Iar lucrurile de jos, de aici de pe p]m`nt, 
au ajuns doar umbre. Au fost atra\i de puterea lui Dumnezeu l`ng] El 'n 
slav], p`n] acolo c] n-au mai vrut s] \tie nimic altceva, n-au mai c]utat 
nimic altceva, n-au mai dorit nimic altceva, \i n-au iubit nimic mai mult, 
dec`t pe Dumnezeu singur! |i 'n mijlocul chinurilor au avut mai mult] 
r]bdare \i fericire dec`t c]l]ii care-i torturau.^ 
 C`nd recitesc pagini de felul acesta 'mi scot 'nc]l[]mintea din picioare. 
Apostolul Pavel scria cu m'na tremur`nd]: %Totu\i, 'n toate aceste lucruri noi 
suntem mai mult dec`t biruitori prin Acela care ne-a iubit!^ 
 Recitesc paginile acestea 'ng]lbenite de vreme, cronica str]mo\ilor mei, 
\i-mi pun 'ntrebarea, %Ce vor citi despre noi str]-str]-nepo[ii no\tri? Ce 
eroism de credin[] le transmitem ca mo\tenire? 
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 Am poruncit corbilor s] te hr]neasc] 

21. 

%Vei bea ap] din p`r`u, \i am poruncit 
corbilor s] te hr]neasc] acolo”  
(I "mp]ra[i 17:4). 

O scurt] ilustra[ie dintr-o carte %Ilie^, scris] de Howard Hendricks. 
 Cunosc o familie 'n care tat]l a sim[it chemarea s] lucreze 'n c`mpul 
Evangheliei. A\a c] \i-a v`ndut (de fapt, 'n pierdere) pr]v]lia pe care o avea, 
\i a 'nceput lucrarea de misiune. Dar lucrurile n-au fost a\a cum se a\tepta, \i 
problemele financiare s-au 'ngr]m]dit peste el. "ntr-o sear], la clipele de 
citire a Bibliei 'n familie, 'nainte de rug]ciune, Tim, cel mai mic dintre cei 
patru b]ie[i ai familiei, a 'ntrebat: 
 — Tat], crezi c] Domnul Isus s-ar sup]ra dac] i-a\ cere o c]ma\]? 
 — Nu, nu cred c] s-ar sup]ra, i-a r]spuns tat]l. 
 A\a c] au scris 'n caietul cu cereri de rug]ciune, %C]ma\] nou] pentru 
Tim^. "n fiecare sear] 'n rug]ciunea lui Tim, era \i cererea lui s] capete o 
c]ma\a. O c]ma\] de m]sura \apte! A\a s-au rugat c`teva s]pt]m`ni. 
 "ntr-o zi, mama a primit un telefon de la proprietarul unei pr]v]lii de 
haine din centrul ora\ului Dallas: 
 — Doamn], am 'ncheiat inventarul \i \tiu c] ave[i patru b]ie[i. M-am 
g`ndit c] avem ceva care v] intereseaz]. Nu dori[i gratis c`teva c]m]\i? 
 — Ce m]sur] ave[i? a 'ntrebat mama, pu[in sfioas] ca s] nu par] 
nepotrivit] 'ntrebarea. 
 — M]sura \apte. Avem dou]sprezece c]m]\i de m]sura \apte pe care 
putem s] vi le d]m. 
 V] 'ntreb, ce-a[i fi f]cut cu ele? Poate unii le-a[i fi pus 'ntr-un raft s] le 
da[i copilului a doua zi. Dar p]rin[ii ace\tia au procedat diferit. 
 "n seara aceea, ca de obicei Tim a spus: 
 — Mami, s] nu uit]m s] ne rug]m pentru c]ma\a mea... 
 — Nu trebuie s] mai cerem c]ma\a; Dumnezeu [i-a ascultat rug]ciunea. 
 — Mami, glume\ti? 
 L-a trimis 'n camera de al]turi pe un alt b]iat, Tom, a\a cum vorbise cu el 
mai dinainte, \i Tom a venit cu o c]ma\] nou] \i a pus-o pe mas]. Ochii 
micu[ului Tim sclipeau de bucurie. Dar fr][iorul lui a venit cu 'nc] o c]ma\], 
\i a pus-o pe mas], \i 'nc] una, \i 'nc] una, p`n] pe mas] erau dousprezece 
c]m]\i. Tim acum credea c] Dumnezeu \i-a deschis o pr]v]lie de c]m]\i... 
 Undeva azi e un t`n]r, care e convins c] exist] un Dumnezeu 'n ceruri 
C]ruia 'i pas] de c]ma\a unui copil s]rac \i 'i ascult] rug]ciunea. 
 ...Mare minune! Dumnezeu are \i azi corbi care "l ascult]! Dar, oare nu ne 
vorbe\te \i nou]? 
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 F]r] scurt]turi 

22. 

%Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea 
cea Sfânt]: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi 
numai pentru cei sfin[i...^(Isaia 35:8) 

