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Întoarcerea la Cristos µi nevoia de întoarcere

Deschideøi vå rog la:
Efeseni 1:9-10 „fåcându-ne cunoscutå taina voii Sale, dupå buna Sa

plåcere pe care Ωi-a propus-o în Sine Însuµi, pentru administrarea
împlinirii timpurilor, ca så adune din nou, împreunå, toate în Cristos,
cele din ceruri µi cele de pe påmânt.”

Osea 6:1-3 „Veniøi så ne întoarcem la Domnul! Pentru cå El a sfâµiat,
µi El ne va vindeca; El a lovit, µi El ne va lega rana. În douå zile ne va
reda viaøa; a treia zi ne va ridica µi vom tråi înaintea feøei Lui. Ωi vom
cunoaµte, vom cåuta så-L cunoaµtem pe Domnul; aråtarea Lui este sigurå
ca zorile µi El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie care adapå
påmântul.”

1Petru 2:25 „Pentru cå råtåceaøi ca niµte oi, dar acum v-aøi întors la
Påstorul µi Supraveghetorul sufletelor voastre.”

 (Trad. Bucureµti, 2001)

Så ne rugåm: „Doamne scump, aµa cum ståm în prezenøa Ta, privim
spre Tine ca så ne vorbeµti. În aceste zile, cuvintele Tale sunt rare. Foamea
dupå Cuvântul Tåu este mare. Aµa cå, Doamne, Te rugåm så vorbeµti
fiecåruia dintre noi. Då-ne duhul de înøelepciune µi de descoperire ca så
Te cunoaµtem într-un mod viu µi real. Doamne, avem nevoie disperatå de
Tine în acest ultim ceas. Ascultå strigåtul nostru. Îøi cerem aceasta în
scumpul Tåu Nume, Amin.”

Îi muløumim lui Dumnezeu cå în acest an ne-a dat aceastå temå:
aducerea tuturor lucrurilor împreunå, în Cristos. Cred cå nu existå un
subiect mai bun decât acesta în acest ultim ceas. Din veµnicii, voia lui
Dumnezeu a fost så adune toate lucrurile în Cristos. Asearå, fratele nostru
a amintit faptul cå aducerea împreunå sau strângerea sau cuprinderea
tuturor lucrurilor se referå la unul µi acelaµi lucru. Chiar înainte de
întemeierea lumii, Dumnezeu, dupå buna Sa plåcere, Ωi-a propus în Sine
Însuµi acest scop. Ωi acest scop este ca toate lucrurile så fie adunate
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împreunå în Cristos, lucrurile din cer µi cele de pe påmânt. Fratele nostru
a menøionat deja faptul cå în Romani, capitolul 13 avem acelaµi cuvânt
„cuprins”. Ωi probabil cå acest verset ne då explicaøia la ceea ce se înøelege
prin „aducere împreunå”, „cuprindere”. În aceastå dimineaøå aµ dori så
subliniez ceea ce fratele nostru a menøionat asearå, pentru cå este foarte
important så înøelegem ce înseamnå cu adevårat aducerea împreunå a
tuturor lucrurilor, în Cristos Isus.

Existå multe porunci. Dar aceste porunci ale lui Dumnezeu: så nu ucizi,
så nu comiøi adulter, så nu furi, så nu pofteµti, toate sunt cuprinse într-un
singur cuvânt. Ωi acest cuvânt este dragostea. Pentru cå dragostea este
totul. Cu alte cuvinte, toate aceste porunci ajung la noi sub formå de
scrieri.(scriptic, ca slovå). Dar slova omoarå, pe când duhul din spatele
lor, care este dragostea, då viaøå. Dragostea este duhul, realitatea din spatele
tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Acelaµi lucru este valabil µi aici.
Dumnezeu a creat toate lucrurile, cele din cer µi cele de pe påmânt. Dar
ele sunt lucruri. Duhul, realitatea din spatele lor este Cristos. Cu alte
cuvinte, când Dumnezeu a fåcut toate lucrurile, El le-a fåcut în Cristos,
prin Cristos µi pentru Cristos. Toate au fost fåcute în Cristos, toate sunt
expresii ale lui Cristos, toate sunt menite så-L slåveascå pe Cristos, sunt
pentru El. Ωi acesta este motivul care se aflå în spatele creårii tuturor
lucrurilor.

Domnul nostru Isus este realitatea tuturor lucrurilor, destinul tuturor
lucrurilor, duhul tuturor lucrurilor. Prin urmare, aducerea împreunå a
tuturor lucrurilor înseamnå, pur µi simplu, cå toate vor manifesta slava lui
Cristos. Acesta este singurul motiv pentru existenøa acestor lucruri,
adevårata semnificaøie a acestor lucruri; orice lucru exprimå ceva din
Cristos. Pentru cå aceasta este voia lui Dumnezeu.

În Efeseni scrie: „…la împlinirea timpurilor... så adune toate lucrurile
în Cristos”, ca µi cum este ceva ce încå nu a luat fiinøå. Trebuie så aµtepøi
pânå la împlinirea timpurilor, µi abia atunci lucrurile vor începe så-L arate
pe Cristos, så-L glorifice, så vorbeascå doar despre Cristos. Acest fapt ne
spune cå ceva s-a întâmplat. Pentru cå atunci când Dumnezeu a creat
toate lucrurile, ele erau cuprinse toate în Cristos, toate aråtau slava Lui.
„Cerurile spun slava Ta µi întinderea lor vesteµte lucrarea mâinilor Lui”.
Omul este capodopera creaøiei lui Dumnezeu. A fost creat dupå chipul µi
asemånarea Sa. Acesta a fost începutul µi aceasta a fost voia lui Dumnezeu,
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µi anume ca totul så vorbeascå despre Cristos, pentru cå El este centrul,
øinta planului veµnic al lui Dumnezeu. Biblia ne spune cå toate lucrurile,
toatå creaøia subzistå în El. Cu alte cuvinte, toate lucrurile îµi gåsesc locul
în El, sunt aµezate împreunå în El.

Dar, din nefericire, ceva s-a întâmplat; lucrurile au început så decadå,
så se depårteze de Cristos. S-au dezintegrat µi au ajuns goale µi stricate,
pentru cå påcatul a påtruns în aceastå lume. Mai întâi a avut loc råzvråtirea
îngerilor, apoi a urmat cåderea omului. Toate lucrurile au ajuns stricate,
ele nu mai aratå slava lui Cristos. Toate lucrurile s-au råzvråtit împotriva
lui Cristos, µi-au pierdut semnificaøia, menirea.

Dar, slavå Domnului, planul Såu nu eµueazå niciodatå. O datå ce El a
hotårât ceva, va duce la îndeplinire. De fapt, în gândul lui Dumnezeu,
omul are o mare contribuøie la aceastå chestiune a aducerii tuturor lucrurilor
împreunå în Cristos. Mai întâi, Dumnezeu l-a fåcut pe om dupå chipul µi
asemånarea Sa. De ce? Pentru cå Dumnezeu vrea så-l foloseascå pe om
ca instrument pentru aducerea tuturor lucrurilor înapoi, la picioarele lui
Cristos. Astfel, vedem cå, dupå ce i-a creat pe Adam µi pe Eva, i-a aµezat
în Grådina Edenului µi le-a spus: „Supuneøi toate lucrurile. Ele nu se aflå
la locul lor, de aceea sunteøi însårcinaøi så le supuneøi, så aduceøi înapoi
toate lucrurile la picioarele lui Cristos, pentru ca El så fie aråtat, manifestat,
glorificat în toate”. Dar primul om a cåzut.

Apoi Dumnezeu L-a trimis pe singurul Såu Fiu preaiubit în aceastå
lume ca Om, µi, de pe aceastå poziøie de Fiu al omului, El I-a supus lui
Dumnezeu toate lucrurile. Pe crucea Calvarului, Domnul nostru Isus a
supus totul µi a adus totul înapoi la Dumnezeu. Dar El vrea ca poporul
Såu råscumpårat så ia parte la aceastå misiune extraordinar de mare. De
fapt, ea este cea mai mare misiune pe care a dat-o vreodatå poporului Såu
råscumpårat. Noi suntem acest popor. Fraøi µi surori, este voia lui
Dumnezeu ca noi så fim un instrument în mâinile Sale prin care så aplice
biruinøa lui Cristos asupra tuturor lucrurilor. Mai întâi în propriile noastre
vieøi, apoi så aducå toate lucrurile la picioarele lui Cristos Isus. O
responsabilitate uriaµå.

De aceea, la aceastå conferinøå am dori så cugetåm adânc, înaintea
Domnului, la aducerea împreunå a tuturor lucrurilor în Cristos. Pentru cå
noi, råscumpåraøii Domnului, jucåm un rol foarte important în acest proces.
Dacå aceasta nu se va întâmpla mai întâi în viaøa noastrå, nu se va întâmpla
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niciodatå tuturor lucrurilor. Noi trebuie så fim primii. Dumnezeu trebuie
så-Ωi facå lucrarea mai întâi în noi, apoi, prin noi, så aducå toate lucrurile
la picioarele lui Cristos. Iatå cât este de important! Prin urmare,
nådåjduiesc, fraøi µi surori, cå în aceste zile cât vom fi adunaøi împreunå,
nu vom avea doar un subiect de discuøie, o temå, nu vom auzi ceva µi apoi
vom uita totul, ci vom fi atinµi în adâncul fiinøei noastre µi vom fi
transformaøi, de aici înainte, prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este
rugåciunea noastrå.

Prin mesajul såu, fratele nostru Dana Congdon a urmårit så-L prezinte
pe Cristos. Eu vreau så vorbesc despre întoarcere, întoarcerea la Cristos.
Fratele nostru Lance va vorbi despre faptul de a fi gata pentru Cristos.

„Întoarcere la Cristos” – expresia în sine sugereazå faptul cå nu suntem
acolo unde ar trebui så fim. Pentru cå dacå am fi acolo unde ar trebui, în
voia lui Dumnezeu, atunci n-am avea motiv så ne întoarcem. Se înøelege,
deci, cå ceva nu e în ordine cu noi. Ne-am îndepårtat de Cristos. Când
citim Cuvântul lui Dumnezeu, vedem cu tristeøe cå, din primele zile ale
istoriei omenirii, a apårut nevoia de întoarcere. Adam µi Eva au fost aµezaøi
în Grådina Edenului, grådina desfåtårilor. Dumnezeu venea så aibå pårtåµie
cu omul. Apoi, nu µtim dupå cât timp, Dumnezeu a venit în grådinå, dar
omul s-a ascuns printre copaci. N-a putut så stea faøå în faøå cu Dumnezeu.
Ωi Dumnezeu a întrebat: „Adame, unde eµti?” Acesta este strigåtul lui
Dumnezeu cåtre om: „Întoarce-te, întoarce-te la Mine!” În istoria copiilor
lui Israel vedem cå Dumnezeu a råscumpårat pe poporul Såu din robie, l-a
adus la Sine Însuµi. Dumnezeu li s-a descoperit, le-a vorbit, le-a dat legile,
pentru ca ei så fie poporul Såu deosebit, o naøiune de preoøi care så-I
slujeascå lui Dumnezeu µi scopului Såu. Dar priviøi în istorie! În ciuda a
tot ceea ce fåcuse Dumnezeu pentru ei: le-a aråtat cât de plin de dragoste
era, cum le purta de grijå, totuµi, în pustie ei L-au ispitit de zece ori. S-au
råzvråtit împotriva Lui în aµa måsurå, încât prima generaøie a murit în
pustie. În îndurarea Sa, Dumnezeu a permis generaøiei urmåtoare så intre
în øara Fågåduinøei. Dar priviøi în istorie! La scurt timp dupå ce a murit
Iosua µi prima generaøie de båtrâni care L-au cunoscut pe Dumnezeu,
israeliøii s-au depårtat de El. Pe vremea Judecåtorilor, istoria este tristå,
tragicå. Dumnezeu a ridicat judecåtori pentru a uµura situaøia copiilor Lui
pentru o vreme, dar, dupå moartea judecåtorilor, ei reveneau, ca de obicei,
la starea lor. Pe vremea Împåraøilor, Dumnezeu a trebuit så trimitå prooroci
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ca så-i cheme înapoi. Vocea profeticå a tuturor acestor prooroci ridicaøi
de Dumnezeu pentru poporul Såu vestea acelaµi mesaj: „Întoarceøi-vå!
Veniøi înapoi! Nu vå încåpåøânaøi, nu vå înøepeniøi grumazul, nu vå
împietriøi inima, Dumnezeu vrea ca så vå întoarceøi!” Gândiøi-vå la Osea,
pe vremea lui Ieroboam. Deja am citit din Osea 6cå Dumnezeu i-a chemat
så se întoarcå la El. E-adevårat cå Dumnezeu i-a µi pedepsit, dar de ce a
fåcut-o? Dumnezeu ne pedepseµte pentru cå ne iubeµte. El voia ca ei så se
întoarcå µi så fie vindecaøi. „Întoarceøi-vå!” Voia så-i aducå la viaøå, så-i
ridice, så vinå la ei ca roua de dimineaøå, ca ploaia târzie. Vedeøi inima lui
Dumnezeu!

