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O preoøie sfântå

Partea I.

1 Petru 2:4-5: „Apropiaøi-vå de El, Piatra vie, lepådatå de oameni, dar aleaså
µi scumpå înaintea lui Dumnezeu. Ωi voi, ca niµte pietre vii, sunteøi zidiøi ca så fiøi
o caså duhovniceascå, o preoøie sfântå µi så aduceøi jertfe duhovniceµti plåcute
lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.”

Så ne rugåm:
Tatå, suntem adunaøi aici, înaintea Ta, în Numele lui Isus, µi în Numele Lui

Îøi cerem så ne pregåteµti o cale de a putea så privim în Cuvântul Tåu. Doamne,
vrem ca Tu så ne vorbeµti. Vrem ca Tu så ni-L descoperi pe Fiul. Vrem så-L
vedem pe El, vrem så vedem inima Lui, vrem så vedem planul Lui µi vrem så
fim pregåtiøi ca ucenici. Doamne, pregåteµte-ne ca så putem vorbi µi auzi în
aceastå searå. Då-ne ungerea Duhului Sfânt. Îøi muløumim pentru îndurårile
Tale faøå de fiecare dintre noi. În Numele lui Isus, Amin.

Voi începe prin a spune cå locul în care ne aflåm acum este un loc plin de
pietre vii µi de preoøi sfinøi. Oricine este nåscut din nou a fost fåcut så fie o piatrå
vie µi un preot sfânt. Acesta nu este doar un limbaj figurativ. Când Domnul
spune ceva, atunci aµa este. Domnul nostru Isus este Piatra vie, El este Piatra de
temelie. Întreaga Caså a lui Dumnezeu este ziditå pe Domnul Isus. El este Piatra
din capul unghiului µi El este Piatra de boltå care acoperå toatå Casa. Dar noi toøi
suntem în Cristos. Dacå ai fost nåscut din nou, ai devenit o piatrå vie. Dumnezeu
doreµte så Îµi zideascå Casa din pietre vii, El ia o piatrå vie µi o zideµte alåturi de
o altå piatrå vie. Ωi împreunå, acestea sunt zidite în dragoste.

Domnul doreµte foarte mult så aibå aceastå Caså. El vrea så aibå un Locaµ
pentru Sine Însuµi. Lucrul minunat este cå, de îndatå ce începe så Îµi zideascå
Casa, El începe så µi locuiascå în ea. Cu alte cuvinte, nu trebuie så te gândeµti cå
va trebui så lucreze timp de treizeci de ani în viaøa ta pânå se va muta apoi så
locuiascå acolo.

Acest verset de la 2 Petru, capitolul 3, ne îndeamnå så ne apropiem de El.
Noi suntem pietre vii µi, când venim la Domnul Isus – la Cel care este Piatra vie
–, venim pentru a fi zidiøi. Venim pentru a ne da pe noi înµine în mâna Meµterului
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zidar. Domnul Isus a spus: „Eu voi zidi Biserica Mea...” µi El este hotårât så facå
acest lucru. Este trist înså cå muløi, foarte muløi creµtini nu se aduc pe ei înµiµi
înaintea lui Dumnezeu ca pietre vii. Înainte de a fi fost mântuiøi, noi am avut
nevoie, desigur, de un Mântuitor, cåci eram pierduøi. Ωi Domnul Isus ne-a mântuit.
El a venit la noi, ne-a gåsit în starea noastrå de neajutorare. De asemenea, am
avut nevoie de un Tatå, µi Dumnezeu a venit µi ne-a împlinit aceastå nevoie. El
a devenit Tatål nostru. Am avut nevoie µi de un Påstor, µi Domnul Isus a devenit
marele nostru Påstor.

Dar Casa lui Dumnezeu vorbeµte despre dorinøa din inima Lui. El doreµte
foarte mult så aibå aceastå Caså. Deci, oricui vede aceasta, oricui aude glasul
Lui, Duhul Sfânt îi descoperå lucruri legate de Casa lui Dumnezeu. Atunci, ca
piatrå vie, trebuie så vinå la Domnul µi så spunå: „Doamne, iatå-må! Zideµte-må
în Casa Ta, zideµte-må în dragoste împreunå cu fraøii µi surorile mele”. Ωtiøi cå
aceastå Caså a lui Dumnezeu se regåseµte la sfârµitul Bibliei, unde ea devine
Cetatea lui Dumnezeu. O vedem acolo coborându-se din cer, de la Dumnezeu.
Este desåvârµitå, este împodobitå ca o mireaså pentru mirele ei µi nu este în ea
nici o patå, nici o zbârciturå, nimic de felul acesta.

Nu tânjiøi voi dupå acea zi, când Cetatea lui Dumnezeu se va coborî din cer,
când lucrarea lui Dumnezeu se va fi încheiat? Îmi place ceea ce scrie în capitolul
22 din Apocalipsa: robii Lui vor sta înaintea Lui, µi Numele Lui va fi pe frunøile
lor, µi ei Îl vor vedea pe Dumnezeu µi vor domni împreunå cu El în vecii vecilor.
Aceµtia sunt preoøii lui Dumnezeu. Vom vorbi despre preoøii lui Dumnezeu mai
încolo.

Cetatea care se coboarå din cer de la Dumnezeu este acum în construcøie. Ea
se zideµte exact în aceste clipe. Cum se zideµte? Când fraøii µi surorile sunt zidiøi
împreunå pe påmânt, lucrurile pe care Dumnezeu le obøine în mijlocul lor sunt
depozitate în acea cetate. Ωtiøi cå acea cetate este fåcutå din aur, perle µi pietre
scumpe. Toate acestea vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu în vieøile noastre.
Când trecem prin încercåri mari, aurul este curåøit prin foc. Aurul din acea cetate
este aµa de curat, încât e transparent. Nu este nici un fel de impuritate în acel aur.
Deci, ori de câte ori treci prin ceva greu, printr-o încercare de foc, se poate cå te
uiøi la ea gândindu-te cât de grea este; dar ea Îi oferå lui Dumnezeu posibilitatea
de a obøine mai mult aur, din viaøa ta, pentru cetatea aceea. Când eµti rånit – µi
noi µtim de unde ne vin rånile, nu-i aµa? de la fraøii noµtri scumpi –, aceasta se
poate transforma într-un lucru urât sau poate så devinå ceva din care, mai apoi,
så iaså o perlå. Perla se produce atunci când scoica este rånitå µi suferå. Existå un



4

mod de a suferi prin care facem så prospere Cetatea lui Dumnezeu. Domnul ne
transformå vieøile din ceva ce am fost în ceva ce seamånå tot mai mult cu Fiul
Såu, µi acest proces este asemenea celui pe care îl sufere o bucatå de cårbune
când este transformat într-un diamant. Iar ceea ce Domnul obøine prin acest
proces este depozitat în acea Cetate.

