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I
Så citim acum de la Efeseni 1:20-23: „... pe care a desfåµurat-o în Cristos,
prin faptul cå L-a înviat din morøi µi L-a pus så µadå la dreapta Sa, în locurile
cereµti, mai pe sus de orice domnie, de orice ståpânire, de orice putere, de
orice dregåtorie µi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul
acesta, ci µi în cel viitor. El I-a pus toate sub picioare µi L-a pus Cåpetenie
peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinåtatea Celui ce plineµte
totul în toøi”.
Så citim µi din Evrei 2:8: „toate le-ai supus sub picioarele Lui, într-adevår,
dacå I-a supus toate, nu I-a låsat nimic nesupus. Totuµi, acum, încå nu vedem
cå toate Îi sunt supuse”.
Cu voia Domnului, vom avea trei mesaje* legate de acest cuvânt. Acum
aµ vrea så vorbesc despre ce înseamnå cå Domnul Isus este Domn peste
toate. Aceastå domnie a Lui nu este vizibilå acum în lume. De ce nu este
vizibilå domnia Lui în lume µi ce consecinøe are faptul acesta? În dimineaøa
asta voi vorbi mai mult despre ce consecinøe are faptul acesta în lume. Dupå
maså voi vorbi despre ce înseamnå cå El este Domn în viaøa Bisericii µi a
creµtinilor individuali µi, de asemenea, voi încerca så aråt de ce în viaøa multor
creµtini nu se vede cå El este Domn. Mâine dimineaøå voi vorbi despre
consecinøele ce rezultå din faptul cå El este Domn în viaøa unor creµtini.
Så vedem acum prima parte: Domnul Isus este Domn peste toatå lumea,
peste toøi oamenii, dar lucrul acesta încå nu se vede. Ceea ce se vede este cå
Satan, ståpânitorul lumii acesteia, domneµte µi face ce vrea. Se pune întrebarea:
De ce permite Domnul Isus ca Satan så domneascå µi så facå ce vrea? Legat
de întrebarea aceasta se ridicå µi alte întrebåri: De ce sunt în lumea asta råzboaie,
boli, catastrofe, suferinøe, necazuri? De ce deøin puterea µi se aflå în poziøii de
conducere oameni fårå Dumnezeu? De ce au loc catastrofe naturale? De ce
permite Domnul Isus Cristos, care e Domnul tuturor lucrurilor, ca dreptatea
µi adevårul så fie cålcate în picioare de cele mai multe ori? Ωi Iov a pus
aceeaµi întrebare: Oare de ce tråiesc bine cei råi, apucå båtrâneøea, se
îmbogåøesc, prosperå? Dacå Domnul Isus are toatå puterea, atunci de ce
îngåduie El så nu se vadå nimic din domnia Lui, sau så se vadå chiar contrariul?
* Mesaje rostite la Conferinøa din Oradea din 27-28 ianuarie 2007. - n.r.
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Mai întâi så vedem dacå nu cumva dåm dovadå de råzvråtire împotriva lui
Dumnezeu prin faptul cå punem aµa de des întrebarea: De ce? De ce? De ce? În
Romani 9:20 citim „Dar, mai degrabå, cine eµti tu omule, ca så råspunzi împotriva
lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a fåcut: Pentru ce m-ai
fåcut aµa?” Poate oare un vas så spunå olarului: De ce m-ai fåcut în felul acesta?
Este adevårat cå de cele mai multe ori asemenea întrebåri råsar dintr-o inimå
råzvråtitå. În felul acesta oamenii încearcå oarecum så-L tragå la socotealå pe
Dumnezeu, întrebând de ce este lumea noastrå aµa cum este.
Aceastå întrebare se poate pune µi cu o altå inimå, nu încercând så-L luåm
la întrebåri pe Dumnezeu, ci cu dorinøa sincerå de a cåpåta o înøelegere clarå
a planului lui Dumnezeu. De multe ori întrebårile noastre „De ce?, De ce? ...”
exprimå dorinøa noastrå dupå mângâierea lui Dumnezeu. Vrem så primim
råspuns la aceste întrebåri µi, astfel, så fim mângâiaøi. Cu acest gând a pus µi
Iov întrebåri când s-a aflat în necaz. Noi µtim cå, în cazul lui Iov, Dumnezeu
i-a permis lui Satan så aducå acele nenorociri asupra vieøi lui. Dumnezeu
råspunde întrebårilor puse cu o inimå sincerå, cum a fost cea a lui Iov. Dar
când omul pune aceastå întrebare din råzvråtire, Dumnezeu nu råspunde.
Så vedem acum modul în care råspunde Scriptura la aceste întrebåri, ca så
avem nådejde prin mângâierea primitå prin Cuvânt. Întrebarea: De ce sunt suferinøe
µi necazuri? sau: De ce poate Satan så facå ce vrea? poate avea multe ramificaøii.
Voi aminti câteva dintre ele. Ωtim cå muløi fraøi temåtori de Dumnezeu suferå
nedreptate. Domnul Isus a spus: „În lume veøi avea necazuri.” A mai spus cå
„lumea vå uråµte, pentru cå nu sunteøi din lume”. Domnul Isus înså este Domn µi
se aflå deasupra oricårei situaøii. În viaøa celor credincioµi, suferinøele µi necazurile
sunt låsate de El spre binele lor. Dupå cum spune Cuvântul, ceea ce suferim acum
pentru Domnul nici måcar nu se poate compara cu slava care ni se va descoperi,
deoarece suferinøele noastre uµoare, de o clipå lucreazå pentru noi o greutate
veµnicå de slavå. Sau, într-un alt loc, Cuvântul spune cå dacå suferim împreunå
cu El, vom µi domni împreunå cu El.
Un alt aspect al suferinøei este legat de disciplina pe care Dumnezeu o aplicå
alor Såi. În Evrei 12 este scris: „Care fiu nu este disciplinat de tatål såu?” Ωi de
multe ori Dumnezeu lucreazå, folosind ca mijloc sau unealtå de disciplinare pe
cel råu. Un cuvânt din Vechiul Testament spune: „Vai Asiriei, care este toiagul
mâniei Mele”, adicå este o nuia în mâna Mea.
Mai este un aspect al suferinøei care îi vizeazå pe acei oameni cåutaøi de
Dumnezeu. Orice suferinøå sau necaz care atinge un om este, oarecum, båtaia lui
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Dumnezeu la uµa inimii acelui om. Domnul Isus a spus într-o pildå cå cei invitaøi
nu au venit la nuntå, iar robii au fost trimiµi la råscruci de drum. De multe ori
Dumnezeu permite celui råu så ne taie drumul ca så ne oblige så ne oprim. Un
accident, o suferinøå, decesul cuiva ne opresc. Atunci când suntem opriøi, suntem
întâlniøi de slujitorii lui Dumnezeu care spun: „Hai, intrå µi tu la nuntå!”
A patra categorie de necazuri se referå la principiul „Ce seamånå omul
aceea va µi secera”. Aceasta e valabil pentru toatå lumea, atât pentru creµtini,
cât µi pentru necreµtini. Nimeni nu-L poate batjocori pe Dumnezeu: ce seamånå
omul trebuie så secere. Dacå am semånat în carnea noastrå, seceriµul va fi
dureros. Dacå am semånat în Duhul, vom secera viaøå.
A cincea categorie, asupra cåreia vom zåbovi mai mult, se referå la
întrebarea: De ce este atât de multå suferinøå în lumea aceasta, care se aflå sub
ståpânirea celui råu? Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune clar când µi cum,
dar afirmå cå odatå a avut loc o råzvråtire împotriva lui Dumnezeu. Satan s-a
ridicat împotriva lui Dumnezeu µi a început så-I aducå învinuiri amare. Apoi a
început så råspândeascå aceste învinuiri, cu o invitaøie la råzvråtire, în lumea
îngerilor. Mai târziu, dupå crearea oamenilor, a råspândit aceste învinuiri µi
între oameni. A îndråznit så spunå aceste lucruri chiar de faøå cu Dumnezeu.
Voi aminti câteva pasaje din Scripturå ca så înøelegem mai bine acest lucru. În
Isaia, capitolul 14, de la versetul 13 citim aµa: „Tu ziceai în inima ta: Må voi
sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu;
voi µedea pe muntele adunårii dumnezeilor, la capåtul miazå-noaptei”. Toatå
råzvråtirea lui s-a datorat faptului cå a vrut så fie deopotrivå cu Dumnezeu.
Nu s-a plecat înaintea lui Dumnezeu, nici n-a recunoscut domnia Lui. Ωi aici
repet ce am citat în Efeseni, µi anume cå Dumnezeu L-a pus pe Cristos Domn
peste toate lucrurile. Cel råu încearcå så råspândeascå printre noi µi în noi
lucrul acesta: så nu ne plecåm înaintea lui Cristos. În cazul lui Satan, lucrul
acesta a început cu nemuløumire µi invidie µi va culmina cu ceea ce scrie în
2Tesaloniceni, unde citim cå se va aµeza în Templul lui Dumnezeu µi se va
prezenta drept Dumnezeu. În cartea lui Iov îl gåsim pe Satan acuzându-l pe
Iov în faøa lui Dumnezeu. Iov 1:9-11: „Ωi Satan a råspuns Domnului: Oare
degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui µi tot ce
este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, µi turmele lui acoperå øara. Dar
ia întinde-Øi mâna µi atinge-Te de tot ce are, µi sunt încredinøat cå Te va blestema
în faøå”. Cu alte cuvinte, Satan sugera cå frica lui Iov faøå de Dumnezeu izvora
din egoismul acestuia, din interes, µi cå nu era nicidecum realå. Aceastå acuzå
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înså, nu-l viza în primul rând pe Iov, ci pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Satan
voia så spunå urmåtorul lucru: „Dumnezeule, oamenii se tem de Tine doar
pentru cå eµti puternic. Altfel, nu eµti vrednic de a fi iubit. Tu profiøi de faptul
cå ai o aµa mare putere. Prin puterea Ta, aduni oameni care så se închine
înaintea Ta”. Så privim acum puøin la perioada în care Satan a venit µi l-a
ispitit pe om, în Geneza: „Oare a zis Dumnezeu cu adevårat?” Deja modul în
care a pus Satan întrebarea conøine acuze la adresa lui Dumnezeu. Analizând
mai adânc aceastå întrebare, eu înøeleg spusele lui Satan în felul urmåtor:
”Eva, am auzit cum este Dumnezeu. El a creat aceastå grådinå frumoaså,
plinå cu pomi fructiferi, dar am auzit cå v-a interzis så mâncaøi din toøi pomii
de aici. Nu vå då din tot ce este aici, ci reøine totul pentru El. Prin aceasta nu
face decât så vå chinuie; vå aratå fructele tentante µi nu vå laså så mâncaøi. Nu-mi
vine så cred cå aµa stau lucrurile. Oare chiar v-a zis Dumnezeu cå nu puteøi
mânca din toøi pomii din grådinå?” Eva a råspuns cå nu este aµa. A spus cå
doar dintr-un singur pom n-au voie så månânce.
Dar din råspunsul Evei se vede cå aceastå întrebare vicleanå a lui Satan s-a
agåøat deja de inima ei. L-a våzut pe Dumnezeu altfel, cu aløi ochi, nu ca
înainte. A început så-L vadå pe Dumnezeu aµa cum era prezentat de întrebarea
Lui Satan. Acest lucru rezultå din råspunsul ei: „Ne-a spus så nu mâncåm din
toøi pomii, µi nici så nu ne atingem de ei”. Dumnezeu n-a spus aµa ceva; n-a
spus cå nu aveau voie så se atingå de ei. Råspunsul ei conøinea ideea: Ce tiran
e Dumnezeu! Nici måcar nu ne då voie så ne atingem de pomul acela. Atunci
Satan a spus: „Hotårât cå nu veøi muri. Dumnezeu v-a minøit, v-a dus în
eroare”. Este interesant cå tatål minciunii Îl acuzå pe Dumnezeu de minciunå.
Ωi vråjmaµul a continuat: „Dar Dumnezeu µtie cå, în ziua când veøi mânca din
el, veøi fi ca El, ca Dumnezeu”. Prin aceasta spunea cå Dumnezeu a oprit de
la ei pomul cel mai valoros, cå le-a interzis cele mai bune lucruri, deoarece nu
îi iubea µi voia råul lor. Aµadar, a fost rostitå acuzaøia împotriva lui Dumnezeu:
Dumnezeu este mincinos, El nu vå iubeµte, ci profitå de puterea pe care o are
µi vå priveazå de cele mai bune lucruri. Atunci Eva a privit pomul µi a dat
urmare dorinøei din inima ei. Prin acest gest ea a dat crezare lui Satan, µi nu L-a
crezut pe Dumnezeu. (Aici aµ vrea så adaug faptul cå fiecårei credinøe îi este
asociatå o faptå. Ceea ce credem dovedim totdeauna cu faptele noastre.)