 Mai târziu, Dumnezeu îl ridicå pe Isaia. Ωi pe måsurå ce citim aceastå
carte, vedem cå Dumnezeu spune în repetate rânduri: „Întoarceøi-vå!
Cåutaøi-Må µi Må veøi gåsi!” Chiar în ultimele zile ale lui Iuda, Dumnezeu
l-a ridicat pe Ieremia. El a plâns, a chemat pe copiii lui Israel så se întoarcå,
cåci numai dacå se întorceau, Dumnezeu avea så-i cruøe; pentru cå inima
Lui era plinå de dragoste pentru ei. Dar ei n-au ascultat.

Dupå µaptezeci de ani, prin harul lui Dumnezeu, o råmåµiøå s-a întors
la Ierusalim ca så rezideascå Templul, så îl readucå în starea de la început,
ca o: mårturie a lui Dumnezeu pe påmânt. Dar ascultaøi ce spune Maleahi:
Dumnezeu a spus: „Întoarceøi-vå la Mine!” Dar ei au spus: „La ce så ne
întoarcem? N-avem nici un motiv. Suntem bine, suntem aµa cum trebuie.
Nu am rezidit oare Templul? Nu se citeµte oare Legea? Citim chiar µi
Proorocii. Nu se fac rugåciuni în Templu? Nu avem preoøii? Nu avem
Farisei µi Cårturari care så ne înveøe Legea? Suntem cei mai religioµi
oameni de pe påmânt! La ce så ne întoarcem?” Fraøi µi surori, o istorie
tristå! Foarte tristå!

Când ajungem la Noul Testament, mie mi se pare destul de ciudat cå
acest cuvânt „întoarceøi-vå”, în sensul „întoarceøi-vå la Dumnezeu”, nu
apare foarte des. 1Petru 2:25 este unul dintre rarele exemple în acest sens.
„V-aøi întors la Påstorul µi Supraveghetorul sufletelor voastre”. Dar când
citim Noul Testament, întâlnim un alt cuvânt folosit în locul expresiei
„întoarceøi-vå”. „Întoarceøi-vå” pare a fi prea blând. Aµadar,
corespondentul lui din Noul Testament este „pocåiøi-vå”. Un cuvânt drastic,
„pocåiøi-vå!” Timp de patru sute de ani, Dumnezeu a påstrat tåcerea faøå
de poporul Såu. Apoi, deodatå, un glas în pustie: Ioan Botezåtorul! Ωi
care a fost mesajul? „Pocåiøi-vå, cåci Împåråøia cerurilor este aproape!”



7

Acest mesaj este pentru poporul lui Dumnezeu, nu pentru lume. Desigur,
lumea are nevoie de pocåinøå, dar acest cuvânt este pentru poporul lui
Dumnezeu, pentru poporul ales. „Pocåiøi-vå! Nu vå gândiøi cå sunteøi într-
o stare bunå, nu vå închipuiøi cå poziøia pe care vå aflaøi este cea bunå, nu
vå gândiøi cå sunteøi bine våzuøi în ochii lui Dumnezeu. Nu vå închipuiøi
cå aøi ajuns desåvârµiøi pentru cå sunteøi religioµi. Sunteøi departe de aµa
ceva. Pocåiøi-vå! Întoarceøi-vå cu 180µ”. De ce? Dintr-un motiv pozitiv:
Împåråøia cerurilor s-a apropiat. Gata cu joaca. Realitatea e pe punctul de
a se aråta. Luaøi aceasta în serios. Trebuie så vå pregåtiøi pentru venirea
Împåråøiei cerurilor. Chiar Domnul nostru, când Ωi-a început slujirea, a
transmis acelaµi mesaj: „Pocåiøi-vå, cåci Împåråøia cerurilor se apropie!”
Dupå slujirea Lui perfectå de trei ani, care a fost rezultatul? „Aveøi urechi,
dar nu auziøi. Aveøi ochi, dar nu vedeøi. Inima vi s-a împietrit. Ierusalime,
Ierusalime! De câte ori am vrut så te strâng sub aripile Mele, dar n-ai
vrut.”

Fraøi µi surori, aceµtia reprezintå poporul lui Dumnezeu. Slavå
Domnului cå El a ridicat un popor nou: Biserica. Voi µi eu. Noi suntem
poporul lui Dumnezeu. El Ωi-a încredinøat mårturia µi Numele în mâinile
noastre. El ne-a dat misiunea de a ne alåtura Lui pentru împlinirea acestei
lucråri de aducere a tuturor lucrurilor la picioarele Sale. Priviøi la biserica
timpurie. Cum onorau ei Numele Domnului Isus! Cum ståruiau ei în
învåøåtura apostolilor, în pårtåµia fråøeascå, în frângerea pâinii µi în
rugåciuni! Ce putere aråtau ei lumii! Putere spiritualå, µi nu putere
sufleteascå, lumeascå. Puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Cât de curat
tråiau! Erau numiøi creµtini, pentru cå erau nu doar urmaµi ai lui Cristos,
ci µi asemenea lui Cristos. Cristos îi adunase în Sine Însuµi, erau cuprinµi
în Cristos. Erau uniøi de Cap, pentru cå se puseserå cu toøii sub Capul care
era Cristos. Se adunau împreunå pentru Cristos. Cristos era totul µi în toøi.

Dar ce vedem spre sfârµitul primului secol?
În Apocalipsa, capitolele 2 µi 3, iatå-L pe Domnul nostru înviat, în

posturå de Mare Preot al Locului sfânt, fåcut nu de mânå omeneascå. Cu
alte cuvinte, El este Cel care slujeµte în Bisericå. Ωi, pe când umbla El în
mijlocul celor µapte biserici din Asia, ce a våzut? Efesul, acea bisericå
glorioaså! Cu un început atât de glorios! Cuvântul puternic al lui
Dumnezeu µi lucrarea Sa puternicå erau vizibile în acea cetate. Erau oameni
care aveau dragostea dintâi. Când Pavel, aflat în închisoarea romanå, a
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scris acea scrisoare efesenilor, el a putut så le împårtåµeascå întregul plan
al lui Dumnezeu, fårå så le ascundå ceva. Nu pentru cå erau mai inteligenøi
decât colosenii, ci pentru cå inima lor era în întregime predatå Domnului.
La sfârµitul acelei scrisori, Pavel le-a zis: „Harul fie cu toøi cei care-L
iubesc pe Dumnezeu cu o dragoste nepieritoare” ( RSV) Ei Îl iubeau pe
Dumnezeu cu o dragoste nepieritoare. Acesta a fost Efesul! Dar foarte
curând, dacå citiøi în Apocalipsa, capitolul 2, vå vine så plângeøi. În exterior,
totul se desfåµura ca de obicei. Domnul nostru a spus: „Ωtiu. Ωtiu osteneala
ta, lucrarea ta, µtiu råbdarea ta, µtiu cunoµtinøa ta. Dar unde este dragostea
din spatele ostenelii tale? Unde este credinøa din spatele lucrårilor tale?
Unde este nådejdea din spatele råbdårii tale?” Ei n-au realizat faptul cå se
depårtaserå. Credeau cå sunt tot în starea de la început. Credeau cå sunt
bine. Dar Domnul nostru priveµte la inimå. El cerceteazå inima, cunoaµte
ce se aflå în adâncul ei. El a spus: „Sunt împotriva ta!” Este un cuvânt
tare: „Sunt împotriva ta, pentru cå øi-ai pierdut dragostea dintâi”. „Când
aveai dragostea dintâi, Eu eram totul pentru tine. Fåceai totul pentru Mine,
råbdai pentru Mine. Dar acum M-ai pierdut din vedere, mergi înainte pe
cont propriu. Nimeni n-a observat, nici tu n-ai observat, dar Eu sunt rånit,
adânc rånit. Pocåieµte-te µi få lucrårile dintâi, altfel îøi voi lua sfeµnicul.
Tu Nu Må mai reprezinøi pe Mine.”

Fraøi µi surori, o istorie tristå! Priviøi la Laodiceea. Ei se µi mândreau:
„Sunt bogat, nu duc lipså de nimic, am totul!” Nici cald, nici rece, doar
cåldicel. Ωi Domnul ståtea la uµå µi båtea. Fraøi µi surori, profetic vorbind,
biserica din Laodiceea reprezintå biserica din vremea de pe urmå, vremea
în care ne aflåm noi. Suntem noi în aceastå stare? Putem så-i înµelåm pe
oameni, ne putem înµela µi pe noi înµine, dar pe El nu-L putem înµela, El
cunoaµte totul. Prin urmare, se ridicå întrebarea: Este nevoie de întoarcere?
Fraøi µi surori, pe tot cuprinsul Bibliei vedem cå Dumnezeu Îµi cheamå
poporul, din nou µi din nou, så se întoarcå. Nu doar în Vechiul, ci µi în
Noul Testament. Noi, ca popor al Lui, trebuie så stabilim un lucru înaintea
Domnului, altfel n-are rost så continuåm aceastå conferinøå. Fiecare trebuie
så råspundå la aceastå întrebare: Am eu nevoie så må întorc la Cristos?
Suntem noi muløumiøi de starea noastrå spiritualå? Pe de o parte, pentru
cå µtim cå nu suntem desåvârµiøi, renunøåm? Nu ne putem întoarce dacå
ne gândim cå Dumnezeu ne-a påråsit. Deci, mergem mai departe ca de obicei.
Dar reøineøi: inima lui Dumnezeu plânge: „Veniøi înapoi, întoarceøi-vå!” Unde
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eµti? Lui Dumnezeu Îi e dor de tine. Suntem noi ca µi cei din Laodiceea,
înµelându-ne singuri, gândind cå nu avem nevoie så ne întoarcem? La ce
så ne întoarcem?

Întotdeauna vor exista douå reacøii. Când Dumnezeu ne cheamå så ne
întoarcem, putem avea una din cele douå reacøii. O reacøie este aceasta:
La ce så må întorc? Sunt bine aµa cum sunt. Oare nu sunt mai bun decât
cei din lume? Chiar dacå nu sunt prea diferit de ei. Oare nu citesc Biblia,
nu må rog, fåcându-mi astfel datoria? Nu merg la bisericå? Ωtiøi ce? Nu
sunt perfect, dar starea mea este mult mai bunå decât cea a oamenilor din
aceastå lume. Da, când am lucruri importante de fåcut, Îl las deoparte pe
Dumnezeu pentru un timp. Dar e ceva normal, nu-i ieµit din comun, toatå
lumea face aµa. Eu de ce n-aµ face? Fraøi µi surori, putem adopta aceastå
atitudine, ca µi fariseii µi cårturarii. Când Ioan Botezåtorul chema la
pocåinøå, ei n-aveau nevoie de aµa ceva. Ei credeau cå tot ce le trebuia era
doar o micå îmbunåtåøire. Så se pocåiascå?…Aceasta era prea mult!