Fiecåruia dintre noi îi stå înainte o alegere. Fiecare poate så doneze mult
pentru acea Cetate. Lucrarea lui Dumnezeu în vieøile noastre, pårtåµia cu fraøii,
dragostea faøå de fraøi, unitatea cu fraøii, zidirea noastrå laolaltå – prin toate
acestea Cetatea se apropie tot mai mult de a fi terminatå. La sfârµit, se va dovedi
cå unii fraøi au depus mult în acea Cetate, în timp ce aløii, aproape nimic. Care
este dorinøa inimii tale? Ei bine, nu este vorba de o zi, cândva, ci de aståzi. Aici.
Aici unde Domnul vå zideµte pe voi împreunå. Aici Domnul Îµi face o Caså
pentru Sine, un Locaµ al lui Dumnezeu în Duhul.

Domnul mi-a pus pe inimå doi psalmi pe care så-i împårtåµesc cu voi. Aceµtia
sunt aproape identici. Este vorba de psalmul 108 µi psalmul 60. Întrucât aceµtia
sunt aproape identici, acum ne vom ocupa numai de psalmul 108. Comparând
cei doi psalmi, observåm cå modul în care începe fiecare în parte este foarte
diferit. Apoi, dupå o treime din conøinut, sunt aproape identici. Domnul vrea så
spunå ceva foarte specific atunci când repetå un lucru. Ωi ne aratå ceva anume
atunci când ne prezintå deosebiri.

Vom începe cu versetul 7: „Dumnezeu a vorbit în sfinøenia Lui...” Så må
opresc deocamdatå aici µi så spun ceva despre aceasta. Aceastå afirmaøie se
face, cred eu, numai de douå ori în Biblie: aici µi în psalmul 60. Sunt µi alte locuri
asemånåtoare în Biblie unde Domnul spune ceva, ca de exemplu: „El a jurat în
sfinøenia Lui...” sau „El a jurat pe dreptatea Lui...”. Dar când Domnul jurå ceva,
aceasta este ca råspuns la ceva fåcut de om. De exemplu, când Dumnezeu a
våzut ceva foarte bun la Avraam, i-a jurat ceva. Sau când Israel era neascultåtor
µi se depårta de Dumnezeu, El jura împotriva lor. Dar aici spune: „Dumnezeu a
vorbit în sfinøenia Lui...” El nu reacøioneazå la nimic, ci vrea så-Ωi descopere
inima. Acest cuvânt sfinøenie poate fi tradus µi sanctuar. „Dumnezeu a vorbit în
sanctuarul Lui...” Sanctuarul este Locaµul Lui. Ωtiøi cå atunci când au zidit Cortul,
partea dinåuntru a Cortului a fost numitå Locul prea sfânt; este acelaµi cuvânt.
Deci am putea traduce aµa: „Dumnezeu a vorbit în Locul Såu cel sfânt...” Sfânta
sfintelor, unde se påstra chivotul legåmântului, este acelaµi cuvânt, folosit de
douå ori. Aceasta aratå cå ceea ce Dumnezeu vrea så ne spunå, så ne descopere
este în legåturå cu Locaµul Lui. Dumnezeu a vorbit în Locaµul Lui. Dumnezeu
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a vorbit în legåturå cu Locaµul Lui. Ωi noi µtim ce este Locaµul Lui: este Casa
Lui, fåcutå din pietre vii.

El spune: „Voi birui, voi împårøi Sihemul, voi måsura valea Sucot”. În seara
aceasta vom analiza aceste douå lucruri. Ne vom uita la Sihem µi la valea Sucot.
Dar så încep prin a spune cå aceastå parte din psalm vorbeµte de moµtenire.
Dumnezeu a dat ceva – El va împårøi Sihemul, va måsura valea Sucot. Aici ni se
dau douå moµteniri, µi poøi så alegi care dintre ele så fie a ta. În Efeseni 1 spune
cå Cristos este moµtenirea noastrå. Dar tot Cuvântul spune µi cå noi suntem
moµtenirea lui Dumnezeu.

Så privim mai întâi la Sihem. Pentru a vå putea vorbi despre Sihem, trebuie
så încep prin a vå spune ceva despre Avraam. Så citim din Faptele apostolilor
capitolul 7. Gåsim aici cea mai mare afirmaøie pe care Ωtefan a fåcut-o înainte de
a fi ucis cu pietre. El se afla înaintea Sinedriului; fusese acuzat, µi acesta este
începutul råspunsului pe care l-a dat (versetul 2): „Fraøilor µi pårinøilor, ascultaøi!
Dumnezeul slavei S-a aråtat pårintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia,
înainte ca så se aµeze în Haran. Ωi i-a zis: „Ieµi din øara ta µi din familia ta µi
du-te în øara pe care øi-o voi aråta.”

Ωtefan spune: „Dumnezeul slavei S-a aråtat lui Avraam...” El nu a auzit doar
un glas, nu a primit doar un mesaj în inima lui, ci se spune cå „Dumnezeul slavei
i S-a aråtat lui Avraam...” Poate cå mai târziu Dumnezeu i S-a aråtat sub forma
unui om, dar aici, la început, se spune: „Dumnezeul slavei...” Vå puteøi imagina
cum a fost acest lucru? Aceasta îmi aduce aminte de ceva. Când Moise s-a urcat
pe munte ca så se întâlneascå cu Dumnezeu, µi Dumnezeu i-a aråtat locurile
cereµti, i-a aråtat propriul Lui Locaµ ceresc, Moise a våzut Cortul ceresc. Eu
cred cå acest lucru a aprins o viziune în inima lui. Apoi, dupå ce s-a întors de pe
munte, Moise a zidit o copie påmânteascå a aceluia.

Så ascultåm ce spune autorul cårøii Evrei despre Avraam. Capitolul 1, versetele
8-10: „Prin credinøå Avraam, când a fost chemat så plece într-un loc pe care avea
så-l ia ca moµtenire, a ascultat µi a plecat fårå så µtie unde se duce. Prin credinøå
a venit µi s-a aµezat el în Øara fågåduinøei, ca într-o øarå care nu era a lui, µi a
locuit în corturi, ca µi Isaac µi Iacov, care erau împreunå moµtenitori cu el ai
aceleaµi fågåduinøe. Cåci el aµtepta cetatea care are temelii tari, al cårei Meµter µi
Ziditor este Dumnezeu.” Când Dumnezeu i S-a aråtat lui Avraam, acesta locuia
în Ur din Caldeea, în Mesopotamia. Era un om obiµnuit. Nu era un credincios –
Biblia ne spune cå slujea altor dumnezei. Noi ne gândim cå Dumnezeu a privit
peste tot påmântul ca så gåseascå un om anume pe care så-l cheme. Dar eu cred