Gestul de a lua din pom µi a mânca dovedeµte cå Eva nu L-a crezut pe
Dumnezeu, ci pe Satan. Ωi prin faptul cå i-a dat crezare lui Satan, L-a fåcut
mincinos pe Dumnezeu. Acuzele aduse de Satan la adresa lui Dumnezeu nu
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le-a auzit doar Eva. Din câte cunosc din Cuvântul lui Dumnezeu despre lumea
duhurilor, sunt convins cå toate duhurile au auzit cele spuse de Satan. Au
våzut µi îngerii, a våzut µi Dumnezeu. De ce nu a intervenit Dumnezeu µi nu
i-a pus capåt lui Satan atunci? De ce a tolerat Dumnezeu acuzaøia aceasta
îngrozitoare? Ωi de nu a curmat existenøa Evei? Sau a lui Adam µi a Evei? La
aceste întrebåri existå råspunsuri multiple µi adânci, dar eu voi aminti doar
unul: Dumnezeu nu a fost surprins de ce anume s-a întâmplat atunci, El µtia
cå aµa se va întâmpla. În situaøii ca acestea, când cineva Îl acuzå pe Dumnezeu
de lipså de dragoste sau de abuz de putere, El niciodatå nu rezolvå lucrurile
apelând la puterea Lui. De fapt, nici chiar între oameni, asemenea întrebåri
nu pot primi råspuns prin folosirea forøei. Dacå Dumnezeu ar fi apelat la
puterea Lui, atunci, în faøa lumii duhurilor, acuzele lui Satan ar fi putut pårea
întemeiate. Atunci cineva ar fi putut spune: „Vedeøi, Dumnezeu Se foloseµte
de puterea Lui µi reduce la tåcere pe oricine este de altå pårere”. Dar Dumnezeu
nu a intervenit, ci a låsat ca istoria så-µi urmeze cursul. A permis ca omul så
aleagå dupå bunul lui plac ce este bine µi ce este råu. A dat prilej omului så-µi
stabileascå normele etice, morale, de conduitå zilnicå. A permis ca Satan såµi construiascå un imperiu al lui, care în Scripturå este numit „aceastå lume”.
A dat voie lui Satan så-µi formeze o familie diabolicå, al cårei tatå så fie el.
Domnul Isus a spus: „Voi aveøi de tatå pe diavolul”. Dumnezeu a permis så se
dezvolte ceea ce dorea Satan, ca så devinå vizibil ce poate Satan, ca så fi clar,
în cele din urmå, cine are dreptate, cine îl iubeµte pe om.
De atunci au trecut µase mii de ani µi de atunci fiecare om a repetat, în mod
individual, ceea ce au fåcut Adam µi Eva în grådinå. Ωi noi, fiecare în parte,
am ascultat de cel råu. Ωi noi, pânå ce n-am venit la El, L-am considerat pe
Dumnezeu mincinos, pentru cå nu I-am dat crezare. Ωi noi am privit la legile
morale ale lui Dumnezeu µi ne-am gândit cå El ne interzice ceea ce este mai
bun. Ne-am gândit cå: putem noi så prosperåm µi fårå Dumnezeu µi poruncile
Lui. Am crezut cå µtim ce este bine µi ce este råu pentru noi. Omul a încercat
multe pe parcursul celor µase mii de ani. A încercat tot felul de påcate, care la
început påreau frumoase µi tentante. A îndråznit så tråiascå dupå norme morale, etice create tot de om. Am încercat multe feluri de ordine socialå µi
multe forme de guvernåmânt. Suntem oare muløumiøi cu rezultatul? Am ajuns
så fim fericiøi fårå Dumnezeu? Dacå privim înapoi, putem råspunde afirmativ
la întrebarea: Ωtim ce este bine µi ce este råu? Nu a murit omul? Så privim
numai la lucrurile îngrozitoare din jurul nostru: oameni subjugaøi de aløi
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oameni, exploatare, minciuni, o mare parte din oameni suferå de foame, muløi
chiar mor de foame, pe când aløii nu mai µtiu ce så facå cu bogåøiile. S-a
împlinit cuvântul din Eclesiastul 8:9 „Toate acestea le-am våzut, µi mi-am
îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om
ståpâneµte asupra altui om, ca så-l facå nenorocit”. Dumnezeu nu a rânduit ca
oamenii så ståpâneascå unii peste aløii. Am ajuns la ceea ce spune în Romani,
capitolul 8, µi anume cå toatå creaøia geme din cauza påcatului: lumea plantelor,
a animalelor - toatå creaøia. De ce nu intervine Dumnezeu µi nu împiedicå
aceste cålcåri în picioare ale legii µi aceste tragedii? Cristos are toatå puterea
µi ar putea face asta. Dar nu o face, deoarece atunci s-ar pårea cå råzvråtirea
împotriva lui Dumnezeu nu are nici o consecinøå; omul poate nesocoti legile
lui Dumnezeu, poate påcåtui, poate så se råzvråteascå împotriva lui Dumnezeu,
poate face orice, fiindcå nici unul din aceste lucruri nu are consecinøe, deoarece
„bunul” Dumnezeu are grijå så µteargå toate urmårile rele.
Dumnezeu înså nu seamånå cu unii pårinøi care nu sunt înøelepøi. Pårintele
care nu e un pårinte înøelept då voie copilului såu så facå orice, nu îl
disciplineazå, iar când copilul ajunge la vârsta maturitåøii, nu lucreazå nimic,
ci doar cheltuieµte banii; iar pårintele neînøelept îl finanøeazå în continuare.
Când copilul acumuleazå datorii, pårintele le plåteµte. Se pune întrebarea: Ce
se va alege de un astfel de copil?
Dumnezeu a considerat cå este bine ca ceea ce seamånå omul, aceea så µi
secere. Vå dau un exemplu. Probabil cå muløi aøi citit întâmplåri asemånåtoare.
Un bårbat, cap de familie, µi-a ucis soøia µi pe cei doi copilaµi ai lor, µi dupå
aceea s-a sinucis. Muløi oameni s-au revoltat când au auzit o veste ca aceasta
µi au întrebat: Cum a putut Dumnezeu så permitå o asemenea tragedie? Dar
dacå încercåm så obøinem detalii despre cum s-a ajuns la situaøia respectivå,
dacå luåm legåtura cu cei ce au cunoscut familia, atunci poate vom afla cå
bårbatul era beøiv, iar soøia lui tråia în curvie. Din cauza aceasta se certau în
permanenøå µi, la un moment dat, certurile au degenerat într-acolo cå bårbatul
a luat cuøitul µi l-a înfipt în soøia lui. Dupå aceea µi-a spus: Probabil cå nici
aceµti copii nu sunt ai mei - µi i-a omorât. Apoi s-a trezit µi µi-a zis: Ce-am
fåcut?! Ωi s-a sinucis.
De ce permite Dumnezeu? Dumnezeu spune tuturor oamenilor, nu numai
creµtinilor: Nu preacurvi! Dar multå lume spune: Ωtiu eu ce-i bine pentru
mine: så am o amantå sau un amant! Dumnezeu spune cå beøivii nu vor
moµteni Împåråøia lui Dumnezeu. Înså muløi spun: De ce-mi interzice
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Dumnezeu båutura? Eu µtiu cå båutura e un lucru foarte bun! Se dovedeµte
înså cå omul nu µtie ce-i mai bine pentru el, fiindcå de multe ori asemenea
cazuri degenereazå în ceva grav. Oamenii mai spun: „Bine, bine, dar copiii
au fost nevinovaøi, de ce a permis Dumnezeu asta?” Vom reveni mai târziu la
aceasta; înså acuma spun doar atât: Cel fel de oameni vor fi cei ce cresc în
asemenea condiøii, în asemenea familii? Dumnezeu spune în felul urmåtor:
Eu nu voi interveni. Eu am spus cum trebuie så tråiascå fiecare om; µi fiecare
are posibilitatea så aleagå ce crede cå e mai bine pentru el. Dumnezeu spune:
Omule, dacå tu µtii mai bine, dacå µtii mai bine decât Mine, atunci vei vedea
consecinøele. Vei vedea ce rezultå din faptul cå cineva este lipsit de dragoste,
este egoist, hråpåreø…
Noi putem så ne întrebåm dacå pe Dumnezeu îl laså rece asemenea consecinøe
îngrozitoare la care ajunge omul. Nu, nici vorbå, nu-L laså rece! Dumnezeu nu
este ca noi. „Øi-am spus de mai multe ori, dar n-ai ascultat; n-am ce-øi face!” Lui
Dumnezeu nu-I este indiferentå soarta unor påcåtoµi ca aceµtia. În Ioan 5:17 este
scris: „Tatål Meu lucreazå pânå acum µi Eu de-asemenea lucrez”. Diferenøa e cå
Dumnezeu nu lucreazå în felul pårinøilor råi, cum am spus mai devreme. Gândurile
lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre. Pe de o parte, când påcatul
ajunge la un nivel foarte ridicat, Dumnezeu intervine cu judecatå. Exemple în
acest sens sunt: potopul lui Noe sau Sodoma µi Gomora, µi putem så observåm cå
de fiecare datå când Dumnezeu a judecat, a fåcut diferenøå între oamenii råi µi
oamenii buni. Atunci când Avraam s-a rugat pentru Sodoma, a spus: „Oare
Judecåtorul întregului påmânt nu va face dreptate? Departe de Tine så pierzi pe
cel bun împreunå cu cel råu!” Ωi Dumnezeu a zis: „Nu, nici vorbå, nu vor pieri
împreunå!” Din contrå, dacå ar fi fost zece oameni drepøi acolo, Dumnezeu ar fi
cruøat întreaga cetate. Dar n-a fost decât unul. Ωi Dumnezeu l-a scåpat pe acel
singur om, împreunå cu acei membri ai familiei care au fost gata så-l urmeze.
Înainte de potop, Dumnezeu a gåsit un singur om drept, pe Noe, µi l-a scåpat.
Datoritå lui Noe, Dumnezeu a salvat µi pe soøia lui, împreunå cu fiii lor µi nevestele
fiilor lor. Pe de altå parte, în grådina Edenului, Dumnezeu a promis Såmânøa care
va veni µi va cålca în picioare capul µarpelui. Domnul Isus Cristos a venit µi, prin
moartea Lui, a scåpat din împåråøia întunericului pe cei ce cred în El, µi i-a stråmutat
în Împåråøia Fiului dragostei Sale. Din aceastå lume, din sistemul satanic alcåtuit
de Satan, cei care au crezut în Cristos au fost stråmutaøi în Împåråøia Fiului. Cei
care au crezut în El au fost eliberaøi, scoµi de El din familia satanicå. Datoritå lui
Cristos, Dumnezeu a devenit Tatål nostru Pentru cei ce au crezut în Cristos, tatål
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lor nu mai este Satan, ci Dumnezeu. Trupul nostru, carnea noastrå a råmas cea
veche; în jurul nostru, în lume, Satan face ce vrea, dar noi suntem påstraøi de
puterea lui Dumnezeu, pentru mântuire. El ne då putere µi înøelepciune ca så
reziståm în slåbiciune, El ne då putere ca så reziståm sub poveri. Este foarte trist
cå muløi oameni nu bagå în seamå aceastå mântuire. Ei sunt muløumiøi cu påcatul,
cred în continuare minciuna. Voi reveni asupra acestui lucru.
Ceea ce vreau så spun acum este cå Dumnezeu va pune capåt în curând
mersului acestei lumi, precum µi domniei lui Satan. Acesta va mai încerca o
acøiune mare pe vremea lui Antichrist, dar dupå aceea Domnul Isus va întemeia
Împåråøia Lui, iar în aceastå Împåråøie a Lui va fi vizibilå domnia Lui. Satan
va fi legat. E interesant: înså cå chiar µi atunci când domnia lui Isus Cristos va
fi vizibilå, tot vor mai fi unii care se vor råscula împotriva Lui. Citim despre
acest lucru în Psalmul 2. De ce se råscoalå neamurile, de ce se sfåtuiesc µi vor
så rupå legåturile Lui? La sfârµitul celor 1000 de ani, Satan va reuµi så-i facå
pe muløi så se råscoale, îi va mobiliza pe muløi împotriva Domnului Isus
Cristos. Ωi aceasta este o dovadå foarte clarå cå omenirea este atât de stricatå,
încât nicidecum nu poate fi îmbunåtåøitå. Nu-i va ajunge omenirii domnia
vizibilå, exterioarå a lui Isus Cristos. Degeaba vor fi binecuvântåri din belµug.
Degeaba nu vor fi plânsete în Împåråøia de 1000 de ani, degeaba va scåpa de
gemete toatå creaøia. Atunci nu vor mai fi boli, nici dureri, dar omul va råmâne
acelaµi. Cine nu are viaøa nouå din Cristos, va fi la fel de stricat. Ωi aceasta
dovedeµte clar nici cå domnia exterioarå, vizibilå a lui Cristos nu poate rezolva
lucrurile. În Vechiul Testament este un verset, în Eclesiastul 1:15 „Ce este
strâmb nu poate fi îndreptat µi ce lipseµte nu poate fi numårat”.
Doresc så accentuez µi så pun pe inimile voastre acest adevår, indiferent
dacå sunteøi sau nu credincioµi. Sunt unii creµtini care vor så îndrepte aceastå
lume prin promovarea unor idei precum acestea: Dacå ar fi oamenii puøin
mai morali, dacå ar fi puøin mai multå dragoste în lume… Sau încercåm så
spunem oamenilor din jurul nostru: Nu mai înjura! Poartå-te altfel! ... Aceste
lucruri nu vor rezolva niciodatå problema fundamentalå. Sau încercåm så
rezolvåm problemele mari ale lumii, precum såråcia µi altele asemånåtoare
ei; aceste lucruri sunt bune, înså nu de bazå. Soluøia acestor probleme este
una singurå: „Trebuie så vå naµteøi din nou”. Doar cei care au fost nåscuøi din
nou la o nådejde vie, doar cei în care viaøa veche din Satan a fost înlocuitå cu
viaøa lui Dumnezeu, doar cei care au fost scoµi µi eliberaøi din aceastå lume µi
transferaøi în Împåråøia dragostei Sale, doar astfel de oameni au viaøa rezolvatå.