Sau, fraøi µi surori, putem adopta o altå atitudine. În Cuvântul lui
Dumnezeu, îl gåsim pe Iov care, la sfârµit, când a våzut slava lui
Dumnezeu, dreptatea proprie i-a apårut ca niµte zdrenøe murdare. El era
un om drept, singurul drept de pe påmânt la acea vreme. Dumnezeu a
putut så-l provoace pe Satan cu privire la Iov. „L-ai våzut pe robul Meu
Iov? Temåtor de Dumnezeu, drept. Dar este ceva în el care este din Iov, µi
nu din Cristos, µi anume dreptatea lui proprie. Dumnezeu i-a permis lui
Satan så-l atace. Iov µi-a vårsat inima: „Sunt drept, pot sta înaintea lui
Dumnezeu, dacå m-ar auzi Dumnezeu! Mi-aµ susøine nevinovåøia!” Dar,
fraøi µi surori, o simplå vedere a lui Dumnezeu e de-ajuns! Dumnezeu nu
då explicaøii niciodatå. El Îµi aratå slava, atât. Ωi ascultaøi ce-a spus Iov:
„Mi-e scârbå de mine, mi-e teamå de mine, må uråsc. Må pocåiesc în praf
µi cenuµå.”

Vå amintiøi de David, un om dupå inima lui Dumnezeu. Dar a påcåtuit.
Apoi a scris Psalmul 51. „Curåøeµte-må, då-mi o inimå curatå. Dacå ai
vrea jertfe, øi-aµ aduce, dar nu vrei. Tot ce pot så-øi aduc este o inimå
zdrobitå µi mâhnitå”. Fraøi µi surori, ascultaøi rugåciunea lui Daniel.
Interesant cå toate aceste rugåciuni de pocåinøå sunt în capitolul 9. În
Daniel 9 gåsim rugåciunea lui. Daniel era un om preaiubit de Dumnezeu.
Aproape desåvârµit. Dar cum s-a rugat, cum s-a pocåit el! Ascultaøi µi
rugåciunea lui Ezra, tot în capitolul 9, din cartea lui, µi rugåciunea lui
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Neemia, în Neemia 9. Rugåciunea acestor oameni este o rugåciune de
întoarcere, întoarcere la Dumnezeu.

Prin urmare, aståzi avem de fåcut o alegere. O, fraøi µi surori, problema
noastrå cea mai mare este cå îi vedem pe aløii, ne vedem µi pe noi înµine,
dar nu-L vedem pe Cristos. O razå, o descoperire, o revelaøie, o viziune a
lui Cristos ne-ar aduce pe genunchi, am cådea cu faøa la påmânt. Aµa cum
a spus Daniel: Mi s-a schimbat culoarea feøei. Trebuie så må întorc.

 Daøi-mi voie så vå pun o întrebare, pe care mi-am pus-o µi mie: Este
viaøa mea cuprinså în Cristos? Este fiinøa mea aduså în întregime în Cristos?
Duhul, sufletul µi trupul, sentimentele, emoøiile, gândurile, pårerile, voinøa
mea, toate acestea sunt aduse în Cristos? Aduse împreunå în Cristos?
Este Cristos cel dintâi în viaøa mea? Când se întâmplå ceva, care-mi este
primul gând? Ce iau în calcul pentru început? Mai sunt dispus så påråsesc
totul µi så-L urmez? Sau m-am schimbat? Påstrez ceva pentru mine? Când
Îl slujesc, o fac din dragoste sau din constrângere, din datorie? Este Cristos
totul µi în toate pentru mine? Este vreun aspect al vieøii mele pentru care
Cristos stå la uµå µi bate? Fraøi µi surori, când mi-am pus aceastå întrebare,
cum am råspuns? Doamne, ai milå de mine! Readu-må la Tine! Acesta
este strigåtul inimii mele µi, fraøi µi surori, fie ca acesta så fie strigåtul
inimii fiecåruia dintre noi. El ne va aduce la viaøå, El ne va ridica, va veni
la noi ca roua de dimineaøå µi ca ploaia târzie. O, Dumnezeule, ai milå de
noi!

Doamne scump, nu låsa så fim aµa de încåpåøânaøi, aµa de înµelaøi,
încât så ne gândim cå n-avem pentru ce så ne întoarcem. Fie ca Duhul
Tåu så cerceteze inima fiecåruia dintre noi, så påtrundå în locurile ascunse
µi så ne aducå la pocåinøå. Slavå øie, Tu eµti nådejdea noastrå. „Cristos
în voi, nådejdea slavei”. Fii låudat! În scumpul Tåu Nume, amin.”
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Urmårile întoarcerii la Cristos

Efeseni 1: 9-10 „dupå ce ne-a fåcut cunoscut misterul voii Sale, potrivit
cu buna Lui plåcere pe care a hotårât-o în Sine Însuµi, pentru ca la împlinirea
vremurilor så-l ducå la îndeplinire, pentru a-µi uni iaråµi în unul, în Cristos,
toate lucrurile, atât cele din ceruri, cât µi cele de pe påmânt.”

Romani 8:28-30 „Dar noi µtim cå toate lucrurile lucreazå împreunå
spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor care sunt
chemaøi dupå planul Såu. Cåci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte,
i-a µi predestinat ca så fie asemenea imaginii Fiului Såu, ca El så fie primul
nåscut între mai muløi fraøi. Ωi pe aceia pe care i-a predestinat, pe aceia i-
a µi chemat, µi pe aceia pe care i-a chemat, i-a µi justificat, µi pe aceia pe
care i-a justificat, i-a µi glorificat.”

 1Ioan 3:1-3 „Vedeøi ce fel de dragoste ne-a aråtat Tatål: så fim numiøi
copii ai lui Dumnezeu! De aceea lumea nu ne cunoaµte, pentru cå nu L-a
cunoscut nici pe El. Preaiubiøilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ωi
ce vom fi nu s-a aråtat încå; dar µtim cå, atunci când se va aråta El, vom fi
ca El, pentru cå Îl vom vedea aµa cum este. Ωi oricine are speranøa aceasta
în El se curåøeµte, dupå cum El este curat.”

Apocalipsa 5: 10 „Ai fåcut din ei o împåråøie µi preoøi pentru Dumnezeul
nostru, µi ei vor împåråøi pe påmânt.”

Så ne rugåm: „Doamne scump, dorinøa inimilor noastre este så vedem
slava Ta. Deµi lui Moise nu i-a fost îngåduit så-øi vadå faøa, ci numai spatele,
noi aståzi putem så vedem slava Ta pe faøa Domnului nostru Isus. O,
Doamne, aratå-Te µi nouå, pentru ca så fim captivaøi, atât de captivaøi de
Tine, încât så ne predåm øie în totalitate µi så-øi dåm voie så fii totul în noi
toøi. Doamne, rugåciunea noastrå este ca totul så fie din Cristos, µi nimic
din noi înµine. Încredinøåm acest timp în mâinile Tale iubitoare µi credem
cå Duhul Tåu va vorbi µi va lucra în fiecare din noi. Doamne, Tu ne cunoµti.
Totul este descoperit înaintea Ta. Noi suntem descoperiøi înaintea Ta,
cerceteazå-ne, curåøeµte-ne µi ia-ne în ståpânire. Îøi cerem aceasta în Numele
Tåu scump, Amin.”
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Muløumim lui Dumnezeu pentru tema pe care ne-a dat-o de aceastå
datå: Unirea tuturor lucrurilor în Cristos. Rugåciunea noastrå sincerå este
ca aceasta så nu råmânå doar o temå, ci så fie un adevår, o realitate în
fiecare dintre noi. Muløumim Domnului pentru aceste câteva zile în care
putem så ne punem sub lumina feøei Lui, ca El så stråluceascå peste noi,
så dea la o parte orice lucru din viaøa noastrå care-I stå în cale. Så-I dåm
voie så vinå în inimile noastre µi så ne umple pe deplin, pentru ca
Dumnezeu så fie slåvit.

Vorbim despre întoarcerea la Cristos. Cu toøii, fie cå suntem creµtini
de multå vreme, fie cå suntem de curând veniøi la Domnul, simøim adânc
o mare nevoie de a ne întoarce la Cristos. Motivul pentru care lucrurile
sunt aµa cum sunt în viaøa noastrå este acela cå adesea suntem foarte
muløumiøi de noi înµine, foarte liniµtiøi, ca µi cum totul ar fi în regulå cu
noi, ca µi cum, dacå Domnul ar veni aståzi, am putea så ståm faøå-n faøå
cu El. Dar cât de mult ne înµelåm! Pentru cå inimile noastre sunt mai
înµelåtoare decât orice. Cine cunoaµte inima? Doar Dumnezeu este Cel
care o încearcå µi care ne cerceteazå. Fraøi µi surori, dacå venim în lumina
feøei Sale, nici unul dintre noi nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Avem
multe lucruri pentru care så ne pocåim. Începem så realizåm cât de departe,
foarte departe, suntem de Domnul nostru. El ne-a råscumpårat, El a plåtit
un preø aµa de mare pentru noi µi, cu toate acestea, unde ne aflåm noi?
Avem nevoie så ne întoarcem, iar calea de întoarcere presupune, înainte
de toate, så ne trezim din somnul nostru, så realizåm cå ne-am depårtat.
În lumina Sa vedem lumina. Fraøi µi surori, doar lumina Sa ne poate aråta
starea realå în care ne aflåm, µi asta pentru ca så ne pocåim, cåci am ajuns
så fim lipsiøi de slava lui Dumnezeu. Când ne pocåim, facem un pas sigur
pe calea de întoarcere. La fel µi fiul risipitor, µi-a adus aminte cât belµug
era în casa tatålui såu, dar el murea de foame, fårå rost. S-a ridicat µi s-a
întors acaså.

Prin urmare, fraøi µi surori, nådåjduim cå, în momentul de faøå, fiecare
din noi, fårå excepøie, se aflå pe drumul de întoarcere la Cristos. Întoarcerea
înseamnå a te întoarce la Cristos, a te întoarce la lucrarea terminatå a lui
Cristos. Întorcându-ne înså la lucrarea terminatå a lui Cristos, ne întoarcem
la Cristos Însuµi.

Scrisoarea cåtre Galateni a fost arma de luptå a lui Martin Luther. El a
folosit aceastå scrisoare în lupta împotriva sistemului romano-catolic. El
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spunea: „M-am cåsåtorit cu aceastå carte, întrucât ea ne aratå îndreptåøirea
prin credinøå”. Credincioµii galateni începuserå så se depårteze de cuvântul
curat al Evangheliei lui Isus Cristos. Fuseserå momiøi de o altå evanghelie,
alta decât Evanghelia - Vestea bunå. Începuserå så se încreadå în faptele
cårnii, crezând cå astfel puteau øine Legea lui Dumnezeu. Înså au cåzut
din harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a încercat så-i aducå înapoi, så
le arate cå omul poate fi îndreptåøit numai prin credinøa în Cristos Isus.

Când Duhul Sfânt ne convinge de påcatele noastre µi ne convinge de
faptul cå Isus Cristos este singurul Mântuitor al lumii, atunci ne întoarcem
la El, crezând în Sângele Såu care ne aduce råscumpårarea µi îndreptåøirea
înaintea lui Dumnezeu.