6

cå Avraam a fost un om asemenea lui Ilie, iar Biblia spune cå Ilie a fost un om
asemenea nouå. Un om obiµnuit. Nu un supraom. Nu era super-inteligent, era o
persoanå normalå. Motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Avraam a fost
pentru cå aµa a gåsit El cu cale. Avraam, aµa cum ni se spune, slujea altor dumnezei,
µi Dumnezeu i S-a descoperit. Dar, în urma acestui fapt, viaøa lui s-a schimbat
pentru totdeauna. El a påråsit øara lui de naµtere µi a ajuns, în cele din urmå, într-o
øarå în care a locuit ca stråin. Atunci deja el era cåpetenia unui mare trib de
oameni. La un moment dat, a fost în stare så înroleze 318 oameni care erau
nåscuøi în casa lui. Så nu vå închipuiøi cå el avea doar câteva sute de oi µi o soøie
care le påzea. Dacå avea 318 oameni apøi de luptå, înseamnå cå erau încå µi aløii,
mai în vârstå µi mai tineri, µi probabil tot atâtea femei cât µi bårbaøi. Probabil cå
el era cåpetenia peste 1000 de oameni. Avea turme µi cirezi de vite. Era foarte
bogat. Cât timp a tråit în acea øarå, ar fi putut så zideascå nu numai o caså, ci µi
o cetate. Înså el a locuit acolo ca stråin, a locuit în corturi, aµteptând necontenit
Cetatea lui Dumnezeu. Eu cred cå Avraam a våzut Cetatea lui Dumnezeu.
Întocmai cum Ioan a våzut Cetatea lui Dumnezeu, aµa cum o prezintå el la
sfârµitul Bibliei, µi Avraam a avut o viziune a Cetåøii lui Dumnezeu, care l-a
capturat în întregime. În Evrei ni se spune cå el aµtepta cetatea care avea temelii
tari µi al cårei Meµter µi Ziditor este Dumnezeu.

Så citim acum din Genesa 11, de la sfârµitul capitolului. „Terah a luat pe fiul
såu Avram µi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului såu, µi pe Sarai, noru-sa, nevasta
fiului såu Avram. Au ieµit împreunå din Ur din Haldea, ca så meargå în øara
Canaan. Au venit pânå la Haran µi s-au aµezat acolo.”

Genesa 12:4 „Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, µi a plecat µi Lot
împreunå cu el. Avram avea µaptezeci µi cinci de ani când a ieµit din Haran.”
Deja am fåcut cunoµtinøå cu Avraam; µtim cå Dumnezeul slavei l-a ales
numai datoritå îndurårii Lui. El i S-a aråtat, Avraam a våzut Cetatea lui
Dumnezeu µi, la cuvântul lui Dumnezeu, a plecat din cetatea în care locuise,
intenøionând så intre în øara Canaan. La un moment dat a ajuns la un loc
numit Haran. În limba ebraicå, numele Haran înseamnå „råscruce de
drumuri”. Biblia ne spune cå el s-a aµezat acolo. Cât timp credeøi cå a stat
acolo? El Îl våzuse pe Dumnezeu, våzuse Cetatea, avea chemarea. Cât timp
a locuit în acea cetate? Douåzeci de ani! Vå puteøi imagina?! Planul lui
Dumnezeu a fost amânat timp de douåzeci de ani. Când Avraam L-a våzut
pe Dumnezeu, el a spus familiei sale cuvintele pe care Domnul i le spusese.
Ωi aceµtia au crezut cu toøii. Tatål lui Avraam a devenit credincios, fratele
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lui, Nahor, a devenit credincios, µi nepotul lui, Lot, a devenit credincios. Au
ieµit împreunå. Dar au ajuns la o råscruce de drumuri.

Vreau så µtiøi cå se întâmplå ca cei credincioµi så ajungå la råscruce de
drumuri. Nouå ne-ar plåcea så credem despre noi înµine cå mergem înainte cu
Domnul. Îmi place så cred despre mine cå sunt un creµtin serios. Dar aµ fi nebun
så cred cå nu vor apårea în viaøa mea intersecøii. Cunoaµteøi oameni care au
våzut ceva din planul lui Dumnezeu, dar dupå aceea s-au abåtut din drum?
Probabil cå nici eu nu sunt mai bun decât Avraam. Deci este posibil ca µi eu så
må abat din drum. Ωtiøi cum pot fi readus pe cale atunci când må abat în altå
direcøie? Fratele meu din Casa lui Dumnezeu må va îmbårbåta, sora mea din
Casa lui Dumnezeu må va îmbårbåta. Ei vor continua så mi-L arate pe Cristos,
µi atunci må voi trezi, voi fi ca Samson, când Dalila i-a spus: „Trezeµte-te,
Samsoane, filistenii sunt asupra ta.” Må voi trezi µi voi spune: „Da, aceasta este
realitatea. De ce m-am abåtut din drum?” Ωi voi merge înainte cu Domnul,
împreunå cu fraøii µi surorile mele. Acesta este un lucru minunat legat de Casa
lui Dumnezeu. Acolo gåsim îmbårbåtare.

Poate vå gândiøi cå, din moment ce Avraam s-a abåtut la Haran, Dumnezeu
a ajuns så se poarte foarte aspru cu el. Dar nu aµa a fost. El l-a binecuvântat
acolo. Avraam a ajuns foarte bogat acolo. De aceea, atunci când a vrut så se ducå
în Øara fågåduinøei, fratele lui, Nahor, nu a vrut så meargå. Îmi pot imagina
conversaøia dintre ei. Motivul pentru care pot så-mi imaginez aµa ceva este pentru
cå am auzit acest gen de conversaøie între fraøii µi surorile mele. Ωi întrucât nu
este nimic nou sub soare, probabil cå Avraam µi fratele lui, Nahor, au avut aceastå
conversaøie.

Avraam: „Trebuie så merg în øarå.”
Nahor: „Dar, frate, Dumnezeu ne-a binecuvântat aici.”
Avraam: „Da, dar Dumnezeu mi-a vorbit.”
Nahor: „Asta a fost cu douåzeci de ani în urmå. Poate cå memoria ta nu mai

e aµa de bunå. Eu pot så våd binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar nu pot så våd în
inima ta, ca så-mi dau seama ce este cu adevårat acolo. Nu este oare doar o
imaginaøie? Råmâi aici. Noi am ieµit din Ur, din Caldeea, µi suntem acum într-un
loc în care Dumnezeu ne-a binecuvântat.”

Dar Avraam spune: „Eu trebuie så merg în øara în care Dumnezeu mi-a spus
så merg.”

În zilele noastre, când ne abatem din cale, nu este vorba de un anumit loc
geografic, ci este vorba de un loc din inima noastrå. Asta se întâmplå atunci
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când ne spunem: „Îmi ajunge atâta!” Så nu facem asta! Så mergem mai departe,
spre plinåtatea lui Cristos. Despre acest lucru ne vorbeµte øara – despre plinåtatea
lui Cristos.