 C`nd eram mai t`n]r, obi\nuiam s] merg 'n excursii la munte. Mi-au 
pl]cut mun[ii, peisajele care se deschid dup] fiecare culme, v]ile ad`nci, 
lacurile alpine curate ca ni\te perle sclipitoare, v`rfurile crenelate ca ni\te 
ziduri de cet][i, 'n Bucegi, 'n F]g]ra\, la Bicaz, Retezat, sau Apuseni. 
 "mi aduc aminte c] 'ntr-un an, 'nc] nu era var], ni\te seminari\ti au 
aranjat c`teva zile s] mearg] 'n Bucegi, \i fiindc] trebuiau s] lipseasc] de la 
cursuri o zi, au cerut voie directorului seminarului, care era tat]l meu, s]-i 
lase, \i cred c] m-au folosit ca pion de influen[], fiindc] i-au cerut s] m] lase 
\i pe mine s] merg cu ei. Era prin 1955. A fost o excursie pe care n-am s-o 
uit niciodat]. Am ajuns l-a Bu\teni \i trebuia s] lu]m traseul p`n] sus la 
cruce, la Caraiman. Parc] Nelu Dan spune: Ce-ar fi s-o lu]m pe scurt]tur]? 
Urc]m piepti\ pe Valea Jepilor. N-avem traseu, n-avem c]rare, dar ajungem 
sus 'n jum]tate de timp...^ A\a am f]cut, am luat-o pe Valea Jepilor. La 
fiecare pas Bu\tenii jos se f]ceau din ce 'n ce mai mici, iar toat] Valea 
Prahovei devenea din ce 'n ce mai 'ndep]rtat]. Dar \i pericolele erau din ce 
'n ce mai mari. C`nd am ajuns sus, eram to[i mor[i de oboseal], \i mira[i c] 
am sc]pat to[i teferi. Iar, unul dintre noi, Tibi Graur cred, spune: %Mi se pare 
c] \i pe traseul normal ar fi fost la fel de frumos, \i nu eram a\a de obosi[i!^ 
 Adev]rul este c] ne plac scurt]turile 'n via[]. E ceva 'n noi care ne 
cheam] s] 'ncerc]m ceva diferit, neconven[ional, ceva care s] ne satisfac] 
curiozitatea copil]riei din noi, cu toate bucuriile noilor descoperiri. 
 Ne plac scurt]turile c`nd mergem la cump]r]turi. Ne uit]m ce pre[uri sunt 
reduse, chilipirul care s] fie ceva diferit de pre[ul normal, ca s] ne l]ud]m 
prietenilor c] am cump]rat mai ieftin ca to[i. 
 Ne plac scurt]turile, c`nd circul]m cu ma\ina. Ne uit]m dup] drumul cel 
mai rapid, mai direct, mai ieftin. 
 Ne plac scurt]turile. La \coal], studen[ii vor c`t mai repede s] termine 
\coala, '\i aglomereaz] programul. 
 Dar drumul c]tre Cer nu are scurt]turi. La Proverbe 14:12 scrie: %Multe 
c]i pot p]rea bune omului, dar la urm] se v]d c] duc la moarte.^ Apostolul 
Petru spunea categoric: %"n nimeni altul nu este m`ntuire; c]ci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor 'n care trebuie s] fie m`ntui[i!^  
 Domnul Isus i-a spus lui Toma: %Eu sunt Calea, Adev]rul \i Via[a!^ (Ioan 
14:6). Calea vie[ii este prin Domnul Isus Hristos. Numai prin El. 
 Renun[ la scurt]turi, \i aleg Calea Domnului, Calea cea str`mt] \i sf`nt]! 
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 C`t despre mine, eu \i casa mea... 

23. 

%... C`t despre mine, eu \i casa mea 
vom sluji Domnului”  
(Iosua 24:15). 

 Biserica lui Hristos Domnul este o familie a dragostei, o familie sf`nt], o 
familie a p]cii \i bucuriei, 'n care trebuie s] se vad] frumuse[ea de glorie a 
Fe[ei M`ntuitorului nostru Isus Hristos. Diavolul lupt] din r]sputeri s] 
distrug] armonia din biseric]. 
 Familia celor credincio\i, de asemenea, trebuie s] fie un col[ de rai aici pe 
p]m`nt, un cr`mpei de Paradis, o poian] a bucuriilor lui Dumnezeu. 
 Am avut nu demult experien[a trist] s] fiu def]imat \i 'mpro\cat cu noroi 
de ni\te oameni care desigur nu m] cunosc, care s-au apucat s] spun] 
minciuni despre mine, de\i 'i iubesc \i m] rog pentru ei |tiu c] voi suferi 
toat] via[a din cauza minciunilor spuse. Dar m-am uitat atunci atent s] v]d 
ochii copiilor mei, s] \tiu ce e 'n inima lor: M] cunosc ei cu adev]rat sau nu? 
Au 'n[eles oare cine sunt; fiindc] am stat 'mpreun] sub acela\i acoperi\, l-au 
cunoscut ei pe tat]l lor? Au 'n[eles oare c] pentru mine nu conteaz] aplauzele 
unora (de\i ispita e mare), nici oc]rile altora (cu toate c] \i ispita aceasta e 
grea), ci conteaz] pentru mine suprem dragostea de Dumnezeu \i credin[a 
neclintit] 'n El, c] vreau s] m] cheltui pe mine 'nsumi ca s]-mi 'mplinesc cu 
devotament slujba \i chemarea pe care am sim[it-o din partea Lui, \i c] nu-mi 
doresc dec`t s] r]m`n curat, \i odat], la sf`r\itul drumului, s] aud din partea 
lui Dumnezeu (nu a oamenilor) cuvintele, %Bine, rob bun \i credincios!^ 
 Iubi[ii mei! Am crescut f]r] televizor, f]r] filme, f]r] video-games, f]r] 
Nintendo, f]r] Internet. Tot ce aveam 'n cas], 'n apartamentul mic 'n care 
tr]iam cu tata \i mama, cu fratele meu Laurian \i cu sora mea Ronela, din ce 
s-ar putea zice %entertainment^, era un aparat de radio vechi \i mare, rusesc, 
la care auzeam c`teodat] Europa liber] sau Vocea Americii, \i care deasupra 
avea un ac de gramofon la care ascultam ni\te discuri cu Paul Robeson \i mai 
t`rziu Beverly Shea. Ar spune cineva, ce copil]rie e asta? Cu ce v] petrecea[i 
timpul? O... aveam timp s] st]m 'mpreun]. Aveam timp s] r`dem, s] vorbim 
unii cu al[ii, s] ne rug]m 'n cas], aveam timp s] ne uit]m unii la al[ii \i s] ne 
spunem visurile, bucuriile. O da, \i mai aveam 'n cas] un pian. Ce bucurii 
erau 'n jurul pianului, c`nd st]team cu to[ii \i c`ntam, \i nu ne plictiseam 
niciodat]. Eram o familie. 
 Iosua da, a fost mare general. A fost mare strateg. Mare conduc]tor. Dar 
pentru mine personal, 'l consider mare \i pentru cuvintele pe care le-a spus 'n 
c`mpia de la Sihem, 'n fa[a semin[iilor lui Israel: %C`t despre mine, eu \i casa 
mea vom sluji Domnului...^ 
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 Mai dulci dec`t mierea 

24. 

%Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! 
Mai dulci dec`t mierea 'n gura mea...^(Psalmul 
119:103). 

 Ar trebui s] vorbesc despre Sf`nta Scriptur], fiindc] la ea se refer] David. 
Dar m] g`ndesc la produc]toarele de miere, la albine. E binecunoscut] 
legenda 'n care Solomon ar fi fost 'ntrebat despre dou] buchete de flori: F]r] 
s] te apropii de flori, spune care flori sunt reale \i care sunt artificiale?^ Cele 
de h`rtie acoperite cu cear] p]reau la fel de adev]rate. Solomon 'ns] a 
deschis fereastra s] intre c`teva albine, \i acestea s-au dus la florile 
adev]rate, niciuna nu s-a dus la florile de h`rtie. 
 "n Sf`nta Scriptur] este scris despre miere. Canaanul era o [ar] 'n care 
curgea lapte \i miere (Exod 3:8), at`ta miere c] se prelingea pe p]m`nt ((I 
Sam.14:25). David la Mahanaim a primit din partea celor care-l iubeau 
miere, unt \i br`nz] de vaci (II Sam. 17:29). Desigur, lui David i-a pl]cut 
mierea, fiindc] scrie c] 'nv][]turile Domnului sunt mai dulci dec`t mierea 
(Psalmul 19:10 \i 119:103). Ioan Botez]torul, 'n meniul s]u foarte straniu, 
avea l]custe \i miere s]lbatec] (Matei 3:4). Iar Domnul Isus, dup] 'nviere a 
m`ncat pe\te cu miere (Luca 24:42). 
 Multe putem 'nv][a de la albine. Exist] albine lucr]toare \i altele care 
sunt tr`ntori. Se deosebesc foarte mult . Dar, m] uit la cele lucr]toare: 
 "nt`i, albinele lucr]toare lucreaz]. Unele adun] nectar \i 'ntr-o or] 
cerceteaz] vreo 400 de flori pentru o pic]tur] de miere. Altele fac ceara 
pentru faguri. Altele iau ceara \i o modeleaz] 'n c]m]ru[e hexagonale (\i f]r] 
lec[ii de matematic]!). Alte albine sunt v`ntur]toare: acestea stau l`ng] 
urdini\ \i dau din aripi pentru ca stupul s] aib] aer condi[ionat, altfel s-ar topi 
toat] ceara 'n]untru. Altele sunt doici \i au grij] de albinu[ele nou n]scute. 
Iar altele sunt albine santinele, care p]zesc stupul de insecte str]ine. Toate 
lucreaz]. Fiecare '\i are departamentul ei de lucru. 
 Apoi, albinele [in casa curat]. "n timp ce unele fac ceara \i zid]ri[ele 
'ntocmesc fagurii, sunt unele care doar m]tur]. M]tur] gunoiul de pe jos din 
stup \i 'l dau afar]. Scot frunzele, nisipul. Mierea trebuie s] fie curat], \i nu 
poate fi curat] 'ntr-un stup murdar. C`nd intr] un g`ndac sau melc, sau o 
insect], vin cele de ap]rare \i le izoleaz], le 'nvelesc 'n cear] \i imediat sunt 
date afar]. Dac] ar sta 'n stup, ar fi acolo infec[ie \i boal]. 
 A\ mai ad]uga un lucru: Albinele sunt unite \i lucreaz] pentru stup, 
pentru comunitatea lor 'ntr-un singur scop, s] produc] miere. C`t de mici, c`t 
de ne'nsemnate, dar lucreaz] mul[umite c] pot str`nge 'mpreun] un strop de 
miere. Ce lec[ie frumoas] ne d] Dumnezeu! |i... dulce! 
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 O comoar] de m`nie 

25. 

%Dar, cu 'mpietrirea inimii tale, care nu vrea s] se poc]iasc], '[i 
aduni o comoar] de m`nie pentru ziua m`niei \i a ar]t]rii dreptei 
judec][i a lui Dumnezeu^  (Romani 2:5). 