Fraøi µi surori, ce este îndreptåøirea? Ce anume face posibil så ne
înfåøiµåm înaintea unui Dumnezeu drept? Cum am putea sta înaintea Lui
ca µi cum nu am fi påcåtuit niciodatå? Ce anume face posibilå pentru noi
venirea înaintea lui Dumnezeu cu o asemenea îndråznealå? Iatå ce anume:
noi suntem îmbråcaøi cu Cristos. Când Dumnezeu Se uitå la noi, Îl vede
pe Cristos. Suntem ascunµi în El µi aceasta ne då îndråznealå så ståm
înaintea lui Dumnezeu. Cristos este îndreptåøirea noastrå. Prin urmare,
vedem cå întoarcerea nu înseamnå doar o întoarcere la ceea ce El a fåcut
pentru noi, ci la Cel care ne-a îndreptåøit. Adesea, când citim scrisoarea
cåtre galateni, ne gândim cå ea are o conotaøie negativå; dar parcurgând-
o cu grijå, vedem cå mesajul ei este cât se poate de pozitiv pentru noi,
deoarece în el ni se spune cå suntem îndreptåøiøi ne întoarcem la Cristos.
De exemplu, în Galateni 1: 15 scrie: „Dumnezeu…a binevoit så descopere
pe Fiul Såu în mine”. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia nu înseamnå
numai a fi îndreptåøit, ci înseamnå µi cå lui Dumnezeu I-a fåcut plåcere
så-L descopere pe Fiul Såu în mine. Apoi continuå în capitolul 2, versetul
20: „Am fost råstignit cu Cristos µi nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieµte în
mine. Acum tråiesc în trup prin credinøå, dar nu credinøa mea, ci credinøa
Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru mine”. Mai
departe, în capitolul 4, versetul 17: „…pânå ce Cristos va lua chip în
voi”. Deci, fraøi µi surori, ce este Evanghelia? Unde ne duce îndreptåøirea?
Ne duce la Cristos. Cristos revelat în noi, Cristos tråind în noi µi Cristos
luând chip în noi. Aceasta înseamnå întoarcerea la Cristos.

 Dacå citim 1Corinteni, constatåm cå ea este o altå scrisoare deprimantå.
Pavel le-a scris: Aøi fost sfinøiøi, aøi fost numiøi sfinøi, gândiøi-vå la asta!
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Aceµti credincioµi corinteni au fost sfinøiøi de Dumnezeu, erau numiøi sfinøi.
Aståzi, dacå cineva ar veni la tine µi te-ar întreba: „Eµti sfântul cutare?”,
care øi-ar fi reacøia? „O, nu sunt vrednic!” Dar eµti! Noi suntem numiøi
sfinøi, îndreptåøiøi, sfinøiøi de Domnul nostru Isus. Dar priviøi la aceµti
credincioµi corinteni. Erau carnali, tråiau dupå carnea lor, nu erau altfel
decât oamenii din lume. Tråiau în påcate grele, se înµelau unii pe aløii, se
acuzau unii pe aløii în tribunale omeneµti. Le plåcea så månânce µi så bea;
nici la strângerile lor nu era rânduialå. În ceea ce priveµte credinøa, nu
credeau în înviere. Aveau o viaøå stricatå.

Singura råscumpårare este în Isus Cristos µi în El råstignit. Sfinøirea
este Isus Cristos µi El råstignit. Crucea Lui este cea care lucreazå în vieøile
noastre, dând morøii carnea µi faptele ei, lumea µi påcatul, pentru ca Cristos
så tråiascå în noi µi så fie sfinøirea noastrå. Dumnezeu L-a fåcut
înøelepciune, îndreptåøire, sfinøenie µi råscumpårare.

Deci, fraøi µi surori, pentru credincioµii corinteni, întoarcerea la Cristos
presupunea ca ei så fie eliberaøi total de carne prin crucea Domnului nostru
Isus, pentru ca Cristos så fie sfinøirea lor, cåci Cristos locuia în ei.

Så trecem acum la scrisoarea cåtre Coloseni. Credincioµii coloseni
cåutau perfecøiunea. Ei voiau så fie perfecøi µi, datoritå acestei dorinøe de
a fi perfecøi, ajunseserå la aµa numita erezie a colosenilor. Este un amestec
ciudat de misticism µi ritualism. Ne-am gândi cå aceste douå entitåøi nu
merg împreunå, dar ciudat, adesea vedem cå misticismul µi ritualismul îµi
dau mâna. Ei cåutau perfecøiunea sau, ca så folosim un alt cuvânt, se
glorificau prin erezia lor. Prin urmare, apostolul Pavel încearcå så-i ducå
înapoi så vadå cå toatå plinåtatea dumnezeirii locuieµte, trupeµte, în Cristos.
Voi sunteøi desåvârµiøi în El. Cristos în voi, nådejdea slavei. Deci, fraøi µi
surori, ce este glorificarea? Glorificarea înseamnå cå Cristos ia chip în
voi. Måsura în care Cristos ia chip în voi este måsura în care sunteøi
glorificaøi.

Scrisoarea cåtre Filipeni. Nu este o altå scrisoare care så arate mai
bine viaøa låuntricå a lui Pavel. Aici el ne deståinuie un secret al vieøii
sale creµtine. Care este acesta? Unul foarte simplu: „Pentru mine, a tråi
este Cristos”. Acesta este secretul.

2 Corinteni este scrisoarea care aratå slujirea apostolului Pavel, secretul
slujirii sale. Care este acest secret? Slujirea nu înseamnå doar a face o
lucrare, slujirea înseamnå a-L da pe Cristos celorlaløi. Pavel nu este decât
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un vas de lut, dar în acest vas de lut se aflå o comoarå. Pentru ca lumina
acestei comori så stråluceascå µi så dea viaøå altora, vasul de lut trebuie
spart, zdrobit. Acest lucru explicå secretul slujirii lui Pavel. El era un om
zdrobit, murea în fiecare zi, purta omorârea lui Isus în viaøa lui, pentru ca
viaøa lui Isus så fie în el µi, de asemenea, în aløii.

Deci, fraøi µi surori, ce înseamnå întoarcerea la Cristos? Înseamnå
întoarcerea la ceea ce este El, înseamnå a-L låsa pe El så fie totul pentru
noi. În aceastå dimineaøå am dori så cugetåm la urmårile întoarcerii la
Cristos.

Noi ne-am întors la Cristos. Care sunt urmårile? Cea dintâi µi cea mai
importantå este împlinirea planului veµnic al lui Dumnezeu. Fraøi µi surori,
Dumnezeul nostru Se orienteazå dupå un plan. Chiar de la bun început,
înainte de întemeierea lumii, El a alcåtuit un plan în Sine Însuµi, care a
fost numit “taina veacurilor”. El este Dumnezeul care planificå, nu face
nimic la întâmplare. „…dupå buna plåcere a voii Sale Ωi-a alcåtuit un
plan slåvit în Sine Însuµi…” Din påcate, prin natura noastrå, noi nu ne
orientåm dupå un plan, ci ne låsåm conduµi de nevoia noastrå. Ωi pentru
cå ne orientåm dupå nevoie, suntem concentraøi asupra noastrå. Aµa stau
lucrurile în ceea ce ne priveµte, dar Dumnezeu Se orienteazå dupå un
plan. Prin urmare, când ne întoarcem la Cristos, orientarea noastrå se
schimbå. Suntem izbåviøi de felul de a ne orienta dupå nevoie µi urmåm
acum orientarea dupå un plan. Suntem izbåviøi de tendinøa de a ne
concentra asupra noastrå, ca så putem så ne concentråm asupra lui Cristos.
Biblia ne spune cå în inima lui Dumnezeu era ascunså de-a lungul
veacurilor o tainå, un secret. Toate lucrårile Sale au fost guvernate de
acest secret. El n-a fåcut niciodatå nimic separat de acest plan tainic.
Întrucât secretul este atât de glorios, n-a putut så-l împårtåµeascå imediat
omului. Dar, din loc în loc, se pare cå a låsat câteva indicii cu privire la
taina veacurilor, la planul veµnic, la voia Sa ascunså. De fapt, dacå citiøi
Vechiul Testament, veøi vedea cå El a fragmentat acest secret, dezvåluind
pårticele din el ici µi acolo, dându-ne o idee despre planul Såu. Så luåm
exemplul lui David. David nu a fost doar împårat, el a fost µi prooroc. Så
citim Psalmul 2: 6-8 „Ωi Eu am uns pe Împåratul Meu peste Sion, muntele
sfinøeniei Mele’. Voi vesti hotårârea: „Domnul Mi-a zis: ‚Tu eµti Fiul
Meu; Eu aståzi Te-am nåscut. Cere-Mi µi-øi voi da naøiunile de moµtenire
µi marginile påmântului în ståpânire.” El a spus: „Tu eµti Fiul Meu, aståzi
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Te-am nåscut. Cere-Mi µi-øi voi da naøiunile de moµtenire µi marginile
påmântului în ståpânire”.

Så citim în Proverbe, capitolul 8. Aceasta este înøelepciunea lui
Solomon, fiul lui David. În Proverbe 8, Fiul lui Dumnezeu este personificat
ca Înøelepciune. Versetele 22-30 : „Domnul må avea la începutul cåii Sale,
înaintea lucrårilor Sale de demult. Din eternitate am fost unså, de la început,
înainte de a fi påmântul. Când nu erau adâncuri am fost nåscutå, când nu
erau izvoarele bogate în apå. Înainte de a fi fost întemeiaøi munøii, înaintea
dealurilor, am fost nåscutå, când El încå nu fåcuse påmântul, nici câmpiile,
nici începutul pulberii lumii. Când El pregåtea cerurile, eu eram acolo;
când trågea un cerc pe faøa adâncului, când aµeza norii sus, când fântânile
adâncului deveneau tari, când impunea mårii hotårârea Sa, ca apele så nu
treacå peste porunca Lui, când stabilea temeliile påmântului, atunci Eu Îi
eram meµter µi zilnic eram desfåtarea Sa, veselindu-må întotdeauna
înaintea Lui.” Fiul, desfåtarea Sa. În unele traduceri se spune: meµterul,
arhitectul. De ce? Pentru cå toate lucrurile au fost fåcute în El, prin El µi
pentru El. Aici avem o cheie: Fiul.

Apoi, dacå deschidem la Isaia 9: 6, vom mai gåsi o cheie: „Pentru cå
un copil ni S-a nåscut, un Fiu ni S-a dat, µi domnia va fi pe umårul Lui; µi-
I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Pårinte al
eternitåøii, Domn al påcii. Întinderea domniei Lui µi a påcii va fi fårå
sfârµit, pe tronul lui David µi în împåråøia Sa, ca s-o întåreascå µi s-o
susøinå cu judecatå µi cu dreptate, de acum µi pentru totdeauna. Râvna
Domnului oµtirilor va face aceasta.”

O altå cheie a secretului se gåseµte în Daniel 7: viziunea din timpul
nopøii, versetele 13, 14: „Am privit în viziunile de noapte µi, iatå, Unul ca
un Fiu al Omului venea cu norii cerurilor; µi s-a apropiat de Cel Båtrân de
zile µi L-au adus înaintea Lui. Ωi I s-a dat ståpânire µi glorie µi o împåråøie,
pentru ca toate popoarele, naøiunile µi limbile så-I slujeascå. Ståpânirea
Lui este o ståpânire eternå, care nu va trece, µi împåråøia Lui nu va fi
nimicitå.”

 Prin urmare, fraøi µi surori, ce este aceastå tainå a lui Dumnezeu, acest
secret al Lui cu privire la planul Lui din veµnicii? Este Fiul. Dumnezeu
va da totul Fiului Såu. Fiul este moµtenitorul tuturor lucrurilor. Toate
împåråøiile, slava, puterea, ståpânirea, toate Îi aparøin. Aceasta este taina.
Slavå Domnului cå. într-o bunå zi. aceastå tainå a fost descoperitå. Când
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Domnul nostru Isus a venit în aceastå lume, Cuvântul S-a fåcut trup µi a
locuit în mijlocul oamenilor, plin de har µi de adevår. El, care este egalul
lui Dumnezeu, care este chipul identic al lui Dumnezeu - µi iatå aici ceva
ce trebuie menøionat: S-a golit pe Sine Însuµi de toatå slava µi cinstea ce-
I reveneau ca Dumnezeu. S-a golit în întregime pentru a lua chip de rob.
Luând înfåøiµarea unui om, El a fost ascultåtor. Aµa a fost plånuit så fie µi
omul. Omul a fost creat ca så fie ascultåtor de Dumnezeu. Ωi iatå aici
Omul exemplu, singurul Om care a ascultat, care S-a smerit, care a fost
ascultåtor de Tatål pânå la moarte, µi încå moarte de cruce. Din acest
motiv, Tatål L-a înåløat foarte mult µi I-a dat un Nume care este mai presus
de orice nume. În acest Nume, fiecare genunchi se va pleca µi fiecare
limbå va mårturisi cå Isus este Domnul. Taina a fost aråtatå.