Când Avraam a intrat, în cele din urmå, în øarå, primul loc la care a ajuns el a
fost un loc numit Sihem. Vå aduceøi aminte ce a spus Domnul în psalmul 108:
„Voi birui, voi împårøi Sihemul.” Så vedem ce înseamnå pentru noi acest loc.
Genesa 12:6-8a „Avram a stråbåtut øara pânå la locul numit Sihem, pânå la
stejarul lui More. Cananiøii erau atunci în øarå. Domnul S-a aråtat lui Avram µi i-a
zis: „Toatå øara aceasta o voi da seminøiei tale.” Ωi Avram a zidit acolo un altar
Domnului, care i Se aråtase. De acolo a pornit spre munte, la råsårit de Betel, µi
µi-a întins cortul...” Avraam a intrat în øarå µi primul loc în care a ajuns a fost
aceastå zonå a Sihemului. Primul lucru pe care-l aflåm în legåturå cu acest loc
este cå acolo se aflå un copac renumit. În Biblie, când vedem un copac renumit,
µtim cå aceasta ne vorbeµte de cruce. Pavel le scrie galatenilor, în capitolul 3,
versetul 13 – citeazå din legea lui Moise – „Blestemat este oricine este atârnat pe
lemn”. Desigur, aceasta vorbeµte despre Domnul nostru Isus Cristos. Domnul
nostru Isus a fost atârnat pe o cruce, pe un lemn. Ωi noi aveam un mare blestem
asupra noastrå. Domnul Isus a fost binecuvântat, dar El a luat blestemul nostru
asupra Lui, iar noi am primit binecuvântarea Lui. „Blestemat este oricine este
atârnat pe lemn”. Domnul nostru Isus a fost atârnat pe o cruce pentru noi. Deci,
primul lucru cu care ne confruntåm la Sihem este o cruce.

Urmåtorul lucru pe care îl întâlnim este altarul. Despre ce anume vorbeµte
altarul? Despre cruce. Domnul Isus a fost Mielul lui Dumnezeu, jertfit pentru
noi. Cuvântul sihem înseamnå deal. Ωi µtim cå aceasta vorbeµte despre dealul
Calvarului. Deci Avraam a ajuns în acest loc care vorbeµte de cruce. Muløi oameni
pot spune: „Da, crucea. Acela a fost locul unde Isus a murit pentru mine. Acela
a fost locul unde Isus Ωi-a vårsat sângele ca så-mi ierte mie påcatele.” Amin!
Dar, de asemenea, acesta este locul unde µi eu am murit în El. Acesta este locul
unde El a rezolvat pentru totdeauna problema naturii mele carnale. Eu nu mai
trebuie så tråiesc dupå carne. Primul loc în care a ajuns Avraam când a intrat în
øarå, în plinåtatea lui Cristos, a fost locul crucii. Mai trebuie så menøionez încå
un lucru în legåturå cu Sihemul. În versiunea NASB nu se spune cå Avraam a
ajuns la Sihem, ci se spune cå a ajuns în zona Sihemului. Vå veøi întreba: Dar ce
diferenøå este între a ajunge la Sihem µi a ajunge în zona Sihemului? Am så dau
un exemplu. Câøi dintre voi au auzit de marele explorator spaniol Hernando de
Soto? El a explorat mare parte din America de Nord, de unde sunt eu. Dar aøi
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auzit de Fernando Cortes? Ei bine, Hernando de Soto este la fel de important ca
µi Cortes. El a explorat continentul nord american în secolul al XVI-lea. Acolo
unde locuiesc eu, în Memphis, sunt trei poduri frumoase care traverseazå râul
Mississippi –. un râu foarte mare; în unele locuri are o låøime de câøiva kilometri.
Dar cel mai frumos dintre aceste poduri este podul numit Hernando de Soto;
Hernando de Soto a traversat râul Mississippi la Memphis. Poate unii dintre voi
vå gândiøi acum: „Dar, John, Memphis-ul existå doar de 150 de ani. Hernando
de Soto a traversat râul Mississippi în secolul al XV-lea!” Ei bine, de fapt el a
traversat râul în zona Memphis-ului. Revenim la tema noastrå: Biblia spune cå
Avraam a ajuns în zona Sihemului. Eu nu cred cå Sihemul exista deja când
Avraam a ajuns acolo. El a fost înfiinøat abia cu 175 de ani mai târziu. O så
privim imediat la aceasta. Dar când Moise a scris cartea Geneza, el a folosit
numele unui loc care nu exista. În felul acesta el l-a legat de o altå perioadå de
timp. De asemenea, în versetul 8 spune cå Avraam a ajuns la Betel. Ωtim cå
Betel-ul nu exista pe atunci. Se poate cå era acolo un loc, dar numele acelui loc
nu era Betel. Vå aduceøi aminte cum a dobândit Betel-ul acest nume? Nepotul
lui Avraam, care nu se nåscuse încå, a dat acel nume. Vå aduceøi aminte cå,
atunci când s-a culcat cu capul pe o piatrå, a avut un vis în care a våzut cerul
deschis µi pe îngerii lui Dumnezeu urcând µi coborând în acest loc. Când s-a
trezit, a spus: „Ce loc înfricoµåtor este acesta! Aceasta este Casa lui Dumnezeu,
µi eu n-am µtiut.” Astfel a pus numele locului Betel. Dar înainte locul se numea
Luz. Iacov a pus numele Beth-El, pentru cå Beth înseamnå caså, El înseamnå
Dumnezeu, µi el a spus: Aceasta este Casa lui Dumnezeu. Deci el a fost cel care
i-a dat numele de Betel Dar aici, în cartea Genezei, cu 155 de ani înainte ca
Iacov så fi dat acel nume, se spune cå Avraam a ajuns la Betel. Avraam a ajuns
la Casa lui Dumnezeu. Moise face legåtura, în timp, între acest loc µi un alt loc.
În cartea Judecåtori, în capitolul 20, versetul 19 ni se spune cå este un drum între
Betel µi Sihem. Betel-ul µi Sihem-ul sunt legate între ele. Locul care vorbeµte de
cruce este locul care vorbeµte de Casa lui Dumnezeu.

Tu eµti o piatrå vie. Tu vrei så vii la Cristos, care este Piatra vie. Ωi vrei så vii
pentru a fi zidit. Deci vrei så vii la Casa lui Dumnezeu, så fii zidit împreunå cu
aløii în Casa lui Dumnezeu. Cum poøi veni? Cum vin pietrele vii? Prin Sihem,
prin cruce. Nu existå altå cale ca Domnul så ne zideascå împreunå.. Noi trebuie
så cunoaµtem puterea crucii, moartea Domnului Isus. O, dacå nu cunoaµtem
puterea crucii, Casa lui Dumnezeu nu va fi un loc de zidire, ci va fi un loc plin de
ruine! Dacå vom cåuta så venim la Betel pe altå cale, în loc de a veni pe drumul
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care merge de la Sihem la Betel, tot ceea ce noi vom încerca så zidim în Casa
Domnului se va pråbuµi. Dumnezeu a pus Duhul Lui în noi, care så ne fie viaøå.
Dar noi avem µi viaøa cårnii noastre, a trupului nostru.