 O acumulare de m`nie divin], din cauza 'mpietririi inimii? Ce groaznic! 
 Karl Marx a fost 'n tinere[e cre\tin. Adic], un fel de cre\tin. De\i evreu, 
tat]l s]u trecuse la cre\tinism pentru a-\i p]stra clientela pr]v]liei din ora\. 
Prima lucrare scris] de Marx n-a fost a unuia care se lupta 'mpotriva lui 
Dumnezeu. Titlul lucr]rii era %Unitatea cre\tinilor 'n Hristos conform 
textului din Ioan 15:1-14^. Iat] un citat din acest referat: %Uniunea cu 
Hristos o g]sim 'ntr-o p]rt]\ie \i o tr]ire cu El, \i 'n faptul c] pe El trebuie 
s]-L avem 'naintea ochilor \i a vie[ii noastre 'n mod permanent. Mai mult 
chiar: Fiindc] suntem st]p`ni[i de o dragoste at`t de mare, cea mai mare 
iubire posibil], 'i iubim \i pe fra[ii no\tri cu care tr]im.^ Dup] terminarea 
liceului, 'n 1841, a intrat 'n cercurile socialiste atee. |i iat] ce scrie al doilea 
Marx, cel cu inima 'mpietrit]: %A\ vrea s] m] r]zbun 'mpotriva Celui care 
domne\te 'n 'n]l[ime.^ "n 1837 'i scria tat]lui s]u: %Capacul de pe chivot a 
c]zut. Sf`nta sfintelor e pentru mine goal], \i trebuie s] pun al[i dumnezei 'n 
ea.^ Iar mai t`rziu, 'mpins de duhul de r]zvr]tire care aminte\te de m`ndria 
luciferic] din Isaia 14:13, Marx scria o poezie: %"mi voi pune tronul 
deasupra tuturora,/ Rece \i 'nfrico\]tor, 'l voi a\eza 'n v`rful de sus/ Se 
scutur] tot p]m`ntul/ Sunt st]p`n pe 'ntuneric, st]p`n peste genune...^ Marx 
\i-a 'mpietrit inima, \i-a v`ndut sufletul, ca s] aib] 'n m`n] sabia Satanei. 
 "n 1888 Iosif Visarionovici Giuga\vili, cunoscut cu numele de Stalin, a 
intrat 'n \coala elementar] cleric] din Gori, de unde a ie\it premiant, 
cunosc`nd cele mai multe versete din Biblie. "n 1894 a intrat la Seminarul 
Teologic din Tiflis. Dar dup] un an a luat leg]tur] cu grup]rile marxiste, \i a 
'nceput chiar s] organizeze cercuri de studii marxiste la Seminar. "n 1899 a 
fost exmatriculat, 'ncep`nd o traiectorie 'n pr]bu\ire p`n] la ad`ncimile 'n 
care a tras o [ar] 'ntreag]. A cunoscut adev]rul, dar \i-a 'mpietrit inima. 
 "n 1982, Arthur Blessitt cutreiera Beirutul cu o cruce de lemn 'n spate, \i 
s-a 'nt`lnit cu Arafat (acesta avea interes s] se vad] la CNN). Blessitt i-a 
vorbit despre Hristos, \i s-a rugat cu el. La 20 noiembrie 2003, capelanul de 
la catedrala Westminster din Londra, R.T. Kendall s-a dus la Ramallah \i i-a 
vorbit lui Arafat despre Domnul Isus. Kendall a m]rturisit mai t`rziu c] 
niciodat] n-a 'ncercat s] converteasc] pe cineva at`t de mult, cum a 'ncercat 
s]-l aduc] pe Arafat la credin[], dar n-a reu\it. Acesta avea inima 'mpietrit]. 
 %Oamenii au iubit mai mult 'ntunericul dec`t lumina, pentru c] faptele 
lor erau rele!^(Ioan 3:19). Ce groaznic! Ce p]cat! Ce risip]! 
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 A venit \i o v]duv] s]rac] 

26. 

%A venit \i o v]duv] s]rac], \i a aruncat doi 
b]nu[i, care fac un gologan^  
(Marcu 12:42). 

 %Isus \edea 'n fa[a vistieriei...^ A\a 'ncepe pasajul acesta din Marcu.  
 "ntr-o adunare, p]storul mergea 'n urma colectorilor de ofrande, ca s] 
vad] c`t pune fiecare, \i apoi de la amvon spunea: %|tiu c] unii v] sup]ra[i pe 
mine, dar am f]cut-o ca s] \ti[i c] Dumnezeu este aici, El merge printre 
r`nduri, \i v] vede c`t da[i.^ 
 Chiar dac] ne ferim de subiectul acesta, Domnul Isus a vorbit mult despre 
bani, deci trebuie s] \tim c] subiectul e foarte important. Iar 'n vremea 
noastr] idolatria cea mai 'nalt] este l]comia de bani. 
 Ne mir] cuvintele Domnul Isus, %V] spun c] v]duva aceasta s]rac] a 
dat mai mult dec`t to[i.^ Vre[i s] \ti[i ce sum] a dat? Doi bani! Nici m]car 
at`t: Doi b]nu[i! Chiar avea nevoie Templul de cei doi b]nu[i ai ei? 
 De fapt secretul 'l spune Domnul mai t`rziu: Ea dat tot ce avea. Din 
s]r]cia ei a dat ce-i mai r]m]sese ca s] tr]iasc] (Marcu 12:44). Nu mai avea 
nimic.  Nu cont la banc]. Nu bani la ciorap. Nu bani 'n buzunarul so[ului. Nu 
bani pe la copii. Practic, v]duva nu mai avea nimic. Nici cu ce s] tr]iasc]. 
 "ntr-o biseric] la [ar] au rugat s] fie casier pe un frate mai 'n v`rst], care 
era \i proprietarul unei mori din sat. Acesta a cerut un singur lucru: %M] 
l]sa[i s] fac orice ca s] pl]tim datoria?^ — DA! au r]spuns to[i bucuro\i de 
ce auzeau. Dup] un an, datoria de 300.000 era pl]tit], biserica vopsit] 
proasp]t, \i mai erau 5.000 'n banc]. To[i au vrut s] \tie cum s-a f]cut a\a 
ceva. Omul a explicat: %A[i zis c] m] l]sa[i s] fac orice. A[i venit cu gr`ul la 
mine, \i f]r] s] \ti[i eu am luat 10‰ din el ca plat] pentru biseric]. |tiam c] 
nu da[i, \i am luat eu, fiindc] mi-a[i spus c] pot s] fac orice. Cu banii aceia 
am rezolvat toate cheltuielile. |i nici unul din voi n-a sim[it vreo pagub].^ 
 Dar v]duvei nu i-a cerut nimeni s] dea cei doi b]nu[i. 
 Nici preo[ii. Nici aprozii. Nici legea cu zeciuiala nu-i pretindea. 
 E adev]rat c] n-am v]zut pe nimeni care a dat zeciuial], s] se pl`ng] c] o 
duce r]u! Dar aici avem ceva mai mult. V]duva aceasta nu spune c] 10‰ 
sunt ai Domnului \i 90‰ ai ei. Ea spune c] totul este a Domnului! 
 E vroba de 'ncredere. O 'ncredere f]r] contabilitate. O 'ncredere de-a 
dreptul nesocotit]! C`nd v`ntul bate pe marea Gailileii, te po[i 'ncrede 'n 
Domnul Isus... C`nd e\ti la marginea gr]dinii \i se aude cohorta lui Iuda, te 
po[i 'ncrede 'n Domnul... C`nd te ui[i dintr-un dud, fiindc] e\ti prea mic, te 
po[i 'ncrede 'n Domnul... C`nd strigi de la margine, de departe, ca leprosul... 
C`nd ai r]mas singur... C`nd [i-au r]mas numai doi b]nu[i... 
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 Timotei la Corint ? 