Apoi, dacå citiøi epistolele, taina este dezvåluitå pe deplin. Aici vedem
cå planul din veµnicii al lui Dumnezeu a fost ca Fiul Såu så fie Fiu peste
toate lucrurile, totul så poarte ceva din frumuseøea Lui, din slava Lui, din
caracterul Lui, din El. Nici un lucru nu este menit så se arate pe sine;
cerurile n-au fost fåcute pentru a fi doar ceruri, ci pentru a vesti slava lui
Dumnezeu. Påmântul nu a fost fåcut doar ca så cuprindå lucrurile de pe
el, ci ca totul så fie adus la supunerea faøå de Cristos. Iar omul, în calitate
de cåpetenie a întregii creaøii, ca cel care ståpâneµte peste creaøie, va fi
umplut pânå la plinåtate cu Cristos.

 Fraøi µi surori, care este deci, semnificaøia întoarcerii la Cristos? Nu
este vorba doar de un aspect personal, de un privilegiu personal de care
så ne bucuråm – deµi, slavå Domnului cå este aµa! Mai existå înså un
aspect, cel mai important µi primordial: când ne întoarcem la Cristos,
suntem cu un pas mai aproape de momentul când toate lucrurile vor fi
unite în El. De aceea scrie în Efeseni 1:21, 22 cå Cristos a fost… „dat så
fie Cap peste toate lucrurile, Bisericii, care este Trupul Lui, plinåtatea
Celui ce umple totul în toøi.” (GBV) Deci, fraøi µi surori, puteøi vedea
acum complexitatea, importanøa întoarcerii la Cristos. Ea nu are implicaøii
numai asupra ta, ci asupra întregului plan al lui Dumnezeu. Poøi fi o
persoanå care så întârzie, care så amâne împlinirea planului lui Dumnezeu,
sau poøi fi o persoanå care så gråbeascå împlinirea planului lui Dumnezeu.
Gândiøi-vå, aµadar, ce responsabilitate avem! Atunci cum så putem så
ståm pasivi µi så ne liniµtim cu gândul cå: „Îmi e de-ajuns cå am scåpat de
iad µi cå acum merg în cer; asta îmi este suficient”’. Fraøi µi surori, ce



18

jignire aducem la adresa lui Dumnezeu, cum rånim noi inima Lui dacå
gândim astfel! Noi nu ne putem permite så ne consideråm o lucrare
terminatå, µi aceasta nu de dragul nostru, ci de dragul lui Dumnezeu,
pentru planul Lui. Fie ca Duhul lui Dumnezeu så stråpungå inima noastrå!
Cum putem så tråim atât de nepåsåtori? Nici nu ne dåm seama cât L-am
rånit pe Dumnezeu!

Fraøi µi surori, de ce trebuie så ne întoarcem la Cristos? Nu pentru noi,
ci pentru Dumnezeu! O, cum a plâns Dumnezeu de-a lungul veacurilor,
rugând, implorând! De ce? “Aståzi, dacå auziøi glasul Lui, nu vå împietriøi
inima.”

 Dar, desigur, când ne întoarcem cu adevårat la Cristos, suntem
binecuvântaøi, pentru cå toatå plinåtatea dumnezeirii locuieµte în El.
Întorcându-te la Cristos, te întorci acaså, te întorci la bogåøiile de nepåtruns,
glorioase, care sunt în El. El este plinåtatea lui Dumnezeu. Noi nici nu ne
putem imagina cum este aceastå plinåtate a lui Dumnezeu. Am gustat
puøin din dragostea Lui, puøin din dreptatea Lui, puøin din sfinøenia Lui,
puøin din frumuseøea Lui, puøin din slava Lui, din curåøia Lui. Doar puøin.
Dar mai este aµa de mult! El vrea så ne binecuvânteze cu toate
binecuvântårile spirituale din locurile cereµti în Cristos Isus. Prin urmare,
întorcându-ne la Cristos, ne întoarcem la plinåtate, începem så ne bucuråm
ca niciodatå de Cristosul nostru.

Un alt lucru. Când ne întoarcem la Cristos, descoperim cå El începe så
ne transforme µi så ne facå asemenea Lui. Ce înseamnå creµterea spiritualå?
Noi vrem så creµtem din punct de vedere fizic. Un copil vrea så creascå.
Mi-aduc aminte de sora mea mai micå µi de sora veriµoarei mele.
Amândouå erau micuøe. Într-o zi s-au aµezat pe scåri µi cineva le-a auzit
vorbind. Ωtiøi despre ce vorbeau? Se plângeau de faptul cå erau cele mai
mici din familie (ca vârstå). „Noi suntem atât de mici, uitå-te la fraøii µi
surorile noastre, câte pot ei så facå! Iar noi nu putem face nimic”. Vroiau
så creascå, så fie mature! Dar, ciudat, copiii lui Dumnezeu nu sunt aµa!
Noi nu vrem så creµtem. „Ce bine ar fi så råmânem bebeluµi în Cristos
toatå viaøa, ca altcineva så aibå grijå de noi, iar noi så n-avem nici un fel
de responsabilitate! O idee strålucitå, nu-i aµa?” Dar ne înµelåm! Dumnezeu
nu vrea bebeluµi. El vrea så aibå fii µi fiice. Dumnezeu cautå oameni care
så împartå responsabilitatea cu Fiul Lui. Dar ce este creµterea creµtinå?
Cum ajungem la maturitate spiritualå? Noi µtim cum så ajungem la
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maturitate fizicå µi mentalå, dar µtim cum så ajungem la maturitate
spiritualå? Creµterea spiritualå este creµterea lui Cristos în tine. Tu nu
creµti, ci te micµorezi, iar Cristos este Cel care creµte; aceasta este creµterea
spiritualå. Din acest motiv, este un proces foarte dureros. Tu trebuie så
mori ca El så tråiascå. Cu cât te pleci mai mult la cruce, cu atât se aratå
mai din plin în tine viaøa lui Cristos. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt
în vieøile noastre în ziua de azi. El vrea ca så fim schimbaøi µi transformaøi,
pânå ce vom fi fåcuøi asemenea chipului lui Cristos. Ce înseamnå a fi
transformat în asemånare cu Cristos? Ce înseamnå ca Cristos så ia chip
desåvârµit în noi? Aceasta înseamnå: nimic din mine, totul din Cristos.

Dragi fraøi µi surori, noi am început viaøa cu nimic din Cristos, totul
din mine. Apoi, treptat, am devenit ceva din Cristos µi ceva din mine.
Pânå ce, în final, totul va fi din Cristos, nimic din mine. Aceasta înseamnå
cå Cristos a luat chip desåvârµit în noi, aceasta este creµterea spiritualå.
Dacå ne måsuråm dupå acest standard, cât de departe am ajuns? Acesta
este deci, un alt aspect al întoarcerii la Cristos.

Acum, al treilea aspect: a fi gata pentru Cristos. Cum så fii gata pentru
Cristos? Singura modalitate de a fi gata pentru Cristos este aceasta: dupå
cum este El, aµa suntem µi noi. Adicå så fim ca El. Ωi a fi ca El nu înseamnå
a-L imita în exterior. A fi ca El înseamnå a-I permite så tråiascå neîngrådit
în µi prin noi. Aceasta înseamnå a fi ca El. Ωi acesta este modul în care
putem fi gata pentru Cristos, atât cât cunoaµtem noi. Îi permitem lui Cristos
så tråiascå în noi µi prin noi. Dragostea desåvârµitå alungå teama, pentru
cå suntem ca µi El. De aceea, în ziua judecåøii, când ne vom înfåøiµa cu
toøii înaintea Scaunului de judecatå al lui Cristos, nu va exista teamå.

Prin urmare, aµa ne putem pregåti pentru venirea Domnului nostru
Isus. Cel care ne-a chemat este credincios µi va face acest lucru. Noi nu
putem så-l facem, dar dacå suntem gata så ne låsåm în mâna Lui, El îl va
face. Ωi credem cå deja µi acum lucreazå la aceasta. Aµa cå, atunci când
vom sta înaintea Lui, nu ne va fi teamå. „Fårå vinå la venirea Domnului
nostru Isus.” Aceasta este rugåciunea mea: „Dumnezeul påcii så vå
sfinøeascå El Însuµi pe deplin, µi duhul vostru, sufletul vostru µi trupul
vostru så fie påzite întregi, fårå prihanå la venirea Domnului nostru Isus
Cristos.” Pregåtiøi pentru Împårat!

În fine, råsplata. Fraøi µi surori, va exista råsplata Împåråøiei. Ce este
råsplata? Ce este harul? Ce este darul? Harul este ceva oferit gratis tuturor,
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µi el depinde de cel care oferå, µi nu de cel care primeµte. Este gratis.
Slavå Domnului cå El este Dåruitorul tuturor lucrurilor bune. El då, µi då
µi a dat pe singurul Lui Fiu, tot ce avea. Noi nu-l meritåm, n-am fåcut
nimic pentru a-l dobândi, dar aµa este harul: este oferit gratis. Dar, fraøi µi
surori, Biblia ne spune cå va fi µi o råsplatå. Ce este råsplata? Dacå primeµti
ceva pentru ceea ce ai lucrat, aceasta este o råsplatå. Nu este dar, ci råsplatå.
Råsplata este selectivå, nu este oferitå tuturor, nu este gratis, ci implicå
un cost. Ea cere muncå µi depinde de cel care o primeµte, nu de cel care o
då. Biblia spune cå Dumnezeu nu este doar Dåruitorul tuturor lucrurilor
bune, ci El oferå µi o råsplatå celor care-L cautå cu sinceritate. Existå
vreo contradicøie aici? Nu. Aståzi, noi abuzåm de har. În aµa måsurå
abuzåm de faptul cå harul e fårå platå, încât nu avem nici un simø al
responsabilitåøii. „El a fåcut totul. Totul este acordat gratis. De ce så-mi
bat capul? Indiferent de cum acøionez sau reacøionez, El må iubeµte µi va
avea grijå ca så ajung în Împåråøie, atunci când va veni pe acest påmânt.
Voi domni µi voi ståpâni împreunå cu Cristos timp de o mie de ani.” Dar
reøineøi: aceasta nu este un dar, ci este o råsplatå. Este adevårat cå veµnicia
este un dar, viaøa veµnicå este un dar. Dacå crezi în Domnul Isus, eµti
mântuit pentru veµnicie. Sau, mai simplu spus: cerul este al tåu pentru
totdeauna. Dar øineøi minte: înainte de cer, va fi Împåråøia de o mie de ani.
Domnul nostru Isus Se va întoarce pentru a-Ωi primi Împåråøia. Toate
împåråøiile påmântului vor deveni Împåråøia lui Dumnezeu µi a Cristosului
Såu. Ωi El va domni peste întregul påmânt timp de o mie de ani, cu dreptate.
Dar când va veni Împåråøia Lui, El îi va råsplåti pe cei care au înaintat cu
sârguinøå cåtre øel, pe cei care au fost transformaøi µi fåcuøi asemenea lui
Cristos, pe cei care s-au întors la Cristos, pe cei care sunt gata pentru El,
pe biruitori, dacå vreøi. Aståzi dacå murim împreunå cu El, vom domni
împreunå cu El în zilele care vor veni.