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În Galateni, capitolul 1 scrie cå Domnul Isus a venit ca så ne elibereze din
lumea asta stricatå. Dumnezeu aµa gândeµte: „Nu voi repara lucrurile, ci îl
voi scoate din lume pe cel care crede în Mine.” Lumea aceasta este stricatå în
întregime µi aµteaptå focul judecåøii lui Dumnezeu.
Vreau så revin acum asupra unui lucru, µi anume: Dumnezeu råsplåteµte
aici, pe påmânt, suferinøele celor drepøi. Aµa s-a întâmplat µi în viaøa lui Iov.
Tot ceea ce Satan a stricat în viaøa lui, a primit înapoi. Nu numai bogåøiile pe
care le-a pierdut le-a primit înapoi, ci µi copiii pierduøi i-a primit înapoi, µi
anume a primit aløi zece copii. Dar cel mai important lucru pe care l-a primit
Iov, potrivit cuvintelor lui, a fost cunoaµterea lui Dumnezeu: „Pânå acum
doar auzisem despre Tine, dar acum Te våd. Ωi mi-e scârbå de mine, må acuz
pe mine” (în traducerea maghiarå spune: „Îmi pun mâna pe gurå µi nu mai
repet întrebarea „de ce?”). S-a întâmplat ceva asemånåtor cu ce i s-a întâmplat
lui Ezechia, care a spus cå necazul lui cel mare a avut loc pentru binecuvântarea
lui. Cumva, Iov s-a gândit cå abia dupå ce trupul såu va fi mâncat de viermi,
Mântuitorul lui se va opri µi la el. Atunci Îl va vedea pe Dumnezeu, dar fårå
trup. El nu s-a gândit cå Îl va vedea mult mai repede. Ωi L-a våzut mai repede,
pentru cå a ajuns mai repede în øårânå. Dar nu a ajuns în øårânå datoritå
descompunerii suferite prin moarte, ci el s-a pocåit adânc, pânå în øårânå.
Când un om ajunge în acest fel în øårânå, atunci Îl vede cu siguranøå pe
Dumnezeu. Dumnezeu spune: „Eu locuiesc în locuri înalte µi în sfinøenie, dar
µi cu cel necåjit µi cu inima smeritå”. Iar când cineva se smereµte µi se pocåieµte
în øårânå, Dumnezeu e gata så coboare µi så locuiascå acolo cu el. La final, la
înnoirea tuturor lucrurilor, Dumnezeu va µterge lacrimile. Citim în Apocalipsa
cå „nici strigåt, nici jale nu vor mai fi, pentru cå cele dintâi au trecut”. Ce se
va întâmpla cu asemenea persoane ca µi cei doi copilaµi amintiøi în istorioara
de mai înainte, care au fost uciµi; ce se va întâmpla în privinøa unor nedreptåøi
strigåtoare la cer - unii mor de foame, pe când aløii nu µtiu ce så mai facå cu
bogåøiile lor -, ce se va întâmpla cu toate acele lucruri îngrozitoare pe care lea såvârµit Satan pe påmânt? Nu µtim, dar de un singur lucru putem fi siguri:
Judecåtorul întregului påmânt va face dreptate. Så ne aducem aminte de Lazår
µi de bogat. Acesta din urmå n-ar fi dorit ca µi cei cinci fraøi ai lui så ajungå în
locul acela cumplit unde se afla el. Acest cuvânt spune ceva fiecåruia dintre
noi. Numai cuvântul lui Dumnezeu are puterea så ne salveze, så ne scape µi
så ne facå oameni noi. Nu minunile, nu faptul cå cineva se întoarce dintre cei
morøi.
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Så revenim la întrebarea noastrå iniøialå. Din ce cauzå a permis Dumnezeu
ca unii så conteste domnia µi ståpânirea Domnului Isus Cristos, ca domnia lui
Cristos så nu fie o domnie vizibilå, ca så se întâmple nenorociri mari, lucruri
îngrozitoare, nedreptåøi? Am våzut råspunsul: Din cauzå cå omul l-a urmat
pe Satan. Ωi noi ne-am råzvråtit împotriva lui Dumnezeu. Întreaga omenire
se råzvråteµte împotriva lui Dumnezeu. Nu vrem ca Dumnezeu så porunceascå
omului. Nu vrem ca El så domneascå peste noi. Toatå nenorocirea îµi are aici
punctul de plecare: nu vrem ca Dumnezeu så domneascå peste noi. Ne
consideråm suficient de iscusiøi ca så µtim cum så procedåm. Îi cerem lui
Dumnezeu så nu ne interzicå tocmai cele mai bune lucruri. Ωi atunci Dumnezeu
spune: „Bine, în regulå! Uitaøi-vå unde duce calea aceasta”. Ωi Dumnezeu Îµi
atinge scopul. Aceasta se întâmplå ca så-l convingå pe om, ca så-i arate cå
påcatele nu sunt lipsite de urmåri. Så nu creadå cumva omul cå poate så se
scuture de domnia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi batjocorit: Ce
seamånå omul, aceea va µi secera. Tot ce se întâmplå în lume este consecinøa
acestei semånåri.
Dumnezeu µi Domnul Isus Cristos Îµi exercitå µi acum ståpânirea Lor în
urmåtorul fel: aparent îl laså pe om så facå ce vrea. Omul sincer ajunge, mai
repede sau mai târziu, la urmåtoarea concluzie: nu este bine fårå domnia lui
Dumnezeu. Fårå domnia µi ståpânirea lui Dumnezeu asupra mea sunt un om
fårå ståpân în aceastå lume. Sunt orfan fårå ståpânirea lui Dumnezeu. Fårå
domnia lui Dumnezeu sunt flåmând, însetat. Påcatul nu må satisface. Påcatul
oferå o plåcere de o clipå, dar dupå aceea are urmåri îngrozitoare. S-a dovedit
cå Dumnezeu nu minte niciodatå. S-a dovedit cå Dumnezeu nu binele a vrut
så ni-l interzicå, ci moartea. S-a dovedit cå Dumnezeu n-a vrut så abuzeze de
puterea Lui, ci a vrut så ne protejeze cu acea putere. În cele din urmå, s-a
dovedit cel mai important lucru: cå Dumnezeu este dragoste.
Aici revin la ceea ce am mai spus: Dumnezeu este dragoste, pentru cå a
trimis Såmânøa promiså la început, pe Domnul Isus Cristos. Iar El a fost gata
så moarå pentru asemenea oameni råzvråtiøi împotriva Lui. Dupå cum înøeleg
eu din Cuvânt, o cauzå importantå a råzvråtirii satanice împotriva lui
Dumnezeu a fost omul. Cuvântul spune cå Dumnezeu a rânduit ca îngerii så
fie slujitori ai oamenilor. Ωtiøi cå scrie în Evrei cå îngerii sunt duhuri slujitoare,
care au fost trimise så slujeascå celor care vor moµteni Împåråøia. Satan, cu
toate cå a fost un înger de rang înalt, a fost rânduit så slujeascå omului. Înså el
µi-a zis: „Eu nu voi sluji omului. Eu, care sunt puternic, eu care sunt luminå,
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nu voi sluji unei creaturi nenorocite cum e omul”. Atunci Dumnezeu a spus:
„Nu vrei så slujeµti? Voi merge Eu µi voi sluji omului”. Ωi a venit Dumnezeu
Însuµi în Isus Cristos. A venit în trup, a îmbråcat un trup omenesc. Ωi, dupå
cum scrie în Evrei, pentru un timp a fost fåcut mai prejos decât îngerii. Ωi
pentru asemenea oameni a fost gata så sufere El, care øine tot universul. Este
scris cå pentru un om drept poate cå ar fi cineva dispus så moarå. Cine înså e
gata så moarå pentru vråjmaµul lui? Cine e dispus så moarå pentru unul care
îl ocåråµte? Care se råzvråteµte împotriva domniei lui?
Când a venit Domnul Isus Cristos, El ne-a aråtat cum este domnia lui
Dumnezeu. Când a spus: „Tatå, så nu fie cum vreau Eu, ci cum vrei Tu”, El a
aråtat cât de bunå este domnia lui Dumnezeu. El, împlinind voia lui Dumnezeu,
a mântuit omenirea. În pustie diavolul I-a oferit o împåråøie, I-a oferit toate
bogåøiile acestei lumi. Ωi acuma diavolul oferå oamenilor plåceri neîngrådite,
comori. Cristos înså a spus: „Nu primesc nimic din mâinile tale! Renunø chiar
µi la pâine, dacå, pentru a mânca, ar trebuie så transform pietrele în pâine. Nu
vreau så fac minunea de a Må arunca de pe acoperiµul Templului. Nu-mi trebuie
nimic din lumea aceasta: Må muløumesc cu o iesle, Må muløumesc så cålåresc
pe o mågåriøå. Må muløumesc µi cu faptul cå nu am un loc unde så-Mi plec
capul. Pe Mine Må intereseazå doar så împlinesc voia lui Dumnezeu”. Domnul
nostru a urmat calea Lui pânå la capåt pe acest påmânt, ca un stråin sårac, înså
S-a subordonat întotdeauna domniei lui Dumnezeu. Ωi aceastå atitudine a avut
niµte urmåri minunat de bune. El a aråtat cum este domnia lui Dumnezeu.
Chiar dacå aceastå lume nu poate fi îmbunåtåøitå µi ce este strâmb nu
poate fi îndreptat, Dumnezeu, prin Isus Cristos, ne-a pregåtit un drum drept.
Citim în Evanghelii despre îndreptarea denivelårilor, iar referitor la pregåtirea
drumului, ni se spune: Oameni buni, lumea aceasta nu poate fi îmbunåtåøitå.
Aici totul este stricat cu desåvârµire. Existå înså o cale: Eu sunt Calea, Adevårul
µi Viaøa. Existå o posibilitate de ieµire din aceastå lume, iar în Împåråøia Lui
existå alte legi. Chiar dacå oamenii nu vor så recunoascå domnia lui
Dumnezeu, µi nici nu e vizibilå aceastå domnie, totuµi El este ståpân peste
toate lucrurile. El Se foloseµte de aceastå domnie a Lui ca så ne spunå: „Veniøi
la Mine! Eu vå dau odihnå. Ωi aceasta, prin faptul cå vå scot din aceastå lume,
prin faptul cå vå fac o fåpturå nouå, un om nou”.
Amin!
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II
Voi citi µi acum cele douå texte, care au fost citite dimineaøå; mai întâi din
Efeseni, capitolul 1, apoi din Evrei capitolul 2.
Efeseni 1:20-23: „... pe care a desfåµurat-o în Cristos, prin faptul cå L-a
înviat din morøi µi L-a pus så µadå la dreapta Sa, în locurile cereµti mai pe sus
de orice domnie, de orice ståpânire, de orice putere, de orice dregåtorie, µi
de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci µi în cel
viitor. El I-a pus toate sub picioare µi L-a pus cåpetenie peste toate lucrurile
Bisericii, care este trupul Lui, plinåtatea Celui ce plineµte totul în toøi”.
Evrei 2:8: „toate le-ai supus sub picioarele Lui; într-adevår, dacå I-a
supus toate, nu I-a låsat nimic nesupus. Totuµi, acum încå nu vedem cå toate
Îi sunt supuse”.
Potrivit epistolei cåtre Efeseni, Dumnezeu Ωi-a aråtat måreøia puterii Sale
în trei domenii diferite. Prima datå Ωi-a aråtat-o atunci când L-a înviat pe
Cristos din morøi. Apoi a aråtat-o prin faptul cå a pus toate lucrurile sub
picioarele Lui, iar în cel de-al treilea caz a aråtat-o prin aceea cå pe El L-a pus
Cap al Bisericii. De dimineaøå am vorbit despre faptul cå nu se vede cå Domnul
Isus este Domn peste toate µi în toate, chiar dacå, în realitate, El este Domn.
Acum vom vedea cå Domnul Isus este Domn peste Bisericå, µi nu oricum, ci
în calitate de Cap al ei. Am citit în versetul 23: „... care este trupul Lui, plinåtatea
celui ce plineµte totul în toøi”. Acest verset aratå, în primul rând, cå Cristos nu
este complet, întreg fårå Bisericå. Trebuie så ne întipårim acest lucru în inimile
noastre cu o fricå sfântå, cu mare grijå µi cu respect. Cum este posibil acest
lucru? În Efeseni 5, de la versetul 30 citim aµa: „Pentru cå noi suntem mådulare
ale trupului Lui, carne din carnea Lui µi os din oasele Lui. De aceea, va låsa
omul pe tatål såu µi pe mama-sa, µi se va lipi de nevastå-sa µi cei doi vor fi un
singur trup. Taina aceasta este mare – vorbesc despre Cristos µi despre
Bisericå”. Legåtura Bisericii cu Cristos este ca µi legåtura dintre Adam µi
Eva. La început Eva era în Adam, µi formau împreunå un singur tot. Aµa
citim µi în Efeseni 1:4 „Dupå acum ne-a ales în El, înainte de întemeierea
lumii”. Apoi, Dumnezeu a scos-o pe Eva din Adam, a întocmit-o ca femeie,
i-a dat-o lui Adam ca så-i fie soøie µi så devinå astfel un singur trup. La aceasta
se referå cuvântul când spune cå este o tainå mare, dar apoi continuå spunând
cå nu se mai referå la Adam µi Eva, adicå la cåsåtorie, ci la Cristos µi Bisericå.