27. 

%Dac] sose\te Timotei, ave[i grij] s] fie f]r] fric] la voi; c]ci 
el este prins ca \i mine la lucrul Domnului. Nimeni, deci, s] 
nu-l dispre[uiasc]...^( I Cor. 16:10-11a) 

 "n biserica din Corint erau probleme grele, \i apostolul Pavel era 'n Efes. 
De acolo s-a g`ndit s] trimit] pe cineva ca s] le 'nt]reasc] fra[ilor credin[a, \i 
cel pe care l-a trimis a fost Timotei. %Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, 
care este copilul meu prea iubit \i credincios 'n Domnul^ (I Cor. 4:17). 
 Timotei la Corint? — ar putea cineva s] fi spus; Timotei nu e cel mai 
potrivit. E adev]rat c] Timotei era foarte sensibil: %N-am pe nimeni care s]-
mi 'mp]rt]\easc] sim[irile ca el^ (Filipeni 2:20). Lui Timotei, apostolul Pavel 
'i scria s] nu fie nep]s]tor de darul care era 'n el (I Timotei 4:4), deci uneori 
probabil c]dea 'n desn]dejde. Poate era o fire mai delicat], era mai bl`nd \i 
sentimental, astfel c] apostolul le-a scris corintenilor: %Dac] sose\te Timotei, 
ave[i grij] s] fie f]r] fric] la voi... Nimeni, deci, s] nu-l dispre[uiasc].^ At`t 
de critic] era situa[ia acolo 'nc`t Apolo, un vestitor curajos al Evangheliei, cu 
experien[] amvonal], n-a vrut s] mearg]. %"n leg]tur] cu fratele Apolo, l-am 
rugat mult s] vin] la voi cu fra[ii, dar n-a voit nicidecum s] vin] acum...^ (I 
Cor. 16:12). Era focul conflictelor prea aprins, \i Apolo a sim[it c] nu era 
bine s] se duc]. "n schimb, apostolul Pavel l-a trimis pe Timotei, cel sensibil 
\i delicat 'n sim[iri, \i mult mai t`n]r. 
 De ce, Timotei? Cred c] Timotei era foarte bine centrat 'n predicile sale 
pe Domnul Isus Hristos (II Cor. 1:19), \i avea darul pre[ios de a 'nt]ri \i 
'mb]rb]ta credin[a altora (vezi, I Tes. 3:2). Dar sunt convins c] apostolul, 
atunci c`nd l-a trimis la Corint, l-a 'ncredin[at c] se va ruga pentru el. 
 Despre Wilbur Chapman, mare predicator de la 'nceputul secolului XX,  
se spune c] atunci c`nd a fost ales ca p]stor la Biserica Prezbiterian] din 
Philadelphia, un membru al bisericii, un frate mai 'n v`rst], a venit dup] o 
predic], \i i-a spus: 
 — Mi-e team] c] n-ai s] po[i rezista ca predicator aici la noi. 
 A f]cut o pauz] lung], \i a continuat: 
 — Aceasta este o biseric] mare, grea, \i r]spunderea de p]stor e prea 
cople\itoare pentru umerii t]i. Avem nevoie de un p]stor cu experien[]... Dar 
am hot]r`t s] te ajut. Am hot]r`t ca 'n fiecare zi s] m] rog pentru tine. |i am 
mai chemat pe 'nc] doi fra[i, cu leg]m`nt, s] ne rug]m pentru tine. 
 Nu peste mult timp, grupul de rug]ciune a crescut de la 3 la 50 \i apoi la 
peste 200. Iar 'n urm]torii 3 ani s-au convertit acolo peste o mie de suflete. 
 Un Iosua pe c`mpul de lupt] are putere c`nd sus pe munte e un Moise cu 
m`inile ridicate. De at`tea ori am sim[it c] sunt un Timotei!    
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 Prin valea umbrei mor[ii 

28. 

%Chiar dac] ar fi s] umblu prin valea umbrei mor[ii, nu m] tem de 
nici un r]u, c]ci Tu e\ti cu mine. Toiagul \i nuiaua Ta m] 
m`ng]ie...^  (Psalmul 23:4). 