Fraøi µi surori, aceasta este o råsplatå, nu un dar. Nu este datå gratis
tuturor, ci este datå celor care o meritå. Înseamnå aceasta cå råsplata µi
darul se contrazic? Nu. Sunt complementare. De ce? Pentru cå atunci
când øi se oferå darul µi tu îl primeµti, primeµti harul lui Dumnezeu. Dar
dupå ce ai primit harul lui Dumnezeu în tine, µtii cå acesta nu este finalul?
Ωtii tu cå harul înseamnå înainte de toate cå existå ceva în acea Persoanå,
atât de plåcut, atât de atractiv, atât de satisfåcåtor? Acesta este începutul
harului. Dumnezeu este un Dumnezeu al harului. Domnul nostru este
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plin de har. Este atât de atractiv, atât de frumos, atât de glorios, atât de
bogat, atât de strålucitor! Aceasta este originea harului. Ωi apoi, când acest
har ajunge la om ca dar, gratis – „Crede în Domnul Isus µi vei fi mântuit”
– noi primim acest har în noi. Acesta este al doilea pas.

Dar harul mai are µi un al treilea pas. Dupå ce ai primit harul, acest har
va începe så te schimbe, încât µi tu, la rândul tåu, vei ajunge plin de har.
Poøi så fii plin de har, dupå cum El este plin de har.

Deci, fraøi µi surori, ce este råsplata? Da, råsplata este lucrarea ta. Dar
ce fel de lucrare este aceasta? Tot El este Cel care lucreazå în tine µi în
mine. Deci, este tot har, este un har aråtat în afarå. Nu este lucrarea ta,
este lucrarea Lui. El lucreazå în tine, lucreazå prin tine; tu dai voie harului
så curgå prin viaøa ta. Ωi, fraøi µi surori, pe aceastå bazå El ne va råsplåti.
Deci, în cele din urmå, totul este har. N-avem nimic cu ce så ne mândrim.
De aceea a zis Pavel: Sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Dar,
slavå Domnului, El este atât de plin de har, încât ne va µi råsplåti, chiar
dacå El este Cel care face toatå lucrarea. Asta pe de o parte. Pe de altå
parte, dorinøa Lui este ca noi så câµtigåm aceastå råsplatå. Atunci, cine
suntem noi ca så nu încercåm? O, apostolul Pavel, cum tânjea el dupå
ziua lui Cristos, cum aµtepta så-L vadå pe Domnul faøå-n faøå.! Ωi ca så
ajungå acea zi, el se arunca spre ce-i ståtea înainte, uitând ce era în urma
lui. Voia så apuce pe Cel de care fusese µi el apucat, de Cristos. Aceasta
este atitudinea pe care trebuie s-o avem! Dacå veøi proceda aµa, nu trebuie
så vå faceøi probleme de råsplatå, pentru cå Dumnezeul nostru este drept
µi credincios.

Prin urmare, fraøi µi surori, întoarcerea la Cristos implicå atâtea aspecte!
Cel mai important este ca planul veµnic al lui Dumnezeu cu privire la Fiul
Såu så fie pe deplin realizat. Aceasta vrea så spunå versetul: „…la
împlinirea timpurilor så uneascå din nou toate lucrurile în Cristos, cele
din ceruri µi cele de pe påmânt”. Låudat så fie Domnul!

Doamne scump, ne plecåm înaintea Ta, uimiøi de cåile Tale, uimiøi de
planul Tåu. Doamne, Îøi muløumim cå ne-ai permis så fim implicaøi în
aceastå mare tainå a veacurilor. Trezeµte-ne, pentru ca så vedem ce
privilegii µi ce responsabilitåøi avem, pentru ca så ne întoarcem cu toøii
la Cristos. Pentru ca Cristos så fie totul în toøi pentru noi. A Ta så fie
slava, în Numele Domnului nostru Isus, Amin.”
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Treziøi-vå µi fiøi gata

Deschideøi vå rog la:
Osea 6:1-3: „Veniøi så ne întoarcem la Domnul! Cåci El ne-a sfâµiat µi

tot El ne va vindeca; El ne-a lovit µi tot El ne va lega rånile. El ne va reînvia
dupå douå zile, a treia zi ne va ridica µi vom tråi înaintea Lui. Så cunoaµtem,
så urmårim cunoaµterea Domnului! Cåci El Se iveµte ca zorile dimineøii µi
va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primåvarå care udå påmântul.”

Romani 13:11-14 „Ωi faceøi aceasta, µtiind vremea, cå acum este ora de
a ne trezi din somn, cåci acum mântuirea este mai aproape de noi decât
atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, ziua este aproape. Aµadar,
så ne dezbråcåm de faptele întunericului µi så ne îmbråcåm cu armura
luminii. Så tråim frumos ca în timpul zilei, nu în petreceri µi beøii, nu în
desfrânåri µi în fapte de ruµine, nu în certuri µi în invidie, ci îmbråcaøi-vå în
Domnul Isus Cristos µi nu purtaøi de grijå cårnii ca så-i împliniøi poftele.”

2Corinteni 7:10,11 „Cåci întristarea dupå voia lui Dumnezeu produce
o pocåinøå care conduce la mântuire µi de care nu-øi pare råu, dar întristarea
lumii produce moarte. Cåci iatå, tocmai întristarea aceasta dupå voia lui
Dumnezeu, ce silinøå a trezit în voi, ce dezvinovåøire, ce indignare, ce teamå,
ce dorinøå aprinså, ce râvnå, ce pedeapså! În toate voi aøi aråtat cå sunteøi
curaøi în privinøa aceasta.”

Så ne rugåm: „Doamne scump, vrem så Îøi muløumim pentru acest
privilegiu de a veni împreunå înaintea prezenøei Tale, în Numele Tåu, ca så
auzim Cuvântul Tåu. Doamne, Îøi cerem så ne dai urechi de auzit µi o inimå
care så înøeleagå. Ne rugåm ca Cuvântul så nu se întoarcå la Tine fårå rod,
ci så-µi atingå scopul în fiecare din noi, pentru ca planul Tåu så fie dus la
îndeplinire. Te rugåm în Numele scump al Domnului nostru Isus, Amin.”

De data aceasta, ne-am adunat cu toøii pentru a cugeta la unirea tuturor
lucrurilor în Cristos. În aceastå unire, noi, ca popor al Domnului, trebuie
så fim cei dintâi. Noi suntem primele roade ale creaøiei. Noi trebuie så
fim aduµi în Cristos, apoi vor urma toate celelalte lucruri. Iatå, deci, cât
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de important este så privim cu mare seriozitate acest lucru înaintea
Domnului.

Responsabilitatea mea este întoarcerea la Cristos. Aµa cum am spus µi
în prima parte a mesajului, e de presupus cå s-a produs o deviere µi, datoritå
acestei devieri, a apårut nevoia de întoarcere. Provocarea care ne vizeazå
pe noi este aceasta: simøim noi nevoia de întoarcere la Cristos? Care este
atitudinea noastrå? Consideråm cå nu avem nevoie de întoarcere, pentru
cå suntem acolo unde trebuie så fim, întotdeauna am fost µi nu ne-am
abåtut nici o clipå? Fraøi µi surori, dacå aceasta este atitudinea noastrå,
atunci nu avem nevoie så auzim cele ce vor fi rostite în continuare. Dar
dacå, prin harul lui Dumnezeu, simøi nevoia ta, iar aceastå nevoie nu este
doar la nivelul minøii; dacå în adâncul inimii simøi necesitatea întoarcerii
la Cristos, atunci urmåtoarea întrebare pe care trebuie så ne-o punem este:
cum? Cum så ne întoarcem la Cristos? Calea de întoarcere – la aceasta
am dori så cugetåm în aceastå dimineaøå, înaintea Domnului.

 Nu µtiu ce simøiøi voi, dar eu simt foarte acut faptul cå, în aceste zile
de pe urmå, copiii lui Dumnezeu tind så doarmå din punct de vedere
spiritual. Mi se pare a fi un fenomen obiµnuit. Poporul lui Dumnezeu nu
este vigilent, poporul lui Dumnezeu nu este treaz, nu vegheazå, nu este
plin de râvnå. Poporul lui Dumnezeu pare a fi amorøit, pare a dormi din
punct de vedere spiritual. Aceasta gåsim în Cuvântul lui Dumnezeu. În
Romani, capitolul 13 suntem chemaøi så ne trezim, så ne trezim din somn.
„Pentru cå noaptea este mult înaintatå µi ziua este aproape.” Cu alte cuvinte,
nu putem µi nu trebuie så continuåm så råmânem în letargie spiritualå, în
somn spiritual, chiar în comå. Pentru cå noaptea este mult înaintatå, este
timpul så ne trezim. Mai ales când se apropie miezul nopøii, tendinøa så
adormi este mare. Este greu så stai treaz. Dar acesta este cel mai periculos
timp. Pentru cå acesta este timpul când ni se cere så fim treji, så fim
veghetori.

Domnul Isus S-a dus cu ucenicii în Grådina Gheøimani. El era foarte
apåsat în duhul Såu! Le-a cerut ucenicilor så råmânå acolo, iar El urma så
meargå mai departe ca så Se roage. A luat cu El pe trei dintre cei mai
apropiaøi ucenici ai Såi. Mie mi se pare ciudat faptul cå Domnul Isus i-a
låsat pe ceilaløi ucenici acolo, fårå så le cearå så vegheze µi så se roage cu
El. Dar acestor trei ucenici, cei mai apropiaøi ucenici, Domnul nostru le-
a cerut så vegheze µi så se roage împreunå cu El. El a mers la o anumitå
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depårtare µi S-a rugat. La întoarcere, i-a gåsit pe cei trei dormind adânc.
Domnul i-a sculat µi le-a spus: „Vegheaøi µi rugaøi-vå ca så nu cådeøi în
ispitå. Duhul este plin de râvnå, dar carnea este fårå putere.” Am putea
spune ca aceasta este starea universalå a copiilor lui Dumnezeu de aståzi.
Suntem într-o stare de amorøealå, dormim. Zilele de pe urmå sunt cele
mai apåsåtoare. La fel este µi când ajungem la miezul nopøii; pentru trup
este foarte greu så råmânå treaz. Dar acesta este timpul cel mai important
în care e nevoie så fii treaz µi veghetor.

Aceste versete din Romani 13 sunt bine cunoscute. De ce? Pentru cå
ele au reprezentat punctul de råscruce în viaøa lui Augustin. Augustin a
fost un tânår foarte inteligent. A avut o minte atât de ascuøitå, încât a
devenit profesor universitar de Retoricå la o vârstå foarte fragedå. Pe
vremea lui, a fi profesor de Retoricå era cea mai înaltå poziøie ce se putea
obøine în universitate. Dar acest tânår a dus o viaøå destråbålatå. Mama
lui, Monica, s-a rugat pentru el, a plâns înaintea Domnului pentru fiul ei.
Când Augustin a început så simtå nevoia de a înøelege semnificaøia vieøii,
a început cåutarea. A ajuns la fanatism. Dar, într-o zi, el µi prietenii lui au
mers så petreacå câteva zile împreunå, cu scopul de a cugeta la sensul
vieøii. Înså n-au ajuns la nici o concluzie. Augustin a fost atât de frustrat,
încât s-a ridicat µi a plecat så se plimbe prin grådinå. Care este sensul
vieøii? Nici un råspuns. La un moment dat a auzit niµte copii cântând µi s-
a oprit så asculte cuvintele lor. Ceea ce a auzit a fost: „Ia-o, ia-o µi citeµte-
o.” A mers înapoi la el în camerå, a luat Biblia, a deschis-o µi a citit Romani
13, versetele pe care le-am citit la început. „Ωi faceøi aceasta, µtiind vremea,
cå acum este ora de a ne trezi din somn, cåci acum mântuirea este mai
aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea a trecut, ziua este
aproape. Aµadar, så ne dezbråcåm de faptele întunericului µi så ne
îmbråcåm cu armura luminii. Så tråim frumos, ca în timpul zilei, nu în
petreceri µi beøii, nu în desfrânåri µi fapte de ruµine (aµa tråia Augustin),
nu în certuri µi în invidie, ci îmbråcaøi-vå în Domnul Isus Cristos µi nu
purtaøi de grijå cårnii, ca så-i împliniøi poftele.” A auzit glasul lui
Dumnezeu, s-a pocåit µi s-a întors la Cristos.