Iatå-ne, aµadar, în Casa lui Dumnezeu. Suntem zidiøi împreunå spre a fi Casa
lui Dumnezeu. Domnul ne foloseµte pe noi pentru a zidi, dar dacå noi nu
cunoaµtem crucea, va fi mult amestec. ceva din Domnul µi ceva din noi; puøin
din Domnul, mult din noi. Un asemenea locaµ, o asemenea clådire nu poate så
reziste. Voi vå adunaøi împreunå de mult timp µi cunoaµteøi unele din lucrurile
care se întâmplå atunci când creµtinii sunt laolaltå – mai ales când ei vin dintr-un
sistem religios sau vin din lume µi cautå cu toatå seriozitatea så-L urmeze pe
Domnul, så fie în Casa Lui. Ωtiøi cå pot så aparå gelozii – vå vine så credeøi acest
lucru, µi anume ca un creµtin så fie gelos pe alt creµtin? Sau invidie – unul îl vede
pe celålalt cå are un dar, influenøå sau responsabilitate, µi devine invidios. Pot så
fie probleme între fraøi µi surori; uneori se spun vorbe aspre, cuvinte rostite în
pripå, cu mânie. Pot så fie bârfe în Casa lui Dumnezeu. Domnul face ceva, dar
apoi, acel lucru cade. Cum putem noi så biruim aceste lucruri în Casa lui
Dumnezeu? O, crucea a dat morøii bârfa. Crucea a dat morøii pe acea sorå geloaså.
Crucea a dat morøii pe acel om ambiøios, care vrea så fie cineva în Casa lui
Dumnezeu. Este putere în crucea Domnului nostru Isus ca så ne dea pe noi la o
parte din cale. Noi întotdeauna ne amestecåm, dar Domnul întotdeauna ne då la
o parte. Casa lui Dumnezeu poate fi ziditå dacå noi venim prin Sihem. Iar Sihem-ul
vorbeµte de cruce.

 Så citim acum de la Geneza 33. Nepotul lui Avraam, Iacov, a plecat så
meargå la unchiul såu. El se temea de fratele såu. Îl înµelase pe tatål såu µi
obøinuse binecuvântarea. Iar fratele lui a spus cå îl va omorî. Atunci mama lui i-a
spus: „Du-te la fratele meu, la Laban, pentru câteva zile.” Acele „câteva zile” au
ajuns så fie douåzeci de ani. Ωtiøi unde locuia Laban, nu? În Haran. Rudele
råmåseserå în Haran. Ωi Iacov a stat acolo tot atâta timp cât a stat µi Avraam
acolo. A plecat numai cu toiagul lui µi, dupå douåzeci de ani, când s-a întors în
øarå, era un om bogat. Dumnezeu îl binecuvântase pe Iacov acolo, întocmai cum
îl binecuvântase µi pe Avraam. Iacov s-a întors cu patru soøii, 11 fii, o fiicå, multe
oi µi capre, cåmile µi mågari, vite, slujitori – foarte bogat!

Genesa 33:18 „La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în
cetatea Sihem, în øara Canaan, µi a tåbårât înaintea cetåøii.” Este uimitor cum
Iacov a venit din Haran, întocmai ca µi Avraam, µi a ajuns în acest loc numit
Sihem. „Partea de ogor pe care îµi întinsese cortul a cumpårat-o de la fiii lui
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Hamor, tatål lui Sihem, cu o sutå de chesita. Ωi acolo a ridicat un altar, pe care l-a
numit El-Elohe-Israel.” Deci, Iacov a ajuns la Sihem, întocmai ca µi Avraam. Ωi
primul lucru pe care îl vedem este cå a cumpårat o bucatå de påmânt. Dar µtiøi la
ce a fost folositå acea bucatå de påmânt? Muløi ani mai târziu, când israeliøii au
ieµit din robia egipteanå, au dus cu ei µi trupul lui Iosif. Iosif, înainte de a muri, le
spusese: „Când Domnul vå va duce în øarå, så nu må låsaøi aici; luaøi oasele mele
cu voi.” Ωi ei l-au adus pe Iosif în acest loc, la Sihem, unde l-au îngropat. Despre
ce vorbeµte Sihem-ul? Despre cruce. Despre moartea Domnului Isus. Despre
îngroparea Domnului Isus. Eu cred cå dacå mergeøi în Israel aståzi, puteøi vedea
acest mormânt, la Sihem. Acum, acest loc se numeµte Nablus. Dar este acelaµi
loc, locul unui mormânt renumit.

Urmåtorul lucru pe care îl vedem din nou este altarul. Când Avraam a fost
acolo, a zidit un altar Domnului; aceasta vorbeµte despre cruce. De asemenea,
vorbeµte despre ceea ce scrie în Romani 12:1.” Vå îndemn, dar, fraøilor, pentru
îndurårile lui Dumnezeu, så vå aduceøi trupurile voastre ca o jertfå vie, plåcutå
lui Dumnezeu.” Aceasta este crucea. Doamne, lucreazå moartea Ta în mine, ca
viaøa Ta så poatå så se manifeste în mine. „Am fost råstignit împreunå cu Cristos,
µi tråiesc, dar nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieµte în mine.” Deci, era acolo µi
altarul. Crucea, altarul µi, din nou, lemnul. Genesa 35:4 „Ei au dat lui Iacov toøi
dumnezeii stråini care erau în mâinile lor µi cerceii pe care-i purtau în urechi.
Iacov i-a îngropat în påmânt sub stejarul de lângå Sihem.” Deci, din nou apare
copacul. Când Avraam s-a dus acolo, erau altarul µi copacul. Acum întâlnim din
nou aceste lucruri, plus mormântul. Ωi încå alte douå lucruri. Vå aduceøi aminte
ce s-a întâmplat acolo? Tânårul numit Sihem ( eu cred cå tatål såu a pus numele
cetåøii dupå el) a luat-o pe fata lui Iacov. Nu ar fi trebuit s-o facå. La urmå înså,
a spus cå vrea så se cåsåtoreascå cu ea. Ωi a întrebat pe Iacov µi pe fraøii ei dacå
poate s-o ia de nevastå. Ei i-au spus: „Voi, cei de-aici, nu sunteøi tåiaøi împrejur,
aµa cum ne-a poruncit Dumnezeul nostru så facem. Dacå nu eµti tåiat împrejur,
nu te poøi cåsåtori cu sora noastrå.” Oamenii de acolo s-au gândit cå ar fi în
interesul lor dacå ar fi tåiaøi împrejur. Ωi, astfel, toøi bårbaøii din acea cetate au
fost tåiaøi împrejur. Deci, Sihem-ul este µi un loc al tåierii împrejur. Dar ce este
tåierea împrejur? Este lucrarea crucii; îndepårtarea cårnii. Dar apoi, doi dintre
fiii lui Iacov au fåcut un lucru îngrozitor. Pe când acei oameni aveau încå dureri,
dupå ce fuseserå tåiaøi împrejur, cei doi fii ai såi, Simeon µi Levi, au intrat în
cetate µi au omorât pe fiecare bårbat de acolo, råzbunându-se astfel pentru ceea
ce fåcuserå cu sora lor. Sihem-ul, deci, este µi locul unei mari morøi. Este locul
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copacului – al crucii –, locul altarului, locul mormântului, locul tåierii împrejur
– al îndepårtårii cårnii –, µi locul morøii.