 Prin %valea^ aceasta a trecut Domnul Isus. El cunoa\te bine drumul \i 
'ntunericul nu este 'ntunecos pentru El, ci noaptea str]luce\te ca ziua, \i 
'ntunericul ca lumina. Domnul este lumina \i m`ntuirea mea: de cine s] m] 
tem? Domnul este sprijinitorul vie[ii mele: de cine s]-mi fie fric]? 
 Evanghelistul Charles Fuller a anun[at c] 'n duminica urm]toare, 'n 
programul s]pt]m`nal la Radio, va predica despre Cer, despre Patria de sus.  
 "n timpul s]pt]m`nii urm]toare a primit o scrisoare: 
 %"n duminica viitoare ve[i vorbi despre Cer. Sunt foarte interesat 'n 
t]r`mul acela, fiindc] de 55 de ani am [inut la mine un act de proprietate al 
unui teren de acolo. Nu l-am cump]rat. L-am primit. L-am primit f]r] s] dau 
un ban. Dar Donatorul l-a cump]rat pentru mine cu un pre[ extraordinar de 
mare. Nu-l p]strez ca s] fac profit de pe urma lui, \i nici nu-l pot vinde 
fiindc] actul de proprietate nu e transferabil. |i nici nu e teren viran, gol. De 
mai bine de o jum]tate de veac am transferat materiale de construc[ie cu 
care  Cel mai mare Arhitect \i Constructor zide\te o cas] pentru mine, o 
cas] care nu va avea nevoie de repara[ii, va fi potrivit] pentru mine, \i nici 
nu va suferi din cauza deprecieri \i a infla[iei. N-o vor roade furnicile la 
temelie, fiindc] e zidit] pe St`nca veacurilor. Focul n-o poate distruge, n-o 
iau apele inunda[iilor. N-o s] am nevoie de chei \i lac]te la u\], fiindc] nu 
vor p]trunde ho[ii 'n {ara unde mi-am f]cut casa. |i e aproape gata, 
preg]tit] ca s] 'ntru 'n ea. Acolo voi locui 'n pace, \i \tiu c] niciodat] nu voi 
fi gonit din ea. E o vale ad`nc] 'ntre locul unde stau acum \i casa 'n care voi 
intra 'n cur`nd 'n Cetatea lui Dumnezeu. Dar nu pot ajunge acolo f]r] s] nu 
trec prin valea aceasta ad`nc] a umbrei mor[ii. V] m]rturisesc 'ns] c] nu 
mi-e team], fiindc] Prietenul meu cel mai bun a trecut prin valea aceasta, 
demult, demult, \i a alungat toat] groaza \i 'ntunericul din vale. A stat l`ng] 
mine \i la bine \i la r]u de 55 de ani, de c`nd L-am 'nt`lnit \i ne-am 
'mprietenit. |tiu c] va fi cu mine \i c`nd voi trece prin aceast] vale, \i n-am 
s] m] r]t]cesc atunci c`nd este El cu mine. Sper s] ascult predica dumitale 
din Ceruri 'n duminica viitoare, din Casa mea cea nou], dar 'nc] nu sunt 
sigur. Biletul meu de plecare n-are nici o dat] 'nscris] pe el, \i nu are nici 
cupon de bagaje. Da, sunt gata s] plec, \i s-ar putea s] nu fiu aici 'n 
duminica viitoare s] v] ascult, dar \tiu c] ne vom 'nt`lni acolo 'ntr-o zi...^ 
 Str`ng la inim] actul de proprietate \i biletul meu de c]l]torie. 
 Slav], slav] {ie, Isuse! 
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 R]m`i aici cu Mine 

29. 

%Dar tu, r]m`i aici cu Mine, \i-[i voi spune toate poruncile, legile 
\i r`nduielile pe care s]-i 'nve[i s] le 'mplineasc] 'n [ara pe care le-
o dau 'n st]p`nire.” (Deuter. 5:31). 

 Glasul de tunet care a f]cut s] se cutremure muntele, glasul puternic \i 
poruncitor al lui Dumnezeu, s-a schimbat 'ntr-un timbru cald, de o duio\ie 
rar], nemai-'nt`lnit], duio\ia graiului Iubirii: R]m`i aici cu Mine! 
 Ceilal[i pot s] plece, s] se 'ntoarc] la corturile lor, la preocup]rile lor, dar 
tu, Moise, vreau s] r]m`i aici cu Mine. Nu pleca, te rog. Moise, te implor, 
r]m`i aici cu Mine... Dumnezeu vorbe\te cu at`ta bl`nde[e \i ging]\ie! C`t a\ 
vrea s] fi auzit tonul vocii lui Dumnezeu! Dac] Fa[a nu I-o pot vedea, m]car 
vocea Lui s] I-o fi auzit: R]m`i, mai stai cu Mine, nu te du! 
 Lumea vrea s]-mi fure ce am mai drag, s] m] sustrag] de la p]rt]\ia cu 
Tat]l. Preocup]rile zilei 'mi 'ncarc] via[a cu lucruri care m] obosesc. "mi 
fur] timpul. |i El 'mi \opte\te 'n clipele de lini\te \i singur]tate: R]m`i, mai 
stai cu Mine, nu te du...! C`t] duio\ie se ascunde 'n aceste cuvinte! 
 La 13 septembrie 1845, la adresa editurii ziarului %The New York 
Observer^ a venit o scristoare cu o poezie 'n ea, \i c`teva r`nduri introductive 
scrise de un oarecare Thomas Salmon. Iat] scrisoarea: 
 %C`nd am locuit o vreme 'n Coleshill, Anglia, am ajuns s] cunosc pe 
William Walford, predicatorul orb din localitate, un om f]r] renume, f]r] 
rude bogate, f]r] mult] educa[ie, dar un om cu o minte foarte agera \i o 
memorie extraordinar]. La amvon, niciodat] nu gre\ea versetele folosite, \i 
le spunea pe de rost. Spunea psalmi 'ntregi \i capitole 'ntregi din Noul 
Testament pe dinafar]. Unii spuneau c] \tie toat] Biblia pe de rost. "n ziua 
aceea c`nd l-am vizitat acas], l-am g]sit l`ng] sob], 'ntr-un col[. Probabil 
medita la predicile din duminica viitoare. Repeta ni\te cuvinte, \i apoi 
'ntreba: %Crezi c] sun] bine? Merge a\a?^ ca \i cum vroia s] \tie dac] sunt 
potrivite cuvintele pe care le lega 'ntr-o poezie. Z`mbea cu fa[a lui 'n care 
ochii erau mereu 'nchi\i. Am luat imediat o h`rtie \i am 'nceput s] scriu 'n 
timp ce el vorbea. Vi le trimit a\a cum le-am auzit 'n col[ul acela de l`ng] 
sob], spuse de un orb. Dac] ve[i crede c] sunt de vreun merit literar, v] rog 
s] le publica[i. Poate vor fi de folos cuiva... 
 Al rugii ceas, ce dulce-mi e\ti, din toate ostenelile 
 Tu m] conduci la Dumnezeu, S]-I pot pl`nge necazul meu. 
 |i c`nd durerea e mare, Isus 'mi d] u\urare: 
 M] scap] din primejdie, 'n timpul de rug]ciune...^ 
Nu ca v`j`itul de v`nt, nici ca un cutremur de p]m`nt, nu ca un foc ucig]tor, 
ci ca un susur bl`nd \i sub[ire, "l aud cum 'mi spune:  %R]m`i aici cu Mine...^ 
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 Marginile c]ilor Sale 

30. 