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Am citit cå înainte de întemeierea lumii, Biserica era în Cristos, a fost aleaså
în El. Apoi, noi, oamenii, ne-am nåscut pe påmânt, am devenit påcåtoµi, înså
Cristos ne-a råscumpårat prin moartea µi prin sângele Såu. Moartea Lui
reprezintå acel moment din viaøa lui Adam când Dumnezeu a låsat så vinå un
somn asupra lui µi a scos-o pe Eva din coasta lui. Ca µi pe Eva, µi pe noi ne
transformå µi ne modeleazå Dumnezeu, ca så fim vrednici de Isus Cristos, ca
så ne dåruiascå Lui, întâi ca Mireaså µi apoi ca soøie.
În limba maghiarå, cuvântul „soøie” are o semnificaøie deosebitå, în acord
cu Scriptura. Este alcåtuit din cuvântul „jumåtate” µi exprimå faptul cå soøul
µi soøia alcåtuiesc împreunå un întreg; fiecare parte reprezentând numai o
jumåtate. Legat de aceastå asemånare, am spus mai înainte cå trebuie så ne
întipårim în minøile noastre, cu o teamå sfântå, faptul cå Cristos nu este întreg
fårå Bisericå.
Acest cuvânt are µi un alt înøeles. Într-o altå traducere a versetului 23 se
spune: „Biserica, care este trupul Lui, este umplutå cu El, care împlineµte
totul în toøi”. Cu alte cuvinte, Biserica este umplutå cu Cristos: El umple
Biserica. Atât Biserica, luatå ca întreg, cât µi fiecare mådular în parte este
umplut cu Cristos. El ne umple gândurile, planurile, dorinøele noastre,
sentimentele noastre; toatå persoana noastrå este umplutå cu persoana
Domnului Isus Cristos. Rostul existenøei Bisericii µi al fiecårui mådular care
aparøine Bisericii este împlinit în Isus Cristos. Dacå Cristos ne umple vieøile,
El poate da sens vieøii noastre påmânteµti. Dacå El nu ne umple, dacå El nu
este totul pentru noi, atunci întreaga noastrå existenøå îµi pierde rostul. Devenim
niµte oameni fårå nici o øintå. De acea spune Cuvântul în Coloseni, capitolul
2 cå noi suntem împliniøi în El. În lumina acestor lucruri, trebuie så ne punem
fiecare întrebarea: Ce må umple pe mine?
Cât priveµte viaøa creµtinilor, nu må gândesc la påcate grosolane, la lucruri
urâte, lumeµti. Eu cred din toatå inima cå nu asemenea lucruri ne preocupå. Dar
cum ståm când e vorba de anumite învåøåturi? Suntem noi umpluøi cu adevåruri
biblice? Sau cu anumite idei? Sau suntem umpluøi cu Isus Cristos? În versetul
22 am citit: „El I-a pus totul sub picioare µi L-a pus Cåpetenie peste toate
lucrurile”. Lucrul acesta se repetå µi la Coloseni „El este capul trupului”. Aceasta
înseamnå cå Isus Cristos, în Bisericå µi prin Bisericå, aratå pentru prima datå
acum cå totul I-a fost supus. În lume nu se vede cå totul I-a fost supus. Domnul
vrea înså ca în Bisericå så se vadå lucrul acesta, µi anume cå El este Capul, µi
noi suntem subordonaøi Lui. Ce înseamnå de fapt cå El este Capul nostru?
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Dupå cum am afirmat mai înainte, punctul culminant al puterii primite de
Domnul Isus nu se aratå în lume, ci în Bisericå. El a fost rânduit så fie Cap peste
toate lucrurile, Bisericii. Puterea deosebitå, dumnezeiascå dåruitå Lui s-a
manifestat prin aceea cå a fost înviat din morøi. Apoi a fost înåløat la dreapta lui
Dumnezeu. A fost înåløat mai presus de orice autoritate, ståpânire µi domnie.
Totul a fost aµezat sub picioarele Lui. Cuvântul înså ne spune cå: existå ceva
mai mult, mai înalt decât atât, µi anume faptul cå El e Capul Bisericii. Asta
înseamnå cå Domnul Isus are o putere foarte mare, absolutå asupra noastrå,
care suntem trupul Lui. Aceastå putere a Lui foarte mare nu se manifestå prin
faptul cå suntem puµi sub picioarele Lui, ci prin faptul cå suntem aµezaøi sub
capul Lui. Dupå cum capul µi trupul au o legåturå organicå, tot aµa µi noi avem
cu Isus Cristos o legåturå organicå, fiindcå aµa a rânduit Dumnezeu lucrurile.
Pe de o parte, aceasta înseamnå cea mai strânså legåturå posibilå, iar pe de altå
parte înseamnå cea mai mare domnie sau putere, deoarece, referitor la mådularele
unui trup, nici nu se pune problema de a nu asculta de cap. Legåtura aceasta
este bazatå pe dragoste. Nu e nicidecum cazul unui învingåtor care calcå în
picioare capul celui învins. Aceastå legåturå organicå, bazatå pe dragoste, care
existå între Cristos µi Bisericå, slujeµte µi de model, dupå cum scrie în Efeseni
1:10 „Ca så-l aducå la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Ωi uni iaråµi în
Unul singur, în Cristos, toate lucrurile: cele din ceruri µi cele de pe påmânt”.
Ceea ce am citit în Evrei 2:10, µi anume cå acum încå nu vedem cå toate Îi sunt
supuse, aratå cå Dumnezeu îngåduie acum oamenilor så desconsidere aceastå
puterea neobiµnuitå a lui Cristos; sau le permite så îµi exprime dubiile în legåturå
cu aceastå putere. Va veni înså ziua când nimeni nu va mai putea face aµa ceva.
Scrie în Filipeni cå orice genunchi, al celor de sus, de pe påmânt µi de sub
påmânt, se va pleca înaintea Lui.
Într-un fel, nu ne miråm cå lumea nu se pleacå înaintea Lui, deµi, având în
vedere dragostea lui Cristos, lucrurile ar trebui så stea altfel. De dimineaøå
am aråtat pe larg cå în lume nu se vede puterea Lui. De fiecare datå este
µocant când vedem cå cei care sunt creµtini, care poartå numele lui Cristos nu
tråiesc în aµa fel, încât în vieøile lor så fie vizibilå domnia lui Isus Cristos. Prin
cuvintele noastre mårturisim cå El este Domnul. Din Evanghelii µtim cå µi în
ziua aceea muløi vor spune: „Doamne, Doamne ... ” El înså va spune multora
cå niciodatå nu i-a cunoscut. Cântåm în cântårile noastre cå El este Domnul.
În predicile noastre rostim: „El este Domnul!” În cuvintele noastre, fiindcå
toøi cunoaµtem limbajul canaanit, spunem cå El este Domnul tuturor. Înså în
15

viaøa practicå, de fiecare zi, nu tot aµa stau lucrurile, nu El este Domnul.
Altfel spus, în viaøa practicå a multora dintre noi nu se vede niciodatå cå El
este Domnul.
În cartea „Dumnezeu vorbeµte celui ce ia seama”, Tozer vorbeµte despre
Domnul, asemånându-L cu un rege dintr-o monarhie consituøionalå. Aµa sunt
regii µi împåraøii din Europa, de exemplu în Anglia, Spania. În monarhia
constituøionalå, formal, regele este capul tuturor lucrurilor din øara lui. Cu
ocazia evenimentelor festive, regele poartå îmbråcåmintea regalå µi aµa se
înfåøiµeazå înaintea celorlaløi. Dar nu el ia deciziile. Inclusiv cuvântårile øinute
de el la ocazii mari sunt scrise de aløii. Aproape cå are doar un rol de decor.
Pentru ce are loc tot jocul acesta? Deoarece poporul, din considerente istorice,
este încântat de el. Poporul e încântat de un conducåtor, de un rege, care
spune µi face ce place oamenilor. E vorba de un rege care nu ståpâneµte, nu
porunceµte; este doar o figurå reprezentativå.
Din påcate, muløi credincioµi preferå un astfel de Cristos, care nu porunceµte
nimic, doar aprobå, ba mai mult, vine în sprijinul ideilor noastre. Noi hotårâm
derularea lucrurilor, iar El doar binecuvânteazå hotårârile noastre. Isus Cristos
înså este un Rege adevårat. El n-a primit puterea ce-o are de la oameni, ci de
la Dumnezeu. El nu intrå într-un asemenea joc. Dacå noi înså intråm într-un
asemenea joci, ne înµelåm pe noi înµine. În cartea proorocului Maleahi,
capitolul 1, versetul 6 citim: „Dacå sunt ståpân, unde este teama de Mine,
zice Domnul?” Creµtinul care are viziune, care a våzut puterea lui Cristos µi a
recunoscut cå El este Cap, se pleacå înaintea Lui. Cel care nu are luminå
låuntricå nu se pleacå înaintea Lui. În cele ce urmeazå voi enumera câteva
exemple care demonstreazå cå unele persoane nu L-au primit pe Cristos ca
Domn al vieøilor lor.
Un exemplu este obiceiul nostru de a face o anumitå selecøie a textelor
biblice. Ce înseamnå aceasta? Noi primim cu bucurie texte de genul „Veniøi
la Mine toøi cei trudiøi µi împovåraøi, µi Eu vå voi da odihnå”; „Dumnezeu
este dragoste”; „El ne iartå påcatele”; „så nu vi se tulbure inima, nici så nu se
înspåimânte”; „Eu sunt cu voi pânå la sfârµitul veacului”; „cereøi orice veøi
vrea µi vi se va da”. În schimb, nu ne prea place så auzim sau så primim
urmåtoarele versete: „Nu iubiøi lumea, nici lucrurile din lume”; „omorâøi
mådularele voastre care sunt pe påmânt”; „nu vå strângeøi comori pe påmânt”;
„umblaøi în dragoste”; „iertaøi-vå unii pe aløii”, µi am putea continua încå
mult timp, adunând versete în ambele categorii.
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Un al doilea exemplu: în rugåciunile noastre, de obicei, ne învârtim în
jurul nostru. Îi prezentåm cu lux de amånunte lui Dumnezeu ce dorim noi,
care este cererea noastrå, rugându-L så ne dea ceea ce cerem, så împlineascå
dorinøele noastre. Dacå nu ne då, µi încå urgent, ne supåråm. Am citit despre
cineva care a cerut ceva timp îndelungat de la Dumnezeu; a cerut insistent,
iar la urmå, neprimind, a spus: „Doamne, m-am supårat pe Tine!” Oare câøi
dintre noi ne începem rugåciunile aµa cum a fåcut-o Pavel pe drumul
Damascului: „Doamne, ce vrei så fac?” Sau cum S-a rugat Domnul Isus:
„Tatå, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu” Dacå Dumnezeu a råspuns cererii
noastre µi ne-a rezolvat problema, ne gândim în felul urmåtor: „Acum, cå ni
s-a rezolvat problema, Dumnezeu poate pleca pentru un timp, cå ne descurcåm
µi singuri! Când vom mai avea nevoie de ajutor, ne vom prezenta din nou”.
Ne comportåm ca µi cum El ar fi slujitorul, iar noi ståpânii.
Al treilea exemplu: nu vrem så ne supunem Lui, de aceea, folosim niµte
trucuri. De exemplu, råstålmåcim înøelesul simplu al Cuvântului µi cåutåm o
interpretare în favoarea noastrå. Så luåm versetul care spune: „Nimic bun nu
locuieµte în mine, adicå în carnea mea”; îl socotim cå, pe baza celor enunøate
aici, suntem scutiøi de orice încercare de a face bine. Dacå nu locuieµte nimic
bun în mine, atunci nici n-are rost så må ocup cu a face binele. Sau cuvântul
care spune „Dumnezeu este Acela care lucreazå în voi µi vå då, dupå bunul
Lui plac, µi voinøa, µi înfåptuirea” - dacå Dumnezeu va lucra în mine voinøa,
atunci voi vrea, µi dacå El va împlini în mine, atunci va fi împlinit. Eu må
consider absolvit de toate acestea, pentru cå nu vreau så må forøez. Nu demult
am discutat cu niµte oameni în vârstå, µi o sorå, care avea în jur de 80 de ani,
mi-a spus cå a avut multe lupte în tinereøe. A obosit în aµa måsurå luptând,
încât la un moment dat s-a gândit „Eu nu må mai lupt cu påcatul, pentru cå
este foarte greu, µi nu conteazå dacå voi cådea, fiindcå Dumnezeu µi aµa må
iartå”. Înså pe când se gândea astfel, Domnul i-a adus aminte de un verset
care zice: „Så continuåm så påcåtuim ca så se înmuløeascå harul? Nicidecum!”
Al patrulea exemplu: nu acceptåm suferinøa. Încercåm din råsputeri så o
evitåm. Îl imploråm pe Domnul ca nu cumva så ne treacå prin suferinøå. Iar
dacå am ajuns în suferinøå, ne rugåm ca ea så înceteze cât mai curând posibil.
Ωi asta în ciuda faptului cå Domnul a spus cå în lume vom avea necazuri. Ωi
µtim cå nu existå slavå fårå suferinøå. Înainte de maså am våzut cât de multe
lucruri lucreazå Domnul în noi prin suferinøå. În cazul celor ce-L iubesc pe
El, toate lucrurile lucreazå împreunå spre binele lor. Noi avem tendinøa så ne
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gândim în felul carismaticilor, µi anume cå, dacå suntem creµtini, trebuie
neapårat så fim sånåtoµi, bogaøi, prosperi.