Dar ce a fåcut Iacov dupå ce a fost la Sihem? Capitolul 35, versetul 1:
„Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoalå-te, suie-te la Betel, locuieµte acolo µi ridicå
acolo un altar Dumnezeului care øi s-a aråtat când fugeai de fratele tåu Esau.”
Avraam a ajuns la Sihem, µi de la Sihem a ajuns la Betel. Iacov a ajuns la Sihem,
µi de la Sihem a ajuns la Betel. Ce ne vorbeµte Duhul Sfânt nouå prin toate
acestea? Dacå vrem så venim la Casa lui Dumnezeu, Dumnezeu are pentru noi
o cale pe care så venim, prin lucrarea crucii. Fårå lucrarea crucii, Casa lui
Dumnezeu nu va råmâne în picioare. Va fi doar pagubå µi ruinå.

Så vedem ce a fåcut Iacov înainte de a merge la Betel. El a spus tuturor fiilor
såi, tuturor celor care erau cu el: „Mergem la Betel; daøi-mi toøi dumnezeii stråini
pe care îi aveøi la voi.” Ωi el i-a luat µi i-a ascuns sub acel pom. Fraøi µi surori,
dacå vrem så cunoaµtem Casa lui Dumnezeu, trebuie så låsåm la picioarele
crucii toøi dumnezeii stråini pe care-i avem la noi. Dacå nu facem asta, ei vor fi
o curså pentru noi.

Ce înøeleg eu prin dumnezei stråini? Poate vå gândiøi: Eu nu am nici un idol
acaså. Nu am nici un chip cioplit. O, dumnezeii stråini pot fi reprezentaøi prin
mult mai mult decât atâta. Tot ce ocupå în inima ta un loc pe care ar trebui så-l
ocupe Domnul Isus este dumnezeu stråin. Ωtiu cå atunci când spun acest lucru
creµtinilor, apare tendinøa de a ne uita în noi înµine, så vedem ce este înlåuntrul
nostru. Dar tu nu poøi så spui ce este în propria ta inimå. Singurul mod prin care
poøi cunoaµte ce este în inima ta este prin lumina Duhului Sfânt. Vrei så fii o
piatrå vie în Casa lui Dumnezeu? Ωtiu cå vrei. De aceea te µi afli aici. Vino la
Domnul µi spune-I: „Doamne Isuse, cerceteazå-må Tu! Doamne, få så
stråluceascå lumina Ta în inima mea. Doamne, eu nu-mi cunosc propria mea
inimå. Doamne, aratå-mi dacå este în inima mea un loc ocupat de altceva în
afarå de Tine. Doamne, descoperå-mi acest lucru!” Ωi El va face aceasta. Ωi nu
doar o datå. El îøi va descoperi ceva aståzi, altceva peste cinci ani, altceva peste
zece ani. Aceastå lucrare de curåøire a inimilor noastre este o lucrare de o viaøå.

Când ajungi la Betel, constaøi cå acolo este µi copacul. Ωi, de asemenea,
altarul. Crucea nu lucreazå în viaøa noastrå doar o singurå datå în viaøå, µi, dupå
aceea, putem merge la Casa lui Dumnezeu. Acesta este modul în care începem,
dar este µi modul în care mergem mai departe, µi anume prin cruce. Cât de
scumpå este crucea Domnului! Cât de scumpå este lucrarea crucii! Pentru cå
lucrul pe care noi toøi îl dorim, µi anume un Locaµ al lui Dumnezeu, în Duhul, ca
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Dumnezeu så locuiascå în mijlocul nostru, µi noi de asemenea, så locuim cu El,
în Casa Lui, ei bine, aceasta se realizeazå prin lucrarea crucii.

Iacov a ajuns la Casa lui Dumnezeu, Avraam a ajuns la Casa lui Dumnezeu
Ωi noi ajungem la Casa lui Dumnezeu. Toøi ajungem acolo prin cruce. Avraam a
avut o viziune cu cetatea lui Dumnezeu; µi Iacov a avut o viziune. Aceasta s-a
întâmplat când el a adormit, µi Domnul i-a descoperit locul. Iacov n-a uitat
niciodatå ceea ce Domnul i-a aråtat. Ωi voi aveøi o viziune: Nu må refer la o
deschidere misticå a cerului, ci må refer la descoperirea pe care Duhul Sfânt
v-o face în legåturå cu planul Lui, în legåturå cu Casa lui Dumnezeu.

„Dumnezeu a vorbit în Locaµul Lui: Voi birui, voi împårøi Sihemul µi voi
måsura valea Sucot.” Am vorbit deja despre Sihem. Acum, ce înseamnå: „Voi
împårøi Sihemul”? Vå aduceøi aminte cå am spus cå aceasta vorbeµte de
moµtenirea noastrå. Dacå tu alegi acea moµtenire – Sihemul vorbeµte despre
cruce, dar nu numai despre cruce –, Sihemul este pragul de intrare înspre plinåtatea
lui Cristos. Pentru Avraam, Sihemul a fost poarta de intrare înspre Øara fågåduinøei.
Deci Dumnezeu spune: „Voi împårøi Sihemul...” – acesta este primul loc în care
a ajuns Avraam, Dumnezeu spune: Voi împårøi Sihemul µi tot ce urmeazå dupå
el, plinåtatea lui Cristos. Dar apoi, în Psalmul 108, spune: „Voi måsura valea
Sucot...” Ce înseamnå a måsura valea Sucot? Vom vedea imediat ce înseamnå,
dar mai întâi så vedem ce înseamnå aceste douå cuvinte: porøie µi måsurå. Domnul
nu a spus: „Voi împårøi Sihemul µi voi împårøi valea Sucot”, ci a spus: „Voi
împårøi Sihemul µi voi måsura valea Sucot”. Ambele vorbesc despre a da ceva,
a renunøa la ceva, dar într-un mod diferit. Când Domnul spune: „Voi împårøi
Sihemul...”, El se referå la faptul cå-øi då o moµtenire care øi se potriveµte. Ai
cumpårat vreodatå o hainå care så aibå o singurå måsurå µi care så se potriveascå
la toatå lumea? Adicå, ce mi se potriveµte mie så i se potriveascå µi lui X. Nu, eu
nu vreau o asemenea hainå. Vreau una care este fåcutå pentru mine. Croitorul
så-mi ia måsura µi så facå ceva ce mi se potriveµte mie. Dacå pentru mine face o
hainå croitorul, probabil cå ea nu se va potrivi nici unuia dintre cei prezenøi aici.
Dacå face ceva pentru tine, probabil cå numai øie øi se va potrivi, µi nimånui
altcuiva de aici. În America noi numim acestea „haine de-a gata”. Aceasta este o
porøiune, o porøie. Este ca µi atunci când mergi la restaurant. Nu te aµezi la maså
µi aµtepøi pur µi simplu ca chelnerul så îøi aducå ceva, ci te uiøi la meniu, citeµti
toatå lista, vezi ce øi-ar plåcea µi ce nu øi-ar plåcea (depinde µi de cum te simøi!).
„Aµ dori aceastå fripturå; salata aceea pare a fi bunå; daøi-mi o porøie dublå din
aceµti cartofi.”. Comand ceva ce mi se potriveµte, ce îmi place.
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Dar, cât priveµte måsura, eu o våd în felul urmåtor: în unele oraµe americane
sunt muløi oameni såraci – unii au probleme cu alcoolul, aløii sunt psihopaøi, unii
tråiesc pe stradå, nu au suficientå mâncare. Atunci cineva înfiinøeazå o bucåtårie
socialå. Oamenii såraci, oamenii fårå caså se duc acolo ca så månânce. Dar când
merg acolo, ei nu spun: „Vå rog så-mi aråtaøi meniul”! Så zicem cå sunt acolo
douå feluri de alimente: cartofi µi pâine. Oamenii stau la rând. În faøa mea se aflå
o fetiøå; probabil cå nu cântåreµte mai mult de 50 kg. I se pune în farfurie o
bucatå de pâine (toate bucåøile de pâine au aceeaµi dimensiune); o femeie cu un
polonic în mânå îi pune µi o porøie de cartofi, µi fetiøa trece mai departe. Eu må
gândesc: „Am 100 kg, deci am nevoie de mai mult, nu-i aµa?” Dar µi eu primesc
tot o bucatå de pâine µi tot atâøia cartofi. Aceeaµi måsurå. „Voi împårøi Sihemul
µi voi måsura valea Sucot”. Vå aduceøi aminte cå am spus cå poøi så îøi alegi
moµtenirea. Vrei tu moµtenirea care este în plinåtatea lui Cristos? Sau vrei Sucotul?
Poate vå întrebaøi: Dar ce este Sucotul? Så vedem.