Fraøi µi surori, suntem noi amorøiøi din punct de vedere spiritual? Am
fost treziøi? Ωtiøi, viaøa e o luptå. Din momentul în care te naµti, lupøi în
fiecare zi µi-n fiecare ceas împotriva morøii. Din punct de vedere fizic,
viaøa întreagå este o luptå continuå. Cu cât mai adevårat este aceasta din
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punct de vedere spiritual! Cât de adesea cântåm cå, dacå suntem mântuiøi,
asta-i tot. Lupta a fost câµtigatå, aµa cå putem så ne destindem, så privim
lucrurile cu uµurinøå, så fim nepåsåtori. Fraøi µi surori, este aceasta
atitudinea noastrå? Dacå da, atunci nu-i de mirare cå ducem o viaøå de
înfrângere spiritualå. Pentru cå sunt forøe în jurul nostru µi avem un vråjmaµ
chiar în noi: carnea noastrå. Avem vråjmaµi în jurul nostru: lumea. Avem
vråjmaµi ascunµi: îngerii, Satan, Diavolul, Înµelåtorul, Ucigaµul. Fraøi µi
surori, în momentul în care am fost mântuiøi, am fost nåscuøi de sus, lupta
a început. Ea va continua pânå la sfârµit. Dar, din nefericire, copiii lui
Dumnezeu privesc cu mare uµurinøå viaøa de creµtin, ei nu înøeleg cå viaøa
creµtinå este o luptå pentru viaøå. Te relaxezi, stai mai la urmå, nu lupøi,
nu-øi dai toate silinøele så-L cauøi pe Domnul cu toatå inima, luptându-te
lupta cea bunå! Fraøi µi surori, nu-i de mirare cå, datoritå nepåsårii, ajungem
så ne cufundåm într-un somn spiritual adânc. Nu suntem conµtienøi de
faptul cå ceva nu merge în viaøa noastrå de creµtini. Credem cå suntem
într-o stare bunå, cå totul e în regulå.

Când am fost tânår, am citit o întâmplare, nu µtiu dacå e realå sau e
ficøiune. A fost odatå un om care vâslea pe un râu ce ducea spre cascada
Niagara. Era o zi minunatå, însoritå. Dupå un anumit timp, omul s-a oprit
din vâslit, s-a întins pe spate în barcå, bucurându-se de vreme µi de
priveliµtea de pe maluri. Dar barca a fost luatå de curenøi. Într-o clipå,
omul s-a trezit la marginea cascadei.

Fraøi µi surori, ne aflåm µi noi acum în aceeaµi situaøie? Vå amintiøi ce
scrie în Evrei, capitolul. Aici apare prima avertizare pentru credincioµi. Evrei
este o scrisoare plinå de îndemnuri. Îndemnurile sunt atât avertizåri, cât µi
încurajåri. Aici, în capitolul 2, gåsim prima avertizare. Dupå o revelaøie
extraordinarå a Fiului lui Dumnezeu, vine avertizarea. Ascultaøi: „…ca så nu
alunecåm alåturi.” Ωi a aluneca este acelaµi lucru cu a te îndepårta. Cu alte
cuvinte, dupå ce am primit o astfel de revelaøie a Domnului nostru Isus, a
Cristosului, a Fiului lui Dumnezeu, trebuie så luåm lucrurile în serios µi så
cåutåm cu ståruinøå så-L cunoaµtem pe El. Dacå nu facem aµa, treptat vom
aluneca. Treptat, ne vom îndepårta. Nu este aceasta starea multor credincioµi
de aståzi? Ei sunt mântuiøi, dar nu sunt diferiøi de oamenii din lume; se
îndepårteazå încetul cu încetul de standardul creµtin. Fraøi µi surori, este timpul
så ne trezim din somn, så ne sculåm. Pentru cå noaptea este mult înaintatå µi
ziua se apropie. Dacå Domnul nostru ar veni aståzi, unde ai fi?
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Adeseori spunem cå scrisoarea cåtre cei din Laodiceea, ultima scrisoare
adresatå bisericilor de cåtre Domnul nostru înviat, reprezintå, profetic,
Biserica din zilele de pe urmå. Ce vedem aici? Nu erau nici reci, nici în
clocot, ci cåldicei. În mod natural, nouå ne plac lucrurile moderate. Nu ne
place nici ceaiul foarte fierbinte, nici ceaiul foarte rece. Cel cålduø este
cel mai potrivit, este un bun somnifer. Ωi pe plan spiritual, cât de adevårat
este acest lucru! Pentru cå, în mod natural, ne plac lucrurile care nu sunt
nici calde, nici reci. Dacå månânci ceva prea fierbinte, øi se spune: „Este
prea fierbinte!” Dacå månânci ceva prea rece, øi se spune: „Este prea
rece! Mai aµteaptå, ca så se încålzeascå puøin!” „Så nu fie prea fierbinte!
Nu ajunge la extremå! Fii temperat!” Este un sfat pe care-l auzim foarte
des. Starea de cåldicel. Dar ascultaøi ce spune Domnul: „O, dacå ai fi fost
rece sau în clocot!” Domnului nostru nu-I place starea de cåldicel. „Dacå
nu eµti fierbinte”, spune Domnul, „atunci mai bine ai fi rece. Aµa måcar
te poøi trezi. Dar dacå eµti cåldicel, atunci nu vezi nevoia de trezire”.

Fraøi µi surori, nu aµa stau lucrurile µi aståzi cu copiii lui Dumnezeu?
Descoperi cå sunt oameni care, la începutul vieøii lor creµtine, erau plini de
râvnå pentru Domnul, erau în clocot. Dar, treptat, acea dragoste dintâi s-a
råcit. Înså ei privesc în urmå µi îµi amintesc cât de credincioµi, cât de bogaøi,
cât de mult Îl cunosc pe Domnul. Care este locul bisericii din Laodiceea?
De unde se trage ea? Biserica din Laodiceea se trage din Filadelfia. A fost
un timp când dragostea de Dumnezeu µi dragostea de fraøi era imenså. A
fost un timp când ei nu tågåduiau Numele Domnului, ci påzeau cuvântul
råbdårii Lui. Îi erau credincioµi Domnului µi, de aceea, Domnul li S-a
descoperit în mod deplin. Aceasta a fost biserica din Filadelfia. Dar treptat,
focul s-a stins. Ei continuau så påstreze înfåøiµarea exterioarå a lucrurilor,
dar focul nu mai era în mijlocul lor. Aceasta este Laodiceea. În afarå, totul
pare a se desfåµura normal, nu poøi gåsi nici vinå. Au cunoµtinøå scripturalå
exactå, corectå, dar ea este moartå. Ei credeau cå sunt bogaøi, dar Domnul
nostru le-a spus: „Sunteøi såraci”. Credeau cå sunt îmbråcaøi, dar Domnul
le-a spus: „Sunteøi goi”. Credeau cå våd, dar Domnul le-a spus: „Sunteøi
orbi”. Domnul ståtea afarå la uµå µi båtea, dar ei credeau cå Domnul este cu
ei înåuntru. Fraøi µi surori, suntem µi noi într-o asemenea stare? Am avut un
început glorios cu Domnul, dar unde ne aflåm acum? Ωi, totuµi, suntem
mândri de noi înµine. Fraøi µi surori, putem ajunge într-o aµa situaøie, putem
fi înµelaøi de Diavolul într-o aµa måsurå, încât så ajungem så fim complet
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împietriøi, adicå så nu mai fim capabili så distingem care este situaøia realå.
Cartea Maleahi ne aratå ce este împietrirea spiritualå. Copiii lui Dumnezeu
pot ajunge atât de împietriøi încât så nu mai vadå realitatea. Iatå deci ce
spune poporului lui Dumnezeu ultima voce a Vechiului Testament.
Dumnezeu a spus: „V-am iubit”, dar ei au spus: „Cum ne-ai iubit?” N-au
mai perceput nici måcar dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus: „M-
aøi necinstit”; ei au zis: „Cu ce Te-am necinstit?” Dumnezeu a spus: „M-aøi
obosit cu cuvintele voastre”; ei au zis: „Cu ce Te-am obosit?” Dumnezeu a
spus: „Întoarceøi-vå la Mine”; ei au zis: „Unde så ne întoarcem?” Dumnezeu
a spus: „M-aøi înµelat”; ei au zis: „Unde Te-am înµelat?”

Fraøi µi surori, aceasta este împietrire. Mintea îøi este complet blocatå
de înµelåciune. Pur µi simplu nu poøi vedea realitatea. Ωi din nefericire,
poporul lui Dumnezeu de aståzi poate ajunge în aceeaµi situaøie.

Aµ dori så spun câteva cuvinte generaøiei tinere. Spiritual vorbind, în
Biblie nu existå a doua generaøie. Din punct de vedere fizic existå, dar
spiritual nu existå o a doua generaøie. Întotdeauna este prima generaøie.
Vå aduceøi aminte de copiii lui Israel. Prin îndurarea lui Dumnezeu, ei au
intrat în øara Promiså. Ei våzuserå lucrårile puternice ale lui Dumnezeu,
våzuserå bunåtatea lui Dumnezeu. Dar dupå moartea lui Iosua µi a primei
generaøii de båtrâni, care-L cunoscuserå pe Domnul, µtiøi ce s-a întâmplat?
A doua generaøie, deµi locuia în øara Promiså, n-a putut så-µi påstreze
moµtenirea. De ce? Pentru cå ei nu aveau o experienøå proprie cu
Dumnezeu. Ei tråiau dupå tradiøii. Ωi dacå tråieµti dupå tradiøie, indiferent
cât de bunå ar fi, cât de corectå ar fi, ea este moartå. Asemenea multor
fraøi µi surori, tu ai crescut într-o familie de creµtini. Poate eµti încå
nemântuit. Ωi eu am crescut într-o familie de creµtini. Tatål meu Îl iubea
pe Domnul. În fiecare zi ne strângeam toatå familia pentru un timp de
închinare înaintea Domnului. Dar eu nu eram mântuit. Dacå, prin harul
lui Dumnezeu, eµti atins de Cristos într-un mod real, eµti mântuit. Slavå
Domnului pentru asta! Dar nu tråi dupå tradiøia pårinøilor tåi. Trebuie så-
L cauøi pe Domnul cu seriozitate, pentru a-L experimenta pe Cristos Cel
viu în viaøa ta. Altfel, te vei afla în aceeaµi poziøie de somn spiritual.

Prin urmare, fraøi µi surori, care este calea de întoarcere la Cristos?
Mai întâi adu-øi aminte, aminteµte-øi de unde ai cåzut. Cu alte cuvinte,
trezeµte-te! Trebuie så te trezeµti! În Apocalipsa, capitolul 2 gåsim
scrisoarea cåtre biserica din Efes. Domnul nostru a zis acestei biserici, în
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versetul 5: „Aminteµte-øi deci de unde ai cåzut µi pocåieµte-te µi få lucrårile
dintâi; dar dacå nu, voi veni la tine µi-øi voi lua sfeµnicul din locul lui,
dacå nu te pocåieµti.” Primul lucru pe care trebuie så-l faci este så-øi aduci
aminte. Adu-øi aminte de unde ai cåzut. Dacå îøi aduci aminte, atunci mai
este nådejde. Plângerile lui Ieremia 3: 19-21 „Adu-øi aminte de necazul
meu µi de råtåcirea mea, de pelin µi amåråciune! Sufletul meu îµi aminteµte
mereu de ele µi este smerit înåuntrul meu. De aceasta îmi amintesc în
inima mea, de aceea am speranøå.” Cunoaµteøi pilda fiului risipitor: el era
departe, într-o øarå stråinå. Cheltuise tot ce-i dåduse tatål µi, iatå, a venit
foametea! A fost trimis så påzeascå porcii. Nici måcar roµcove nu avea så
månânce. În disperarea lui, µi-a adus aminte de casa tatålui såu. Ωi-a adus
aminte cå în casa tatålui såu era belµug, chiar µi servitorii aveau din belµug.
Acest lucru l-a trezit. S-a deµteptat din somnul såu. Acesta a fost începutul
întoarcerii la tatål såu.