Al cincilea exemplu se referå la faptul cå aici, pe påmântul acesta, vrem
så fim fericiøi µi veseli. Cumva, privim viaøa aceasta påmânteascå ca µi cum
aici am fi acaså. Aici trebuie så avem o ambianøå plåcutå. Ba uneori chiar µi
scopul strângerilor noastre este aceastå bunå dispoziøie. Din vest vine cu mare
iuøealå înspre est aceastå concepøie: scopul strângerilor este de a avea parte
de distracøie, jocuri, bunå dispoziøie - un fel de „show” creµtinesc. Foarte
multora nici nu le trece prin cap cå scopul strângerilor este ceea ce a spus
Corneliu: „Am venit aici så ascultåm toate lucrurile pe care øi le-a poruncit
Dumnezeu”. Dacå El este Domn peste toate, dacå este Capul Bisericii, atunci
El porunceµte. Dar, dacå El este ståpân, unde este frica de El? Dacå noi suntem
supuµii Lui, unde este ascultarea noastrå? Unde este cåutarea voii Lui, cåutarea
plåcerii Lui?
Avem o carte intitulatå: „Lumea, teren de joacå sau câmp de luptå?” [de
A.W. Tozer – n.r.] Voi citi un pasaj scurt de acolo: „Oamenii nu se gândesc la
aceastå lume ca fiind un câmp de luptå, ci o considerå un teren de joacå. Nu
suntem aici ca så luptåm, ci så ne distråm. Nu suntem într-o øarå stråinå, ci
acaså, la noi. Nu ne pregåtim pentru viaøå, ci acuma tråim, µi lucrul cel mai
bun pe care îl putem face este så ne debarasåm de orice opreliµti µi de decepøiile
noastre µi så tråim din plin aceastå viaøå.”
Cu mai mult timp în urmå, creµtinii considerau cå se aflå într-o øarå stråinå
pe acest påmânt, pe teritoriul vråjmaµului, pe un câmp de luptå. Se luptau
contra cårnii, contra poftelor µi, totodatå, contra puterile våzduhului. Pentru
ei era un lucru natural cå trebuie så se înarmeze cu armura lui Dumnezeu,
dupå cum gåsim scris în Efeseni 6. Ωi noi trebuie så consideråm ca pe un
lucru firesc cå nu aici este patria noastrå, ci suntem stråini. Cetåøenia noastrå
este în ceruri, de unde Îl aµteptåm pe Domnul Isus Cristos. Aståzi, în foarte
multe locuri patria aceasta cereascå este prezentå doar la nivelul vorbelor µi
al cântårilor. Cineva a scris o poezie în limba maghiarå, µi una din strofe sunå
aµa: „Cale plinå cu spini, numai tu må conduci acaså / Prin ceaøå µi prin
noapte, dar în siguranøå /, Doar tu påstrezi urmele paµilor lui Cristos /, fiindcå
pe aici a cålcat Cristosul meu”. Poezia continuå spunând cå dacå nu mai sunt
spini pe cale, e cazul så ne întrebåm dacå nu cumva am påråsit calea cea
bunå. Iar dacå aµa s-a întâmplat, så-L cåutåm cu lacrimi pe Cristos, urmele
paµilor Lui µi calea pe care a mers El.
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Al µaselea exemplu: în locul cuvintelor lui Cristos, în locul voii Lui, luåm
de bune pårerile grupului nostru sau ale adunårii noastre, ca µi cum acele
påreri ar fi identice cu voia lui Cristos, ca µi cum valorile morale sau practica
grupului nostru µi toate celelalte activitåøi ale grupului nostru ar coincide cu
cerinøele lui Cristos. Nu ne adâncim în Scripturå, nu învåøåm de la Cristos, ci
unii de la aløii. Så nu må înøelegeøi greµit: Domnul, într-adevår, a dat pe unii
apostoli, pe aløii învåøåtori, µi e bine dacå învåøåm de la aceµtia. Partea negativå
o reprezintå urmåtorul fel de raøionament: „Dacå X are voie så facå lucrul
respectiv, atunci µi eu îmi pot permite”. Dacå cineva ne atrage atenøia cå nu e
bine ce facem, nici nu îl bågåm în seamå. Foarte muløi s-au dezobiµnuit så
practice ceea ce au fåcut cei din Berea, care cercetau Scripturile ca så vadå
dacå cele auzite sunt aµa cum li s-a propovåduit. Noi trebuie så cercetåm
Scripturile µi så primim numai ceea ce se regåseµte µi în Cuvântul lui
Dumnezeu.
Al µaptelea exemplu: atunci când un creµtin ajunge în faøa unei probleme
etice, morale, se duce el la Predica de pe munte sau la un alt text din Scripturå,
ca så primeascå de acolo un råspuns? Sau merge de la frate la frate, pânå
gåseµte pe unul care så-i dea un råspuns pe placul lui? Cine Îi då voie
Cuvântului lui Dumnezeu så decidå în chestiuni precum dårnicia, numårul
de copii, creµterea copiilor, obiceiurile personale, distracøiile, cumpåråturile,
vânzårile µi în toate celelalte domenii legate de viaøa noastrå?
Fraøilor, ceea ce am punctat eu în µapte domenii nu reprezintå o listå
completå. Fiecåruia dintre noi Domnul îi poate aråta lucruri unde nu Domnul
decide în viaøa lui, ci el însuµi. În loc de a continua înµiruirea, så ne punem
urmåtoarea întrebare: Ce consecinøe au aceste fapte? De ce nu se vede în
viaøa multor creµtini cå El este Capul, El este Domnul? Nicidecum nu putem
så spunem cå Cuvântul lui Dumnezeu greµeµte. Såptåmâna aceasta am vorbit
cu o båtrânicå µi, din vorbå în vorbå, am întrebat-o dacå are påcate? Ea a
spus: „N-am nici un påcat, sunt fårå påcat”. I-am citat din Romani, unde
spune cå toøi s-au îndepårtat, toøi au påcåtuit, cå nu este nimeni care så facå
binele, cå nu este nici måcar unul singur. Ωi am întrebat-o: „Ce ziceøi de
aceasta?” Atunci mi-a replicat: „Oare Biblia nu poate greµi?” I-am råspuns cå
Biblia nu greµeµte, ci unitåøile noastre de måsurå pot fi greµite.
Deci, nu putem nicidecum afirma cå Cuvântul lui Dumnezeu este greµit,
dupå cum nu putem concluziona cå Adunarea lui Dumnezeu nu este aµa cum
e descriså în Efeseni. Domnul Isus este Capul Bisericii Lui. Ωi nu putem
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spune cå legåtura dintre Cristos µi Bisericå nu este decât o teorie frumoaså. În
Romani 8, de la versetul 29 citim aµa: „Cåci pe cei 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 cei pe care i-a predestinat, pe aceia
i-a µi chemat; µi pe cei pe care i-a chemat, i-a µi justificat; µi pe cei pe care
i-a justificat, i-a µi glorificat”. Sunt muløi care se gândesc în felul urmåtor:
„Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii, m-a aµezat în Biserica Lui
încå înainte de întemeierea lumii, pe mine Dumnezeu m-a cunoscut mai
dinainte µi m-a predestinat så fiu asemenea lui Cristos. În epistola cåtre romani
scrie cå pe aceia i-a µi glorificat, deci totul este gata, terminat, iar dacå lucrul
acesta nu se vede, ei bine... nu se vede! Totuµi, va face Dumnezeu ceva atunci
când må va înfåøiµa înaintea lui Cristos, ca så nu fie pe mine vreo patå,
zbârciturå sau ceva de felul acesta. Eu nu fac nimic... de ce m-aµ forøa så fac
ceva? Dacå Dumnezeu afirmå cå aµa stau lucrurile, atunci aµa µi sunt! Eu
cred chiar dacå nu våd, pentru cå „umblåm prin credinøå, nu prin vedere.” O
astfel de gândire nu se bazeazå pe spusele Scripturii. Cel care aparøine trupului
Såu nu-µi gåseµte pacea pânå ce nu se supune întru totul Cuvântului lui Cristos.
Repet: nu se liniµteµte pânå atunci! Nu aplicå metoda automuløumirii: „Nu
înøeleg acum, dar µtiu cå la sfârµit totul va fi bine”. Se stråduieµte så asculte în
toate aspectele, cu acea hotårâre fermå cå nu conteazå cât îl costå, aµa cum a
afirmat µi Pavel cå nu øinea la viaøa lui, ca µi cum i-ar fi fost scumpå, ci dorea
så-µi termine cu bine alergarea. Acestea nu sunt faptele legii; aceastå stråduinøå
nu vizeazå obøinerea mântuirii. Dacå am înøeles de ce m-a chemat pe mine
Domnul, atunci pun µi eu întrebarea pe care a pus-o Pavel: „Doamne, ce vrei
så fac?” Pavel, dupå ce a înøeles poziøia Domnului, a afirmat în repetate rânduri
cå nu a vrut så fie neascultåtor. Legat de ceea ce a înøeles el, s-a stråduit cu
toatå puterea lui în direcøia respectivå. Nu s-a gândit nicidecum cå, dacå
Dumnezeu l-a apucat µi l-a chemat, însemna cå El urma så facå totul pentru
înaintare în direcøia aceea, Pavel nemaiavând de fåcut nimic. Dacå am înøeles
cå El ne-a chemat ca så fie Capul nostru , dacå ne-a chemat la aceastå legåturå
strânså, atunci µi noi ne vom strådui så intråm în aceastå legåturå strânså,
atunci µi noi vom face totul ca så ascultåm de El în toate. Dupå cum spune
Pavel: „Ca så fiu plåcut Lui”. Ωi Domnul Isus a spus de fiecare datå: „Facå-se
voia Ta!”
Dacå am înøeles cu adevårat acest lucru, atunci nu vom mai fi muløumiøi
cu o viaøå creµtinå superficialå. Nu ne va mai muløumi faptul cå µi ceilaløi din
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adunarea sau grupul nostru procedeazå aµa. Nu ne vor mai muløumi pårerile
oamenilor, standardele µi aprecierile lor. Dacå înøelegem cu adevårat, atunci
viaøa aceasta nu va mai fi o distracøie sau joacå, ci Îl vom dori pe Cristos µi
vom vrea så-I fim plåcuøi Lui. În viaøa celui care aparøine cu adevårat trupului
lui Cristos, Cuvântul nu råmâne literå moartå. Cuvântul nu råmâne doar o
învåøåturå frumoaså, cunoµtinøe sau teorie ci, mai devreme sau mai târziu,
devine o realitate practicå. De exemplu, dacå cuvântul spune: „Omorâøi
mådularele voastre care sunt pe påmânt”, atunci acest cuvânt nu se va
împotmoli la „O, nenorocitul de mine, n-am eu puterea pentru acest lucru...”,
ci merge mai departe, pânå acolo cå „pot totul în Cristos care må întåreµte”.
Ωi merge pânå acolo, încât afirmå cå cei ce sunt ai lui Cristos µi-au omorât
carnea împreunå cu poftele ei, µi faptul acesta devine o realitate vizibilå; în
felul acesta se vede cå Dumnezeu L-a pus pe Cristos Cap al Bisericii, care
este trupul Såu, trup care este plin de El - Cel care împlineµte totul µi în toøi.
În încheiere, câteva cuvinte încå. Am auzit, aµadar, cå Domnul Isus este
Ståpânul absolut al universului. Am mai auzit cå acest lucru încå nu este
vizibil, dar am auzit µi cå în cei care aparøin Bisericii, care este trupul Såu,
aceastå realitate devine vizibilå, mai repede sau mai târziu. Astfel de oameni
nu se muløumesc cu mai puøin, ci de bunå voie, din convingere, se pleacå
înaintea Lui. Cristos devine pentru ei mai scump decât viaøa. Aµa de mult se
va vedea cå El este Capul, încât Dumnezeu va putea folosi acest lucru în
veµnicie ca model înaintea întregului univers. Så ne punem fiecare dintre noi
întrebarea, în mod sincer: Ce anume se vede în viaøa mea? Pentru mine råmâne
la stadiul de teorie chemarea måreaøå a Bisericii? Sau este ea o realitate?
Chiar µi dacå trebuie så sufår pentru aceasta? Så ne punem întrebarea: Cine
må umple pe mine? Må umple Cristos întru totul? Aµa så fie µi pentru vieøile
noastre, pentru cå aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi.
Amin!
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III
Voi citi din douå locuri din Cuvântul lui Dumnezeu; mai întâi din Efeseni
122-23: „El I-a pus toate sub picioare µi L-a pus Cåpetenie peste toate lucrurile
Bisericii, care este trupul Lui, plinåtatea Celui ce plineµte totul în toøi”, µi
apoi de la Evrei 10:19-22: „Aµadar, fraøilor, fiindcå prin sângele lui Isus
avem o intrare slobodå în Locul Preasfânt, pe calea cea nouå µi vie pe care
ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinlåuntru, adicå trupul Såu, µi fiindcå avem
un Mare Preot pus peste Casa lui Dumnezeu, så ne apropiem cu o inimå
curatå, cu o credinøå deplinå, cu inimile stropite µi curåøite de un cuget råu µi
cu trupul spålat de o apå curatå.”.
Ieri am vorbit despre douå lucruri: pe de o parte, de ce nu se vede domnia
µi ståpânirea Domnului Isus în lume, iar pe de altå parte, de ce nu se vede nici
în vieøile celor credincioµi?
Acum aµ vrea så vorbesc despre urmåtorul fapt: de ce se vede totuµi domnia
lui Cristos în vieøile unora? Cum se manifestå aceasta? Cum se poate ajunge
la aceasta? În capitolul 10 din Evrei am citit cå avem o intrare liberå. În
traducerea maghiarå spune: „avem încrederea cå vom avea o intrare liberå”.