%|i acestea sunt doar marginile c]ilor Sale, \i numai adierea lor 
u\oar] ajunge p`n] la noi! Dar tunetul lucr]rilor Lui puternice 
cine-l va auzi?”  (Iov 26:14) 

 Nu suntem singuri! 
 Mai este o lume. Invizibil], dar real]. Pu[in cunoscut] dar magnific]. 
Doar s] ridic]m ochii 'n sus \i s] ne 'ntreb]m, Cine a f]cut aceste lucruri? — 
\i ne d]m seama de adev]rul Scripturii c] nebun este cel ce spune 'n inima 
lui c] nu exist] Dumnezeu (Psalmul 14:1; 53:1). 
 Oare s] fie toate minunile din jurul nostru la 'nt`mplare? N-a fost chiar 
nici o m`n] divin] care s] fi creat miliardele de stele, s] le fixeze traiectoriile 
\i s] le 'nchid] 'n ni\te coordonate neclintite? Ce 'nseamn] c] s-au f]cut 
singure, a\a cum ne 'nva[] de\tep[ii lumii? 
 Adic], scoar[a p]m`ntului nostru s-a 'nt`mplat doar s] aib] stratul de 
cernoziom deasupra, un strat f]r] de care nu cresc plantele, de care depinde 
via[a omului \i a animalelor? S-a 'nt`mplat doar s] fie a\a? 
 Iar p]tura atmosferic], cu rezerve inepuizabile de aer, calculat] exact c`t] 
grosime s] aib] 'n jurul p]m`ntului, \i cu densitatea precis] pentru suportul 
vie[ii, e tot o lege a fizicii la 'nt`mplare? 
 Apa, substan[a minune care '\i cre\te volumul c`nd 'nghea[], 'n timp ce 
toate celelalte substan[e se str`ng, se contract], la 'nghe[, e tot la 'nt`mplare?  
Dar nu cumva e din proiectare f]cut] s] fie a\a, ca astfel ghia[a s] pluteasc] 
la suprafa[a apelor, \i astfel s] se p]streze via[a acvatic] a lacurilor? Este o 
lege la 'nt`mplare? Care lege s-a mai pomenit s] fie la 'nt`mplare? 
 Avem ziua \i noaptea, fiindc] p]m`ntul e 'n rota[ie, cu o vitez] constant], 
f]r] s] se 'ncetineasc]. |i lucrul acesta e tot ceva la 'nt`mplare? 
 Cine a g`ndit acest echilibru 'n natur]? Cine a dat unghi axei p]m`ntului 
ca s] avem anotimpurile? Iar focul din jarul soarelui care nu genereaz] 
c]ldur] prea mare, \i nici prea pu[in], Cine i-a fixat termostatul? 
 Sau mu\chiul acesta din pieptul uman, care pulseaz] sacadat 70 de ani sau 
80 de ani f]r] repara[ii, cum de are destul] odihn] 'n pauzele mici dintre 
b]t]ile pompei cardiace? 
 Un rinichi filtrez] otrava din s`nge, dar nu opre\te substan[ele nutritive, \i 
lucrul acesta e tot la 'nt`mplare? De unde \tie s] disting] ce e otrav] \i ce e 
hran]? 
 Cine i-a dat limbii flexibilitatea unic] s] pronun[e cuvinte, \i cine a pus 'n 
creierul uman codul s] le 'n[eleag]? Toate sunt la 'nt`mplare? Domnilor, 
chiar vre[i s] spune[i c] nu exist] Dumnezeu? 
 ...|i tot ce \tim nu este dec`t pu[in pietri\ la %marginile^ c]ilor Sale. 
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 Dac] z]bove\te, a\teapt-o, c]ci va veni! 

31. 

%Este o proorocie a c]rei vreme este hot]r`t], se apropie de 
'mplinire, \i nu va min[i; dac] z]bove\te, a\teapt-o, c]ci va veni \i se 
va 'mplini negre\it^ (Habacuc 2:3). 

O scurt] schi[] 'n trei acte. 

 Actul "nt`i: La 9 octombrie 1942, ministrul Culturii Na[ionale şi al 

Cultelor, Ion Petrovici, a semnat decizia pe baza c]reia s-au declan\at 'n anul 
acela persecu[iile 'mpotriva credincio\ilor bapti\ti din Rom`nia. Prigoana a 
fost crunt] 'n mod special 'n Bucovina. Doi dintre conduc]torii bapti\ti au 
fost b]tu[i \i schingiui[i, Silvestru Ungureanu \i Ion Is]pciuc. Spre sf`r\itul 
lunii octombrie ace\tia au reu\it s] fug] la Bucure\ti. "n capital], Ioan 
Socaciu a 'ncercat o audien[] pentru a prezenta pl`ngerea 'n leg]tur] cu 
cruzimea persecu[iei. Dar ministru Petrovici d]duse ordin ca nici o delega[ie 

baptist] s] nu p]trund] 'n minister. Totuşi, 'ntr-o zi fra[ii no\tri au reuşit 

printr-o uş] dosnic] s] ajung] la ministru. Delega[ia era compus] din: Ioan R. 