Deci, fraøi µi surori, primul pas este så ne trezim, så ne deµteptåm.
Trebuie så ne amintim, så ne aducem aminte de legåtura vie pe care o
aveam cândva cu Cristos. Acum înså, am ajuns într-o aµa situaøie!
Înøelegerea acestui lucru ne va trezi. Care sunt instrumentele pe care le
foloseµte Dumnezeu pentru a ne trezi? Deja le-am menøionat: Dumnezeu
ridicå prooroci care så trezeascå pe poporul Såu. Slujirea profeticå
urmåreµte trezirea poporului lui Dumnezeu din amorøealå. Dumnezeu i-a
trimis pe Ilie, pe Elisei la copiii lui Israel, încercând så-i trezeascå, så-i
aducå înapoi la El prin minuni, prin fapte puternice. Apoi i-a trimis pe
Osea, Amos, Isaia, Ioel ca så-i trezeascå, så-i scoatå din amorøealå. În
ultimele zile ale lui Iuda, Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia ca så-i cheme
înapoi. În timpul captivitåøii babiloniene, Dumnezeu i-a ridicat pe Daniel,
pe Ezechiel; µi chiar dupå ce o råmåµiøå s-a întors, Dumnezeu i-a ridicat
pe Hagai, Zaharia, Maleahi. În Noul Testament, Dumnezeu l-a ridicat pe
Ioan Botezåtorul, cel mai mare dintre profeøi; apoi a venit Însuµi Domnul
nostru.

Dragi fraøi µi surori, Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul prin
care Dumnezeu trezeµte oamenii din amorøeala spiritualå, îi trezeµte pentru
El. Ωi dacå nu ascultåm de Cuvânt, ca µi cum n-ar fi îndeajuns, Dumnezeu
va folosi pedeapsa, disciplina, pentru a ne trezi. Pentru cå El ne iubeµte.
Pe cel pe care-l iubeµte îl µi pedepseµte. Aceasta este calea prin care
încearcå så ne trezeascå. Uneori poate fi o boalå sau o crizå în familie,
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alteori o zdruncinare puternicå a poziøiei pe care te afli, dar toate acestea
sunt expresii ale dragostei lui Dumnezeu care încearcå så-Ωi cheme poporul
înapoi la El. El este singurul liman sigur. Prin urmare, fraøi µi surori, primul
pas pe calea de întoarcere este trezirea, deµteptarea, aducerea aminte.

Al doilea pas. Dupå ce ne-am trezit în duhul nostru, când am început
så realizåm în ce stare de plâns ne aflåm, când ne-am venit în fire, urmeazå
pocåinøa. Noi adesea ne gândim cå pocåinøa este pentru lume. Lumea
trebuie så se pocåiascå. Ωi, când predicåm Evanghelia, întotdeauna
spunem: „Pocåiøi-vå µi credeøi în Domnul Isus”. Cu siguranøå, lumea are
nevoie de pocåinøå. Dar, fraøi µi surori, pocåinøa nu se opreµte aici. Pocåinøa
este atât pentru creµtini, cât µi pentru necreµtini. Ωi noi, credincioµi, avem
nevoie de pocåinøå la fel de mult ca µi cei din lume. Ωi într-un sens foarte
real, poate cå trebuie så ne pocåim mai mult decât cei din lume, pentru cå
am primit mai multå luminå.

Fraøi µi surori, simøiøi cu adevårat nevoia de pocåinøå? Cuvântul spune:
„Iatå spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel care suferå µi are duhul
mâhnit, spre cel care tremurå la cuvântul Meu”. Tremurå la Cuvântul lui
Dumnezeu! Tremuråm noi la auzirea acestui Cuvânt? Suntem noi dintre
cei care suferå µi au duhul mâhnit? Spre o astfel de persoanå Îµi va îndrepta
Dumnezeu privirile. Pocåinøa este un proces continuu în viaøa noastrå
spiritualå. Dupå ce te-ai pocåit µi te-ai întors la Domnul, trebuie så påstrezi
un duh de pocåinøå pentru tot restul vieøii tale. Cu cât te apropii mai mult
de Domnul, cu atât îøi dai seama cât de mult ai påcåtuit împotriva Lui. Ce
este påcatul? În Romani 3: 23 scrie: „Toøi au påcåtuit µi sunt lipsiøi de
slava lui Dumnezeu”. Ce este påcatul? Påcatul înseamnå a fi lipsit de
slava lui Dumnezeu. Ce este slava lui Dumnezeu? Dumnezeu este slavå.
Cu alte cuvinte, Domnul nostru este plin de slavå. Acesta este caracterul
Lui. El este sfânt. De curând am citit o carte în care scria cå sfinøenia
aparøine în mod unic doar caracterului lui Dumnezeu. În afara lui
Dumnezeu, nici o altå fiinøå nu este sfântå. Pentru cå El este total diferit,
aparte, unic. Dar El vrea ca µi noi så fim sfinøi, så avem caracterul Lui
sfânt, distinct, în totalitate pentru Dumnezeu.

Ce este påcatul? Doctorul Zuma a fost un om folosit mult de Domnul
în rândul musulmanilor. El a avut o definiøie pentru påcat. El a spus:
„Påcatul este legåtura låuntricå dintre douå personalitåøi, a ta µi a lui
Dumnezeu. În ce relaøie se aflå aceste personalitåøi, formeazå ele un tot
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unitar sau se aflå în conflict? Ultimul caz, reprezintå påcatul.” Ωi am mai
citit un exemplu: „Påcatul este adus la luminå când tu µi eu suntem în
lumina feøei Lui”. Când lumina feøei lui Dumnezeu stråluceµte peste noi,
atunci µtim dacå am påcåtuit sau nu. Este viaøa noastrå capabilå så stea
faøå în faøå cu viaøa lui Dumnezeu? Suntem noi sfinøi, separaøi, separaøi,
credincioµi în totalitate lui Dumnezeu, aµa cum este El? Cine ar putea
spune cå nu are påcat? Dacå spunem asta, ne înµelåm singuri. Avem nevoie
este så vedem slava Lui. Dacå nu-L vedem pe El, dacå nu vedem lumina
feøei Lui, atunci ne simøim bine. Dar când venim în prezenøa Lui, atunci
ne dåm seama cå avem påcat. Trebuie så ne pocåim. Din acelaµi motiv
John Bunyan a spus: „Lacrimile pocåinøei mele au nevoie så fie curåøite.”
Cu cât te apropii mai mult de Domnul, cu atât menøii o atitudine de pocåinøå
continuå. Pentru cå doar ea te va duce la mântuire.

Aµadar, iatå ce este pocåinøa. Pocåinøa este lucrarea Duhului Sfânt.
Noi nu ne putem pocåi, putem så regretåm, så avem remuµcåri, putem fi
triµti. De ce? Pentru cå totul se reduce la noi, pentru cå ne pierdem reputaøia;
întrucât am cåzut, mândria ne este atinså, suntem umiliøi. Doar atât putem
face noi. Dar nu ne putem pocåi. Pocåinøa este lucrarea Duhului Sfânt.
Este o schimbare a minøii. Noi singuri nu ne putem schimba mintea, doar
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate s-o facå. El ne va dovedi vinovaøi, ne
va convinge µi ne va duce la pocåinøå. Ωi când apare pocåinøa adevåratå,
cunoaµteøi rezultatul. De aceea, în 2 Corinteni 7, Pavel din dragoste pentru
credincioµii corinteni, încearcå så-i convingå, så-i trezeascå la realitate.
Dar ei sunt atât de încåpåøânaøi, atât de împietriøi, încât nu primesc. Aµa
cå, în cele din urmå, Pavel le scrie o scrisoare tåioaså. Nu a råmas pânå la
noi aceastå scrisoare, unii spun cå în 2 Corinteni s-ar afla o parte din ea,
dar nu µtim exact ce a cuprins ea. Pavel înså a scris-o cu lacrimi! O scrisoare
durå, împotriva situaøiei în care se aflau credincioµii din Corint. Dupå ce
a scris scrisoarea, a regretat. Pentru cå nu dorea så-i råneascå, nu µtia cum
aveau s-o primeascå. Dar, slavå Domnului, Duhul lui Dumnezeu a lucrat
µi ei s-au pocåit cu adevårat. Deci, ce este pocåinøa adevåratå? Citiøi 2
Corinteni 7:11 „Pentru cå, iatå, tocmai aceasta, întristarea voastrå potrivit
lui Dumnezeu…” Pocåinøa este o întristare potrivit lui Dumnezeu. Aµ
putea s-o definesc µi altfel: pocåinøa este o întristare spre binele tåu,
pocåinøa este o întristare spre slava lui Dumnezeu. Aici scrie: „…întristare
potrivit lui Dumnezeu…” Care au fost urmårile? „Ce sârguinøå a lucrat în
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voi! Ce dezvinovåøire!”, µi asta înseamnå curåøire. Trebuie så te cureøi de
acest påcat. „Ωi ce indignare” - la fel ca µi la Iov: Mi-e scârbå de mine, må
uråsc. „Ce teamå” - tremur la Cuvântul lui Dumnezeu, „µi ce dor”- o
dorinøå adevåratå dupå întoarcerea la Domnul. „Ωi ce râvnå, µi ce
råzbunare! În toate privinøele aøi dovedit cå voi înµivå sunteøi curaøi în
acest lucru!” Aceasta este pocåinøa. Prin urmare, al doilea pas ce trebuie
urmat pe calea de întoarcere este pocåinøa.

Acum, cel de-al treilea lucru. Deja am depåµit timpul alocat mesajului
meu. Doar îl voi menøiona. Al treilea lucru este întoarcerea. Pocåinøa este
doar o fazå pregåtitoare. Dupå ce te-ai pocåit, ce faci? Pocåinøa este latura
negativå. Care este pasul pozitiv? Întoarcerea. Dar, fraøi µi surori, când te
întorci, ce înseamnå aceasta? Unde te întorci, la cine te întorci? Te întorci
la Cristos. Aceasta este întoarcerea. Nu te întorci la o lucrare, la o stare,
nu. Te întorci la Cristos. Pentru cå mântuirea ta este în Cristos. Nu te poøi
îndrepta singur, nu poøi face singur lucrårile dintâi, aµa cum ai fåcut înainte.
Ai nevoie ca Domnul Însuµi så intre în viaøa ta într-un mod atât de viu,
încât så poøi så faci lucrarea dintâi, adicå dragostea. Întoarce-te la dragostea
dintâi! Deci, fraøi µi surori, la aceasta ne întoarcem. Ωi dacå citiøi în
Cuvântul lui Dumnezeu, fie în Galateni, fie în 2 Corinteni, fie în Coloseni,
fie oriunde în altå parte, veøi vedea cå întoarcerea nu se opreµte doar la
lucrarea lui Cristos, ea continuå µi duce la Persoana lui Isus Cristos. Nu
mai este timp ca så aprofundåm acest lucru, dar så reøinem: trebuie så ne
întoarcem la Cristos.

Så ne rugåm: „Doamne scump, trezeµte-ne din amorøeala noastrå, då-
ne pocåinøå µi condu-ne înapoi la Tine Însuøi. Te rugåm în Numele Tåu,
Amin.”