Ca så înøelegem mai bine acest verset, så ne aducem aminte cå acel cort,
care a fost fåcut dupå un model ceresc, a fost compartimentat în trei, µi anume:
Curtea, Locul sfânt µi Locul preasfânt (Sfânta Sfintelor). În versetul 19 din
textul citit din Evrei, Cuvântul se referå la Sfânta Sfintelor. În Curte se aflau
altarul de aramå µi ligheanul pentru curåøire, cu apå. În Locul sfânt se gåseau
altarul pentru miresme plåcute, masa pentru pâini µi lampadarul de aur; toate
acestea erau confecøionate din aur curat. În Locul preasfânt se afla chivotul
mårturiei cu capacul ispåµirii deasupra, fåcute tot din aur. Acesta era locul unde
Se aråta Dumnezeu: deasupra capacului ispåµirii. Cel care voia så vinå în prezenøa
lui Dumnezeu trebuia så intre pânå în Locul preasfânt. În Vechiul Testament,
doar Marele Preot avea acces în locul acela. Ωi acesta înså trebuia så parcurgå
întregul drum care începea la altarul de aramå µi se încheia în Locul preasfânt.
Asta, deoarece exista o singurå cale de intrare acolo. Drumul acesta trecea pe
lângå altarul de aramå, pe lângå ligheanul pentru curåøire µi aµa mai departe,
pânå în Locul preasfânt. În ceea ce ne priveµte pe noi, tocmai am citit cå avem
intrare liberå în Locul preasfânt, deoarece ne-a deschis-o Domnul Isus. Înså
avem µi nådejdea care se referå la intrarea pe o singurå cale. Aceastå singurå
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cale este Domnul Isus, care a afirmat despre Sine, „Eu sunt Calea” µi nimeni nu
poate merge altfel la Tatål decât prin El. Dacå privim cu atenøie lucrurile existente
în Cort, începând de la altarul de aramå µi pânå la altarul de aur, vedem cå totul
vorbeµte despre Domnul Isus Cristos. Fiecare obiect corespunde unei porøiuni
din acea Cale. Aµ vrea så vorbesc pe scurt despre fiecare.
Când cineva a intrat pe poartå, în curte, prima datå a dat de altarul de
aramå. Aici erau aduse jertfele pentru påcat. Tot pe acest altar erau aduse
jertfele pentru vinå, dar µi arderile de tot µi jertfele de muløumire µi de mâncare.
Toate aceste jertfe aratå spre jertfa de la Golgota a Domnului Isus Cristos. El
a fåcut totul µi a terminat totul la Golgota, aµa cum am auzit µi acum la frângerea
pâinii. În Efeseni 2:17-18 citim: „El a venit astfel så aducå vestea bunå a påcii
vouå, celor care eraøi departe, µi pace celor ce erau aproape. Cåci prin El, µi
unii µi aløii avem intrare la Tatål, printr-un singur Duh”. Fårå jertfa de la
Calvar a Domnului Isus Cristos este imposibil så intråm la Tatål.
Aµ vrea så atrag atenøia asupra unui lucru: aståzi, muløi creµtini se comportå
la fel cum se comportau, la vremea respectivå, evreii. Dacå un om a såvârµit
un påcat, a adus un animal ce urma så fie jertfit, s-a prezentat la altarul de
aramå, cei de acolo au pregåtit µi jertfit animalul, omul µi-a liniµtit conµtiinøa
µi apoi a plecat. Înså nu a intrat la Tatål. N-a trecut deloc de acel punct
reprezentat de altarul de aramå. E drept cå nici n-avea aceastå posibilitate,
deoarece atunci calea încå nu era deschiså. Noi înså putem intra mai departe,
deoarece calea ne este deschiså. Ωi totuµi, sunt muløi care nu merg mai departe.
Un alt obiect din Curte era ligheanul de aramå. Acesta era pentru preoøi, ca
så se spele înainte de a intra în Locul sfânt, dar µi înainte de a se apropia de altar.
Dacå nu s-ar fi spålat, ar fi fost vrednici de moarte. Aceasta vorbeµte de curåøie,
iar apa din lighean vorbeµte de Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a îmbråca
hainele de preoøi, ei trebuiau så se spele complet, de sus pânå jos. Apoi, mai
târziu, încå o datå trebuiau så-µi spele mâinile µi picioarele. Pentru noi acest
lucru poate fi reprezentat prin cuvintele Domnului Isus: „Voi sunteøi curaøi din
pricina cuvântului pe care vi l-am spus”. El a mai spus cå cel care s-a spålat sau
îmbåiat nu mai are nevoie decât så-µi spele mâinile µi picioarele. Ca så înøelegem
mai bine ce înseamnå asta, trebuie så spun cå altarul de aramå era confecøionat
din oglinzile femeilor din Israel. La vremea respectivå, femeile foloseau oglinzi
de aramå lustruitå. Faptul acesta aratå spre ce spune Iacov: „Fiøi împlinitori ai
cuvântului, nu numai ascultåtori. Cåci dacå cineva este un ascultåtor al
Cuvântului, µi nu un împlinitor, seamånå cu un om care îµi priveµte faøa naturalå
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într-o oglindå; µi dupå ce s-a privit pleacå µi uitå îndatå cum era” (Iacov 1:2224). Doar atunci are rost så ne uitåm în oglindå dacå, observând pe noi o patå,
o curåøim. Ligheanul spune urmåtorul lucru: fiind împlinitori ai cuvântului, ne
påstråm vieøile curate. Sângele Domnului Isus ne-a curåøit - faptul acesta este
aråtat de altarul de aramå. Înså, pentru a înainta, este nevoie ca vieøile noastre så
fie rânduite dupå Cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mult avem nevoie de spålarea
mâinilor noastre. Mâinile reprezintå faptele noastre. Dar e nevoie så ne spålåm
µi picioarele, care vorbesc despre umblarea noastrå în aceastå lume. În lumea
aceasta prin care umblåm, multe lucruri se agaøå de picioarele noastre. În Psalmul
119, psalmistul întreabå la un moment dat: „Cum îµi va øine tânårul curatå
cårarea? Îndreptându-se dupå Cuvântul Tåu?” Fraøilor, eu µtiu cå foarte muløi
apreciazå sângele µi jertfa Domnului Isus, prin care El a fåcut curåøirea påcatelor.
Cine sunt înså cei care merg mai departe, care înainteazå µi sunt gata så-µi
rânduiascå vorbele µi faptele dupå Cuvântul lui Dumnezeu? Cine sunt cei care
vor så se påstreze curaøi, neîntinaøi de lume? În Curte, amândouå obiectele, atât
altarul, cât µi ligheanul, erau din aramå. Arama reprezintå judecata, reprezintå
faptul cå în Curte, Dumnezeu, în Domnul Isus Cristos, a judecat påcatele noastre;
El: a judecat, în Fiul Såu, påcatul ca principiu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu
judecå în noi påcatul µi necuråøia µi lucreazå în noi curåøirea.
În Locul sfânt se afla masa pentru punerea înainte a pâinilor. Pâinile
aµezate aici erau destinate preoøilor, deoarece erau pâini sfinte. Acest lucru
reprezintå faptul cå Isus Cristos este Pâinea vieøii. El este Pâinea care a coborât
din cer. El ne hråneµte viaøa noastrå låuntricå, viaøa aceasta nouå. Acum nu
privim pâinea ca fiind trupul Såu zdrobit pentru noi; lucrul acesta s-a întâmplat
la altarul de aramå. Nu ne gândim acum la faptul cå El e Pâinea vieøii, cå dacå
El n-ar fi murit pentru noi, noi am fi fost cei care ar fi trebuit så moarå. Acum
Îl vedem pe El ca Pâine a vieøii care ne hråneµte în omul dinåuntru, hråneµte
viaøa cea nouå. Aceasta înseamnå cå, dacå cineva a înaintat µi a ajuns pânå la
masa pâinilor, nu va mai dori så se hråneascå cu mâncarea necuratå pe care o
oferå aceastå lume. El se hråneµte cu pâinea cereascå. Astfel de oameni nu se
hrånesc cu ce oferå lumea prin televizor, cårøi, påreri omeneµti sau opinii
fireµti, deoarece ei cunosc foarte bine zicala: „Vei deveni ceea ce månânci”.
Ωi aceasta, deoarece hrana noastrå devine oarecum parte din noi. Cel care
ajunge pânå la masa pâinilor înøelege cå nu doar curåøia mâinilor µi a picioarelor
conteazå, ci este foarte important cu ce ne hrånim, cu ce ne ocupåm, ce ne
umple µi la ce ne gândim.
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Urmåtorul obiect este lampadarul de aur. Ωi acesta era confecøionat din
aur. Era un fel de lampå-suport pentru uleiul dinåuntru. Lampadarul vorbeµte
despre faptul cå Domnul Isus este Lumina lumii µi este µi Lumina noastrå.
Legat de aceasta, citim urmåtorul lucru în Efeseni 1, versetul:17 µi prima parte
a versetului 18: „Ωi må rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatål
slavei, så vå dea un duh de înøelepciune în cunoaµterea Lui µi så vå lumineze
ochii inimii”. Aceasta înseamnå cå cel ce ajunge pânå la lampadarul de aur
doreµte ca mintea, gândurile µi judecata lui så fie luminate de Domnul Isus
Cristos, ca El så-i dea înøelepciune µi pricepere, El så-i dea descoperire. Este
vorba de o asemenea înøelepciune cum e descriså în cuvânt: întâi curatå, apoi
paµnicå (Iacov 3:17), blândå, uµor de înduplecat, plinå de îndurare, plinå de
roade bune, fårå pårtinire, nefåøarnicå. Dacå nu avem luminå de la Domnul
Isus Cristos, atunci umblåm în întuneric µi ne împiedicåm uµor. Ne împiedicåm
µi nu umblåm în luminå, dacå ne închipuim cå vedem foarte bine lucrurile. Cel
care ajunge pânå în acest punct doreµte ca lumina pe cårarea lui så fie Cuvântul
Domnului. Nu doreµte ca alte surse så-i dea luminå, ci vrea så umble în lumina
lui Cristos.
Al treilea obiect în Locul sfânt era altarul tåmâierii. Ωi acesta era fåcut din
aur. Altarul acesta era aµezat chiar în faøa perdelei care despårøea Locul sfânt de
Locul preasfânt. Atunci când preoøii aduceau ca jertfå tåmâie pe acest altar, mirosul
plåcut trecea prin perdea în Locul preasfânt, în prezenøa lui Dumnezeu. Faptul
acesta simbolizeazå rugåciunea. Psalmul 141:2 „Ca tåmâia så fie rugåciunea mea
înaintea Ta”. În Apocalipsa 5:8 citim cå cele patru fåpturi avea potire pline cu
tåmâie, care sunt rugåciunile sfinøilor. Rugåciunea care vine dintr-o inimå sincerå
ajunge ca un miros plåcut înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru nu e valabil numai
cu privire la închinare µi muløumire, ci µi cu privire la cererile fåcute din toatå
inima. Dupå versetul citat, din Psalmul 141, urmåtoarele versete vorbesc µi despre
cereri. Versetul 1 spune aµa: „Doamne, eu Te chem: vino degrabå la mine! Ia
aminte la glasul meu, când Te chem!” Apoi, versetul 4: „Nu-mi abate inima la
lucruri rele!”, versetul 3: „Pune, Doamne, o strajå înaintea gurii mele µi påzeµte
uµa buzelor mele!” Cererile care vin dintr-o inimå sincerå µi care coincid cu voia
lui Dumnezeu ajung înaintea Lui ca o mireasmå plåcutå.
Pe acel altar se ardea în permanenøå tåmâie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta
ilustreazå rugåciunea neîncetatå, aµa cum ne spune Cuvântul: „Rugaøi-vå
neîncetat!” Rugåciunea aceasta trece dincolo de perdea µi înaintea lui
Dumnezeu.
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În Locul preasfânt era un singur obiect: chivotul legåmântului. Dintre toøi
oamenii din lume, o singurå persoanå, cu o singurå ocazie, o singurå datå pe an
putea påµi înåuntru. Este vorba de Marele preot. Intrarea lui acolo avea loc în Ziua
Ispåµirii. Înså nici acesta nu putea intra oricum. Întâi trebuia så aducå o jertfå cu
sânge, pentru el µi familia lui, precum µi pentru popor. Apoi, înainte de a intra,
trebuia så se spele. Tot înainte de a intra, trebuia så ardå tåmâie. Mai trebuia så
aducå o jertfå cu sânge µi pe altarul de aur pe care era arså tåmâia în fiecare zi.
Toate acestea ne vorbesc despre sfinøenia lui Dumnezeu, care locuieµte în locuri
înalte µi în sfinøenie, µi de care nu te poøi apropia oricum. Oricine ar fi încercat så
intre într-un alt mod decât pe calea rânduitå ar fi fost lovit de moarte. Faptul
acesta ne spune cå pe atunci încå nu era deschiså calea cåtre Locul preasfânt.
Doar la moartea Domnului Isus a fost deschiså aceastå cale, atunci când perdeaua
s-a rupt de sus pânå jos. Pentru preoøii acelor zile, lucrul acesta a fost deosebit de
µocant. Dumnezeu, Cel care pânå atunci S-a ascuns în spatele perdelei, a rupt-o El
Însuµi. Acum, noi avem posibilitatea de a ne apropia de Dumnezeu, dar nu oricum.