Socaciu, Marin Dumitraşcu, Teodor Vicaş, Silvestru Ungureanu, I. Is]pciuc 

\i Alexa Popovici. Ministrul, surprins de venirea lor, i-a l]sat s] vorbeasc], s-
a uitat la cei doi, la Ungureanu \i Is]pciuc, a v]zut r]nile schingiuirilor, \i ca 
s] scape de ei, le-a spus c] pot s] se 'ntoarc] lini\ti[i 'napoi. 
 Actul al Doilea. La numai dou] luni, la 28 decembrie 1942 a ap]rut 

Decretul-lege nr. 927, semnat de Ion Antonescu şi ministrul Ion Petrovici, 

Decret care a scos bisericile baptiste 'n afara legii \i toate propriet][ile, casele 
de rug]ciune, trecute 'n proprietatea statului. De acum prigoana era legal], 
declarat] prin lege. Bisericile baptiste au fost 'nchise, casele de rug]ciune 
aveau lan[uri \i lac]te la u\i. Predicatorii erau c]uta[i, v`na[i, prin\i, aresta[i. 
 Actul al Treilea. Dumnezeu |i-a adus aminte de noi, a auzit gemetele 
sfin[ilor, \i la vremea potrivit] a intervenit cu M`na Lui puternic]. Astfel, 'n 
zilele de 27 \i 28 octombrie 1945, la Palatul Cultural din Arad, avea loc 
primul congres de dup] r]zboi al cultului Baptist. |i cine crede[i c] a deschis 
congresul cu un cuv`nt din Sf`nta Scriptur], chem`nd pe delega[i la 
rug]ciune? Silvestru Ungureanu! Da, b]tutul \i scuipatul, \i schingiuitul p`n] 
la s`nge, Ungureanu, ca un trofeu al biruin[elor lui Dumnezeu, \i-a ridicat 
glasul \i a strigat: Sl]vit s] fie Domnul! 
 La congresul acela a fost \i primarul P]linca\ al Aradului. Eu aveam 
atunci trei ani, \i mi s-a dat un buchet s]-l dau primarului pe scen]. (Nu 
glumesc: C`nd am ajuns pe scen], ne\tiind pe nimeni afar] de tata, Alexa 
Popovici, m-am pierdut, am uitat ce trebuia s] fac, \i i-am dat lui florile). 
 Slav] Domnului c] facem parte din Actul al Treilea, al harului, al "nvierii! 
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 Veni[i la Mine 

32. 

%Veni[i la Mine, to[i cei trudi[i \i 
'mpov]ra[i, \i Eu v] voi da odihn]...^ 
(Matei 11:28). 

 Aceasta este chemarea harului m`ntuitor din partea lui Dumnezeu. Acest 
binecuv`ntat, %Veni[i la Mine!^ "l roste\te Domnul tuturor celor 'mpov]ra[i.  
 Prima oar] apare 'n Geneza 7:1, c`nd Dumnezeu 'i spune lui Noe, %Vino 
'n corabie!^ (La noi 'n traducere este %Intr] 'n corabie!^) "n ebraic] este 
expresia %BO^, cu 'n[elesul %Vino aici 'n]untru! Intr] 'n corabie!^ Dumnezeu 
era deja acolo, 'n locul harului. "ntr-o lume p]c]toas] din cale afar], sub 
blestem \i pierzare, Dumnezeu spune un cuv`nt al harului: %Vino! Vino aici 
'n]untru, l`ng] Mine. Nu [i se va 'nt`mpla nimic r]u aici!^ Aceasta e 
chemarea s] venim la Crucea Domnului Isus, unde g]sim iertarea de p]cate.  
 Odat], pe Marea Galileii, 'n timp ce ucenicii se luptau cu furtuna, 
Domnul Isus s-a apropiat de ei c]lc`nd peste valurile de care ei erau 
'nfrico\a[i. Petru, cuno\tea cuv`ntul de har al Domnului (Matei 14:29), \i 
fiindc] 'n volbura furtunii nu vedea bine, a strigat din corabie: 
 — Doamne, dac] e\ti Tu, porunce\te-mi s] vin la Tine.  
 — Vino... 
 Doar at`t. %Vino,^ \i pentru apostolul Petru a fost destul ca s] sar] \i el 
peste valuri. Chemarea aceasta, %Vino^ L-a caracterizat pe Domnul Isus. 
 Tot pe Marea Galileii, c`nd s-a iscat o mare furtun], ni se spune c] 
Domnul Isus dormea la c`rm]. Smuciturile corabiei nu l-au trezit, nici vuietul 
v`ntului, nici mugetul valurilor. Dormea lini\tit, ad`nc. Nu era pericol din 
pricina valurilor. Pericolul a fost 'n necredin[a ucenicilor. El a certat v`ntul \i 
a poruncit m]rii s] tac]. Dar pe ucenici i-a mustrat: %Tot n-ave[i credin[]?^ 
 %Crede 'n Domnul Isus \i vei fi m`ntuit tu \i casa ta!^ 
 Vino, este cuv`ntul de veste bun], de Evanghelie. Ucenicilor le spune, 
Veni[i dup] Mine \i v] voi face pescari de oameni. Lui Matei la vam] 'i 
spune, Vino dup] Mine. Lui Filip 'n Galileia, Vino dup] Mine. Lui Petru, 
dup] "nviere, Vino dup] Mine. Unui mort ca Laz]r din Betania, Vino afar]! 
Iar la 'ncheierea c]r[ii citim c] Duhul \i Mireasa zic, Vino. |i cine aude s] 
zic], Vino... Ce Evanghelie minunat]! Tuturora ne spune, Veni[i la Mine to[i 
cei trudi[i, cople\i[i de poveri, \i p]cate, \i necazuri! Veni[i la Mine! 
 Biserica e singura institu[ie 'n care suntem primi[i dac] recunoa\tem c] 
nu suntem buni, c] nu suntem adecva[i. T`n]rul bogat a zis c] e bun, deci 
Domnul n-avea ce s]-i mai dea, \i t`n]rul a plecat 'ntristat de la Domnul. 
 Auzi chemarea Lui? Vino \i tu la El, crede 'n El, \i vei avea via[a ve\nic]. 
 Aliluia! Yadah Adonai ! — Slav] Domnului! 

 