Ne întoarcem la Genesa 33:17 „Iacov a plecat mai departe la Sucot. Ωi-a
zidit o caså µi a fåcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele
Sucot.” Så ne închipuim scena: Iacov fuge de fratele såu Esau. Nu are cu el
nimic altceva decât toiagul. Trece râul Iordan, dar a våzut Betelul µi a avut acea
viziune; acolo a fåcut un legåmânt cu Domnul. Apoi, cålåtoreµte mai departe
spre Haran. Acolo sunt rudele lui – de acolo venise mama lui, Rebeca. Acum
deci se îndreaptå într-acolo. Stå acolo douåzeci de ani, µi Dumnezeu face o
lucrare minunatå în viaøa lui. Iacov a avut acolo foarte multe greutåøi. Dar noi
µtim cå dificultåøile fac aurul curat. Ωtim cå suferinøa då naµtere perlei. Ωi µtim cå
acea lucrare de transformare este necesarå. Eu cred cå Iacov a obøinut multe
pietre preøioase în Haran. Pe când era acolo, Dumnezeu i s-a aråtat µi i-a spus:
„Eu sunt Dumnezeul Betel-ului, Eu sunt Dumnezeul Casei lui Dumnezeu; Eu
m-am aråtat øie acolo acum douåzeci de ani. Acum, scoalå-te, ia-øi familia, toatå
averea µi întoarce-te înapoi în øara pårinøilor tåi”. Ωi Iacov aµa a fåcut. El a plecat
fårå så spunå ceva unchiului såu. Unchiul såu a pornit în urmårirea lui µi, dupå
zece zile, l-a ajuns. Înså Dumnezeu i S-a aråtat unchiului såu Laban µi i-a spus:
„Nu-i vorbi nici bine, nici råu lui Iacov.” Dumnezeu l-a protejat pe Iacov de
Laban. Astfel, el a mers mai departe pânå s-a întâlnit cu Esau. Ωi Laban era de
temut, dar Esau avea cu el patru sute de oameni! Eu cred înså cå Dumnezeu
îmblânzise inima lui Esau. Ωi l-a scåpat pe Iacov µi de Esau.

Acum, Iacov îµi continuå drumul spre øara pårinøilor lui, ascultând de porunca
Domnului, µi iatå în faøå râul Iordan. Dacå te înaløi puøin, poøi så vezi Sihemul;
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dacå e o zi seninå, poate chiar µi drumul spre Betel. Ωi când este aproape acolo,
Iacov se uitå în jurul lui µi vede cå locul în care se aflå, în partea de råsårit a
Iordanului, este foarte frumos. Este nimerit pentru vite. Vå amintiøi cå v-am
spus cå avea multe oi µi capre, cåmile, mågari µi vite, iar valea Sucot era cât se
poate de nimeritå pentru acestea. Reøineøi, el avusese parte de o viziune venitå
de la Dumnezeu, cu douåzeci de ani în urmå. Dumnezeu lucrase în viaøa lui
timp de douåzeci de ani în Haran, Acum, Dumnezeu i Se aråtase µi îi spusese:
„Întoarce-te în øara pårinøilor tåi”, întocmai cum îi spusese µi lui Avraam så se
ducå în øara pe care urma så i-o arate. Dumnezeu Îµi aråtase credincioµia faøå de
Iacov prin faptul cå l-a scåpat de Laban, l-a scåpat de Esau. Acum Iacov se aflå
în punctul de a asculta în întregime de Domnul, dar ajunge la o råscruce de
drumuri.„Ce loc bun este acesta, de pe partea de råsårit a Iordanului! Este aproape
de øara pårinøilor mei. Doar dincolo de râu!” Ωi s-a aµezat acolo, în valea Sucot.
A zidit o caså, a fåcut staule pentru animalele lui. Ωi a locuit acolo.

El a zidit o caså. Vå aduceøi aminte ce am citit în Evrei 11: Avraam a locuit
în corturi împreunå cu Isaac µi Iacov, moµtenitori ai aceleiaµi fågåduinøe. Avraam
a fost un mare prinø; ar fi putut cu uµurinøå så zideascå o cetate µi multe case. Ωi
totuµi, el a tråit în corturi, ca stråin µi cålåtor, în øara fågåduinøei. La fel µi Isaac.
Ωi iatå-l acum pe Iacov, moµtenitor al aceleiaµi fågåduinøe. Domnul îi spune:
„Întoarce-te în øarå.” El ajunge la o råscruce de drumuri µi face un compromis.
Îµi zideµte o caså, pe partea greµitå a râului Iordan. Nu trebuie så ne gândim la el
ca fiind mai slab sau mai råu decât noi. Ci trebuie så ne gândim la el exact aµa
cum ne gândim la noi. Avraam a fost exact ca noi. Ωi totuµi, Dumnezeul slavei i
S-a aråtat µi i-a dat o mare viziune. La un moment dat, el s-a abåtut din drum.
Dumnezeu înså a fost plin de îndurare µi l-a dus în plinåtatea øårii, care vorbeµte
de plinåtatea lui Cristos.