Am våzut calea: de la altarul de aramå pânå la altarul de aur; de la altarul pe care
se aduceau arderi de tot pânå la altarul pentru arderea tåmâiei. Putem så ne
apropiem, dar pe calea cea nouå µi vie, deschiså µi sfinøitå de Domnul Isus Cristos,
prin perdeaua dinåuntru, adicå trupul Såu. Nu doar cå e deschiså calea, dar
Dumnezeu Însuµi doreµte så venim înaintea Lui. El ne aµteaptå. Dumnezeu ne
cheamå la El. Vrea så-L vedem, vrea så tråim în prezenøa Lui.
Ieri a fost amintitå pilda fiului råtåcitor µi aµ vrea så spun ceva în legåturå cu
aceastå pildå. Este adevårat cå µi såråcia, necazul l-au mânat spre caså pe acest
fiu. Înså din inima lui a izbucnit acest strigåt: „Må voi scula µi må voi duce la
tatål meu!”. Poate cå acest fiu s-ar fi muløumit µi cu rolul de slujitor, numai så
obøinå iertarea tatålui såu, deoarece el s-a întors cu acest gând în inimå: „Tatå,
am påcåtuit împotriva cerului µi împotriva ta µi nu mai sunt vrednic så fiu numit
fiul tåu!” Dar Tatål nu s-a muløumit cu atâta. Nu s-a rezumat la a-i spune så se
spele µi så se îmbrace cu haine noi. Nu s-a muløumit så-i spunå: „E în regulå; hai
så fii µi tu un slujitor aici”. Nici noi så nu ne muløumim cu mai puøin decât vrea
Tatål så ne dea. El vrea så ne strângå la piept, så ne sårute; vrea så se bucure
împreunå cu noi. Fraøilor, Tatål ne aµteaptå. El nu-i aµteaptå doar pe cei ce se
întorc la El din påcat µi din lume, ci, chiar dacå ne-am întors de mult timp la El,
dacå de muløi ani suntem credincioµi, dacå µtim de mult cå El ne-a iertat påcatele
datoritå Domnului Isus Cristos (poate chiar încercåm så tråim o viaøå curatå,
bazatå pe Cuvânt, în aceastå lume, poate ne hrånim cu Cristos, µi El este
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lumina noastrå, poate ne µi rugåm neîncetat µi rugåciunile noastre ajung ca o
mireasmå plåcutå înaintea lui Dumnezeu), Dumnezeu vrea ca µi noi så intråm
în prezenøa Lui. De multe ori înså, noi ne comportåm ca µi fiul cel mare din
pildå. Acesta s-a aflat aproape permanent în preajma tatålui såu, i-a slujit,
înså nu s-a simøit bine în prezenøa tatålui, întrucât a afirmat cå ar fi vrut så taie
un ied µi så-l månânce împreunå cu prietenii såi. Sunt µi între creµtini persoane
care se simt bine cu prietenii lor creµtini, gåsesc multe subiecte de discutat,
poate cå astfel de creµtini dezbat µi niµte subiecte bune, cum ar fi ceea ce a zis
tatål: „Fiule, tot ce am este al tåu”. Poate cå µi noi ne låudåm cu lucruri de
genul: cât de multe am primit, câtå cunoµtinøå avem, cât de mult cunoaµtem
Biblia. Ωi chiar ne bucuråm din toatå inima de aceste lucruri. Cu toate acestea,
inima noastrå poate så fie departe de Tatål, fiindcå în ea nu arde aceeaµi
dorinøå ca µi în inima Tatålui.
Dar fiul mai tânår a înøeles urmåtorul lucru: „Vreau så må bucur împreunå
cu tatål, vreau ca el så må îmbråøiµeze, så må strângå la piept, ca inima mea så
fie aproape de el, så pot arunca o privire în adâncul dragostei tatålui!” În Matei
15:8 Domnul Isus citeazå un prooroc din vechime care a spus cå „acest popor
se apropie de Mine cu buzele, dar inima lui e departe de Mine.” De multe ori,
locul apropierii de Tatål este ocupat de o muløumire rece, respingåtoare, de
simple cunoµtinøe mentale. Cuvântul spune så fim plini de râvnå în Duhul. Pe
noi nu prea ne deranjeazå cå nu experimentåm pårtåµia cu Tatål, cu toate cå El
aµteaptå acest lucru, iar inima noastrå nu poate fi satisfåcutå de altceva.
Am intitulat acest mesaj: „Cålåtoria sufletului în prezenøa lui Dumnezeu”.
Aceastå cålåtorie trebuie så aibå loc în inima noastrå. Ea porneµte de la Gologota,
care semnificå experimentarea mântuirii noastre, µi duce la Tatål. Så nu ne oprim,
så nu ne împotmolim la altarul de aramå, så nu ne muløumim doar cu faptul de a
µti cå Cristos a murit µi noi avem viaøå veµnicå. Meritå så ne continuåm drumul
pânå la capåt, pentru cå esenøa cålåtoriei este sfârµitul drumului. Domnul Isus a
declarat: „Eu sunt Calea, Adevårul µi Viaøa”. Iar atunci când ne cheamå la Sine,
nu ne cheamå pentru cå El ar fi Øinta, ci spune cå El e Calea. Nu ne cheamå la
Sine ca µi cum scopul ar fi ca noi så fim justificaøi. Nu ne cheamå la El ca µi cum
viaøa veµnicå ar fi scopul final. Nu, ci ne cheamå la Sine spunând cå El ne va
cålåuzi pânå la Tatål. De fapt, nici nu existå o altå cale, nimeni nu poate merge
altfel la Tatål decât prin Fiul. Nici så nu ne oprim la jumåtatea drumului, cåci El
vrea så ne conducå pânå la Tatål. El ne aµteaptå. Pe de altå parte, nici noi nu vom
putea fi muløumiøi cu altceva decât cu pårtåµia strânså, intimå cu Tatål.
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Înainte de a continua, så citim din Psalmul 63 primele nouå versete.
„Dumnezeule, Tu eµti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi înseteazå sufletul
dupå Tine, îmi tânjeµte trupul dupå Tine într-un påmânt sec, uscat µi fårå apå.
Aµa te privesc eu în sanctuar ca så-Øi våd puterea µi gloria Ta. Fiindcå bunåtatea
(sau harul) Tåu preøuieµte mai mult decât viaøa, buzele mele cântå laudele Tale.
Te voi binecuvânta toatå viaøa mea, în Numele Tåu îmi voi ridica mâinile. Mi se
saturå sufletul ca de niµte alimente grase µi miezoase, µi gura mea Te laudå cu
buze de bucurie. ....” Aµ vrea så vorbesc acum despre prezenøa lui Dumnezeu µi
despre experimentarea prezenøei lui Dumnezeu, deoarece aceste douå lucruri
diferå unul de celålalt. Dumnezeu este prezent pretutindeni, dar nu toatå lumea
µi întotdeauna experimenteazå prezenøa Lui. În Psalmul 139 citim cå nu ne putem
ascunde de faøa lui Dumnezeu; El este prezent pretutindeni. El este prezent pe
malul dinspre noi al mårii, dar µi pe cel din partea opuså; El e prezent atât în cer,
cât µi în locuinøa morøilor, iar înaintea Lui lumina este ca µi întunericul. Apostolul
Pavel scrie în Fapte 17 cå în El tråim, ne miµcåm µi umblåm. În epistola cåtre
Coloseni spune cå toate stau prin El. Aceasta nu înseamnå panteism. Panteismul
susøine cå toate lucrurile din jurul nostru sunt dumnezei, dar aceasta nu este
adevårat, deoarece tot ce vedem în jurul nostru sunt lucruri create. Dumnezeu
înså este Creatorul. Dumnezeu umple universul, µi totul este susøinut de El.
Cu toate cå Dumnezeu este prezent pretutindeni µi întotdeauna, nu toatå
lumea experimenteazå prezenøa Lui. Doar atunci putem experimenta prezenøa
Lui dacå El ni se descoperå. Pentru aceasta, noi trebuie så îndeplinim niµte condiøii.
Aµa cum am citit în Psalmul 63, când David era în pustie, e de la sine înøeles cå
Dumnezeu Se afla µi acolo. Când David L-a chemat pe Dumnezeu, a dorit så
experimenteze prezenøa Lui. A vrut så-L experimenteze aµa cum Se aråta El în
sanctuar. De aceea a spus: „Aµ vrea så Te privesc ca în sanctuar, så-Øi våd puterea
µi gloria”.
Atunci când, în unele cântåri, cântåm: „Atrage-må Tu la Tine”, aceasta nu
înseamnå o apropiere în spaøiu, ci o apropiere în inimå - experimentarea prezenøa
lui Dumnezeu. Când rostim asemenea cuvinte, noi cerem ca legåtura noastrå cu
Tatål så fie mai intimå, mai apropiatå. Ne întrebåm: De ce unii experimenteazå
prezenøa lui Dumnezeu, pe când aløii nu? Face Dumnezeu discriminare? Se
descoperå unora µi Se ascunde de aløii? Nu, nicidecum, ci Dumnezeu Se descoperå
celor care îndeplinesc condiøiile necesare pentru aceasta.
Mai înainte am aråtat cå numai prin Isus Cristos ne putem apropia de Tatål.
Acum înså aµ vrea så privim dintr-o altå laturå la aceste condiøii. Så pornim de la
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ceea ce scrie în Romani, capitolul 3, µi anume cå nu este nimeni care så înøeleagå µi
nu este nimeni care så-L caute pe Dumnezeu. Din acest punct de vedere, toøi ne-am
nåscut la fel, fårå nici o µanså; nimeni nu L-a cåutat pe Dumnezeu. De aceea, a
venit Dumnezeu µi, în Cristos, ne-a cåutat pe fiecare, începând de la Adam: „Unde
eµti, Adame?” Fiul Omului a venit så caute µi så gåseascå pe cel ce era pierdut.
Domnul a spus: „Dupå ce voi fi înåløat, voi atrage la Mine pe toøi oamenii”. Din
partea Lui, Dumnezeu a fåcut totul µi pentru toøi oamenii. El vrea ca toøi oamenii så
ajungå la mântuire, ba µi mai mult, så ajungå în apropierea Lui. În acelaµi timp înså,
Dumnezeu îl cheamå pe om så Îl caute. De exemplu, spune în Cuvânt: „Cereøi µi vi
se va da! Cåutaøi µi veøi gåsi! Bateøi µi vi se va deschide!” Logica omeneascå spune
cå dacå Dumnezeu må cautå, atunci, la un moment, dat må va gåsi. El e capabil så
må caute mai bine decât l-aµ cåuta eu pe El. Aceasta este logica umanå, înså
Dumnezeu nu aµa vede lucrurile. Dumnezeu judecå aµa cum ni se aratå în Psalmul
27; iar David a înøeles câte ceva din gândurile lui Dumnezeu. Acolo, în versetul 8,
el spune: „Faøa Ta, Doamne, o caut!” Aici se aflå deosebirea între oameni; la urma
urmei, fiecare om tânjeµte dupå prezenøa lui Dumnezeu, fiindcå aµa am fost creaøi.
Dumnezeu cheamå pe fiecare, înså nu fiecare om îl cautå pe Domnul cu perseverenøå.
Nu fiecare om bate cu ståruinøå la uµa lui Dumnezeu. Citim în Proverbe: „Cei ce
Må cautå cu perseverenøå Må vor gåsi”. Dar cine Îl cautå perseverent pe Dumnezeu?
Numai acela pentru care gåsirea lui Dumnezeu e un lucru extrem de important.
Dacå pierdem un lucru care este foarte important pentru noi, îl cåutåm µi cåutåm,
pânå îl gåsim. Dar dacå nu e un obiect important, îl cåutåm puøin µi, dacå nu îl
gåsim, spunem: „Asta este, îl voi gåsi eu cândva!”
Foarte muløi se gândesc în felul acesta: „Cândva, poate când voi fi la
pensie, Îl voi cåuta pe Dumnezeu”. Cåutarea lui Dumnezeu porneµte de la un
imbold în inima noastrå. Dumnezeu aµeazå acel imbold acolo. El nu doar
spune: „Cåutaøi-Må!”, ci µi pune o dorinøå în sensul acesta în inima noastrå.
Ascultarea de aceastå dorinøå µi perseverenøa în direcøia aceasta depind de
noi, de cât de important este Domnul pentru noi, cât de mult ne lipim de El.
Am citit în Psalmul 63: „Sufletul meu este lipit de Tine”. Cum s-a manifestat
aceasta în viaøa lui David? Prin lucruri foarte practice. În aceste versete sunt
enumerate câteva lucruri practice. Så le trecem în revistå pe scurt: Îl cåuta pe
Dumnezeu dis-de-dimineaøå, era însetat dupå Dumnezeu ca un påmânt sec µi
uscat; bunåtatea, dragostea, harul lui Dumnezeu preøuiau mai mult pentru el
decât viaøa påmânteascå. Iatå ce putem învåøa de aici: dacå pentru noi sunt
foarte importante lucrurile acestei lumi sau viaøa noastrå påmânteascå, atunci
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nu putem spune din toatå inima: „Pentru mine, bunåtatea Ta preøuieµte mai
mult decât viaøa”.
În versetul 6 scrie: „când îmi aduc aminte de Tine în aµternutul meu µi când
må gândesc la Tine în timpul vegherilor nopøii ”. Oamenii mai în vârstå nu pot
dormi bine, iar femeile, dupå o anumitå vârstå, parcå nici atât nu pot dormi cât
bårbaøii. Ce facem noi când nu putem dormi noaptea? Sunt muløi care se enerveazå:
„De ce nu pot dormi?”; unii se învârt în pat, încercând så nu se gândeascå la
nimic, pe când aløii sunt nåpådiøi de grijuri: „Cum va fi, ce va fi?”. Unii se gândesc
la ce a fost în trecut. David înså spune: „Doamne, må gândesc la Tine”.
Versetul 7: „Doamne, Tu ai fost ajutorul meu! De aceea, la umbra aripilor
Tale må voi bucura”. Ce adâncime exprimå aceasta: „La umbra aripilor Tale”!
Cu alte cuvinte, el spune: „M-am adåpostit la umbra aripilor Tale, µi aµa de
aproape am fost de Tine, încât am simøit cåldura Ta! Am auzit båtaia inimii
Tale!” Pentru un pui, înseamnå o protecøie totalå atunci când e acoperit de
aripile mamei. „Doamne, Tu ai fost aµa un adåpost pentru mine! Dar nu un
adåpost rece, ci în acest adåpost sigur se afla µi cåldura apropierii Tale!” În
versetul 8 scrie: „Sufletul meu e lipit de Tine, dreapta Ta må sprijinå”. Aceasta
ne spune cå dacå noi facem paµi spre Domnul, µi El vine în sprijinul nostru,
ca så ajungem la øintå. El nu Se va ascunde de noi.
Sunt unii care susøin cå, o datå ce L-am gåsit pe Dumnezeu, o datå ce am
fost nåscuøi din nou, nu mai trebuie så-L cåutåm. În sprijinul acestui fapt, vine
µi logica umanå: dacå L-am gåsit pe Dumnezeu, pentru ce så-L mai caut? Dar
aceasta nu este altceva decât judecatå omeneascå, µi de aici rezultå såråcia µi
mizeria din creµtinismul zilelor noastre. În viaøa multor oameni, întoarcerea la
Dumnezeu, pocåinøa devin niµte adevåruri seci. Se spune: „Primeµte-L pe Cristos
µi vei avea viaøa veµnicå”. Lucrul acesta e adevårat; înså rezultatele pe termen
mai lung dovedesc cå ceva nu e în regulå, fiindcå în viaøa celor care astfel L-au
primit pe Cristos nu ia naµtere o dragoste, o tânjire dupå El. Ei nu înseteazå, nu
sunt flåmânzi, nu tânjesc dupå Dumnezeu. În ei nu existå acea râvnå pe care o
gåsim la David: „dis-de-dimineatå Te caut, Doamne! Fiindcå dragostea µi
bunåtatea Ta sunt mai de preø pentru mine decât viaøa mea de pe påmânt. Må
bucur de Tine, µi mi se saturå sufletul ca de niµte alimente grase µi miezoase. La
Tine må gândesc µi noaptea”. Sunt foarte muløi care, dupå râvna de la început,
devin foarte reci µi foarte obiectivi. Se muløumesc cu puøin µi, ceea ce e mai råu,
îµi închipuie cå acel puøin este mult. Cu aceeaµi auto-muløumire ca µi a celor din
Laodicea, ei spun cå nu mai au nevoie de nimic. O asemenea stare înså este
30

mizerabilå. Mai întâi, din cauzå cå e vorba aici de o legåturå depersonalizatå.
Tozer spune, într-o lucrare de-a lui, cå omul de µtiinøå L-a pierdut pe Dumnezeu
printre minunile lumii create, iar noi, creµtinii, ne aflåm într-un pericol real,
deoarece Îl pierdem pe Dumnezeu printre minunile Cuvântului Såu.
În viaøa multor creµtini se pierde din vedere faptul cå Dumnezeu este o Persoanå.
Creµtinismul nu e echivalent cu cunoaµterea Scripturii µi cu însuµirea anumitor
sisteme de învåøåturå, nu este o chestiune teoreticå, ci o pårtåµie personalå cu Isus
Cristos µi cu Dumnezeu. În Psalmul 75 scrie: „Cum doreµte un cerb izvoarele de
apå, aµa te doreµte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Sufletul meu înseteazå
dupå Dumnezeul cel viu” - dupå Persoana vie. În Ioan 17 scrie cå „viaøa veµnicå
este aceasta: så Te cunoascå pe Tine, singurul Dumnezeu adevårat, µi pe Isus
Cristos, pe care L-ai trimis Tu”.Aceastå cunoaµtere nu se realizeazå printr-o întâlnire
sau douå. Nici doi oameni nu ajung så se cunoascå prea mult dupå numai una sau
douå întâlniri. Se spune cå doi oameni se pot cunoaµte bine numai dacå locuiesc
împreunå timp îndelungat. De aceea, David a avut în inimå dorinøa: så poatå locui
cât mai mult timp în Casa Domnului. Psalmul 23, care este psalmul bunåstårii, se
încheie astfel: „µi voi locui în Casa Domnului pânå la sfârµitul zilelor mele”. Dacå
e nevoie de mult timp ca doi oameni så se cunoascå, cu atât mai mult e nevoie de
timp pentru cunoaµterea lui Dumnezeu!
Creµtinismul acesta muløumit de sine este cât se poate de nenorocit µi din
cauzå cå se bazeazå pe logica omeneascå. Cum am amintit: dacå Dumnezeu
må cautå, atunci nu mai e nevoie så-L caut µi eu; µi dacå odatå L-am cunoscut
pe Dumnezeu, nu mai e nevoie så-L caut în continuare. În Scripturå, înså, vedem
altceva, µi anume cå nu numai David µi nu numai autorul Psalmului 63, ci toøi
oamenii sfinøi ai lui Dumnezeu L-au cåutat mereu µi mereu. În Exod 33 gåsim
promisiunea datå de Dumnezeu lui Moise, µi anume cå faøa Lui, adicå faøa lui
Dumnezeu, va merge cu ei. Moise a spus atunci: „Nimic altceva nu ne liniµteµte
decât faptul de a µti cå faøa Ta vine cu noi.” Iar când Dumnezeu l-a asigurat de
aceasta, Moise totuµi nu s-a muløumit nici cu atât. A vrut ceva mai mult. A dorit
så-L cunoascå µi mai mult pe Dumnezeu, µi a spus: „Doamne, aratå-mi slava
Ta!” Ωi Dumnezeu i-a aråtat slava Sa, atunci când l-a aµezat în cråpåtura stâncii.
Moise a petrecut 40 de zile µi 40 de nopøi în prezenøa lui Dumnezeu, µi în
perioada asta s-a întâmplat ceva cu el. Moise n-a µtiut ce s-a întâmplat cu el.
Înså, când a coborât de pe munte, ceilaløi au våzut cå faøa lui strålucea. El înså
a observat cå aceastå strålucire este trecåtoare. Din aceastå cauzå, µi-a acoperit
faøa cu o mahramå, ca ceilaløi så nu vadå sfârµitul a ceea ce este trecåtor. Peste
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puøin timp, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, spunându-i: „Suie-te aici la Mine!”
Atunci el µi-a descoperit faøa µi a intrat în prezenøa lui Dumnezeu. Deµi Scriptura
nu ne spune, totuµi eu cred cå strålucirea feøei lui s-a reînnoit odatå cu reintrarea
lui în prezenøa lui Dumnezeu.
Tot aµa stau lucrurile µi cu noi. De aceea, zi de zi, så intråm în prezenøa Lui.
Fiindcå nu e suficient ca doar o datå sau de douå ori în viaøå så intråm în prezenøa
lui Dumnezeu, µi faøa Lui så stråluceascå peste noi, ca apoi µi faøa noastrå så
stråluceascå. Iatå exemplul lui Pavel: s-a întâlnit cu Domnul pe drumul
Damascului, apoi Domnul i s-a aråtat la Templu (mai sunt µi alte ocazii când
Dumnezeu i S-a aråtat µi i-a vorbit), apoi a fost råpit pânå în al treilea cer, dar
nici o datå nu a spus: „În sfârµit, de-acum nu mai am nevoie så intru în prezenøa
lui Dumnezeu, pentru cå ceea ce am cunoscut îmi este suficient, µtiu totul acuma,
Îl cunosc pe El”. El nu a spus cå o datå a considerat totul ca o pierdere faøå de
preøul cunoaµterii lui Cristos, µi cu asta a rezolvat totul odatå pentru totdeauna;
nu, ci a spus: „Eu consider totul iaråµi µi iaråµi ca o pierdere µi un gunoi, pentru
ca så-L cunosc pe El”.
Aceastå dorinøå, aceastå tânjire trebuie så fie µi în inima noastrå. Pentru a
cultiva legåtura noastrå cu Domnul, trebuie så investim timp. Ωi între oameni,
pânå se formeazå o relaøie bunå, e nevoie de timp; relaøiile se formeazå încetul
cu încetul. Prea ne-am obiµnuit cu automatizarea. Omul modern s-a obiµnuit så
apese pe un buton µi så aparå rezultatul. Avem posibilitatea de a obøine tot felul
de lucruri instantaneu: cafea, ceai, cacao etc. Introducem moneda µi, gata, primim
ce dorim. Dar relaøia cu Dumnezeu nu funcøioneazå în acest mod. Relaøia cu
Dumnezeu este ceva intim, personal µi necesitå timp îndelungat pentru formare.
Iar pentru a clådi aceastå relaøie, nu existå o reøetå datå: „Uite, aµa trebuie fåcut!”
Nu existå ceva de genul celor propagate de anumite publicaøii creµtine: „Cinci
paµi pentru...” Faci acei paµi µi ai obøinut acel lucru! De asemenea, nu existå o
modalitate unicå, aµa cum nu este la fel modul în care douå persoane se cunosc,
se îndrågostesc µi se apropie una de cealaltå. Putem învåøa câte ceva din râvna
sau din tânjirea dupå Dumnezeu a unui frate; el ne poate sluji drept pildå, iar
rezultatul poate fi de dorit, înså nu existå reøetå unicå.
În încheiere, voi prezenta câteva concluzii, ca un fel de cuprins:
În Efeseni 1:22-23 am citit cå „El I-a pus toate lucrurile sub picioare µi L-a
pus så fie Cap peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinåtatea
Celui ce plineµte totul µi în toøi”. Dumnezeu a alcåtuit Biserica µi a hotårât ca ea
så fie un singur trup cu Cristos. Despre Cristos, este revelat faptul cå El e
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Marele Preot, care a intrat în Locul preasfânt cu propriul Såu sânge. Dacå
suntem uniøi cu El, atunci µi noi vom intra în Locul preasfânt. Înså nu putem
så ne gândim cå aceasta se petrece în mod mecanic. Nimeni nu poate spune:
„Eu fac parte din Bisericå, µi, într-o zi, Cristos må va duce µi pe mine în Locul
preasfânt” Trebuie så fie prezentå în inima noastrå aceastå dorinøå: „Aµ vrea
µi eu så intru! Nu vreau så må împotmolesc la altarul de aramå. Nu vreau så
fiu ca µi fiul cel mare din pilda fiului risipitor.”
Al doilea lucru: Cei ce fac parte din trupul lui Cristos nu se bazeazå µi nu
clådesc pe logica omeneascå, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu conteazå ce
spun gândurile mele, mintea mea, sau ce spun aløii; eu tânjesc dupå Domnul,
caut faøa Lui; eu bat la uµa Lui, må lipesc de El. Îmi vine în minte episodul
acela când Solomon a fåcut dreptate între cele douå femei. Solomon a spus:
„Så vinå cineva så taie în douå copilul, µi så daøi fiecåreia câte o parte”.
Mama copilului a strigat imediat: „Nu, nu! Nu tåiaøi copilul! Mai bine daøi-l
celeilalte femei, dar nu-l omorâøi!” De ce? Pentru cå era copilul ei µi ea era
lipitå de copil. Dacå Isus Cristos ne aparøine într-adevår, atunci noi nu suntem
lipiøi de un adevår, ci suntem lipiøi de El. Dacå El nu este al nostru, ne vom
comporta ca µi cealaltå femeie: „Aµa så faceøi! Tåiaøi-l în douå! Aµa se face
dreptate!”
Un al treilea lucru pe care aµ vrea så-l reøinem: Cine este mådular al
trupului lui Cristos dedicå timp pentru a cultiva legåtura cu El. Un astfel de
om are comuniune cu Dumnezeu. Ωi relaøiile dintre noi se adâncesc prin
discuøii, prin comunicare. Dumnezeu ne vorbeµte prin Cuvântul Såu µi prin
ceea ce se petrece în jurul nostru. Noi Îi vorbim prin rugåciune µi prin atitudinea
noastrå. Cine face parte din Trupul lui Cristos are nevoie de un Dumnezeu
viu; nu se muløumeµte cu adevåruri, învåøåturi sau interpretåri. Nu-l muløumeµte
nici måcar slujirea lui Dumnezeu. Nu vrea så se bucure separat cu unii, ci
vrea så se bucure cu Domnul µi vrea så locuiascå în Casa Domnului
Ωi un ultim gând: În viaøa celui ce face parte din Bisericå, mai repede sau
mai târziu devin vizibile domnia lui Cristos µi slava prezenøei lui Dumnezeu.
Faøa lui stråluceµte. Gândurile lui, faptele lui, intenøiile lui, scara lui de valori,
caracterul lui - toate vor semåna din ce în ce mai mult cu Cristos. Va fi umplut
din ce în ce mai mult de Cristos, µi lucrul acesta va deveni din ce în ce mai
vizibil. Efeseni 1:23: Biserica, care este trupul Lui, este umplutå de El, care
împlineµte totul în toøi.
Amin!
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