Iacov a fost chemat înapoi în øarå, µi s-a abåtut din drum. A locuit în acest loc,
Sucot; a locuit într-o caså. Este singura datå, în toatå Biblia, când îl vedem pe
Iacov locuind într-o caså. Urmåtorul lucru pe care l-a fåcut a fost cå a ajuns cu bine
la Sihem µi µi-a ridicat acolo cortul. Slåvit så fie Dumnezeu pentru îndurarea Lui!
Domnul nu vrea ca noi så ne abatem din drum. El ne va påzi ca så nu ne abatem
din drum, dacå noi Îi dåm voie så facå asta. Ωtiøi care este problema? Uneori nu
vrem så fim påziøi de la a nu ne abate din drum. Uneori spunem: „Doamne, eu µtiu
cå sunt mântuit, µtiu cå mi-ai dat darul vieøii veµnice µi mie îmi ajunge atâta. Vreau
acum ca så-mi våd de mine însumi. Vreau så-mi zidesc propria mea caså, nu Casa
Ta, Doamne. E prea greu. Vreau så må simt bine.” Ωi astfel må abat din drum.
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Desigur, când vorbesc despre a zidi propria caså, nu må refer la a locui într-o
caså påmânteascå. Lucrurile din Vechiul Testament sunt o imagine a lucrurilor
din inima noastrå. Dar vå spun cå oricine pe care Domnul îl cheamå så intre în
øarå va ajunge la o întretåiere de drumuri. Ωi trebuie så ne aµteptåm la aµa ceva.
Este bine pentru noi dacå putem recunoaµte uµor aceastå întretåiere de drumuri:
un loc ca µi Haranul, unde erau afarå din Ur, din Caldeea, dar nu erau în Øara
fågåduinøei. Noi am ascultat de Domnul pânå la un punct, dar apoi ne-am abåtut
din drum. Sau un loc ca Sucotul: am plecat din Haran, am ajuns aproape de øarå
– suntem la râul Iordan, µi facem un compromis. Acelaµi lucru s-a întâmplat µi
cu Israel în pustie: Domnul intenøionase så îi scoatå din Egipt µi så îi ducå în øarå.
Dar de zece ori ei au råspuns Domnului cu necredinøå în inimå. De zece ori au
fåcut compromisuri. Domnul i-a trecut prin Marea Roµie, iar pe egipteni i-a
înecat acolo, i-a condus printr-un stâlp de foc noaptea µi printr-un nor ziua, le-a
dat în fiecare zi pâine din cer ca så månânce µi, totuµi, ei au continuat så creadå
în inimile lor cå Dumnezeu vroia så-i nimiceascå. Când au dat de greutåøi, au
spus: „Moise, de ce ne-ai adus aici, în pustie, ca så murim? Este prea greu aici.
Ar trebui mai bine så mergem înapoi în Egipt.” Aµa gândeau ei despre Domnul!
Domnul voia så le dea o øarå bunå, în care curgea lapte µi miere. Moµtenirea era
bogatå µi deplinå. Dumnezeu e plin de îndurare, de bunåtate.

Aµa facem µi noi când ne confruntåm cu probleme? Probleme în Casa
Domnului, probleme cu un frate sau cu o sorå. Ωi atunci spunem: „O, este prea
greu! Domnul m-a adus într-un loc unde voi muri.” Da, crucea e prezentå în
Casa Lui, dar e prezentå µi viaøa de înviere! Este acolo pårtåµia sfinøilor, dragostea
fraøilor, mårturia lui Isus; Domnul este în mijlocul nostru, învåøându-ne,
pregåtindu-ne pentru a fi ucenici, învåøându-ne ce înseamnå preoøia, transfor-
mându-ne în cei care vor domni împreunå cu El în vecii vecilor.

Nu te abate din drum! Dupå ce copiii lui Israel au intrat cu adevårat în øarå,
patruzeci de ani mai târziu, µi au stråbåtut-o, întocmai cum fåcuse µi Avraam,
Iosua i-a adunat pe toøi într-un singur loc pentru a trimite pe fiecare la moµtenirea
lui. Care a fost acel loc? Sihemul (Citim despre asta în Iosua 24) Sihemul, nu
Sucotul. Ce vrei tu? O porøiune din Sihem, sau o måsurå a Sucotului? Ωtiøi cå,
într-o zi, cu toøii ne vom înfåøiµa înaintea scaunului de judecatå al lui Cristos. În
acea zi lucrarea Domnului în viaøa noastrå va fi încheiatå. Judecata va începe cu
Casa lui Dumnezeu. Toøi cei ce vor fi acolo vor fi mântuiøi. Toøi cei ce vor fi
acolo vor merge în cer. Dar acolo se va hotårî în privinøa moµtenirii. Atunci
muløi vor constata cå au primit doar o måsurå a Sucotului. Ei s-au lipsit de
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plinåtatea moµtenirii noastre în Cristos – acea poziøie de a domni µi de a ståpâni
împreunå cu El în împåråøia Lui. Ωtiøi ce este minunat în legåturå cu faptul de a
domni µi de a ståpâni împreunå cu El în împåråøia Lui? Nu faptul cå noi vom
ajunge så domnim µi så ståpânim, ci faptul cå vom fi cu El. Vom ajunge så Îl
cunoaµtem pe El, så avem o pårtåµie apropiatå, strânså cu El, µi aceasta într-un
mod pe care cei care au primit o måsurå a Sucotului nu îl vor cunoaµte. Eu nu
vreau så ajung în acea zi µi så aflu cå am fåcut compromisuri. Vreau ca Domnul
så-Ωi facå lucrarea în mine aståzi, în Casa Lui. Deci, vreau så aleg Sihemul,
crucea µi, prin cruce, Casa lui Dumnezeu. Eu sunt o piatrå vie. Ca piatrå vie am
un singur scop: så fiu zidit împreunå cu celelalte pietre vii în Casa lui Dumnezeu.

Så alegem cu toøii aceastå moµtenire! Despre aceasta ne vorbeµte Psalmul
108. „Domnul a vorbit în Locaµul Lui: Voi birui, voi împårøi Sihemul µi voi
måsura valea Sucot.” Moµtenirea pietrelor vii care sunt zidite împreunå este
Sihemul.

Så ne rugåm:
Doamne, Tu eµti plin de har µi de îndurare, plin de bunåtate µi de gânduri

bune pentru copiii Tåi. Doamne, Te låudåm pentru cå în trecut Tu ne-ai aråtat
ceva din planul Tåu, µi vrem så-Øi muløumim pentru harul pe care ni l-ai dat ca
så putem råspunde într-o måsurå oarecare la aceasta. Doamne, mårturisim acum
cå nu vrem så facem compromisuri. Doamne, nu vrem så fim pe calea Ta, så
umblåm cu Tine, µi apoi så ne abatem din drum. Declaråm cå Tu eµti Marele
Påstor. Avem nevoie ca Tu så ne påstoreµti. Doamne, cålåuzeµte-ne pe tot drumul
acesta pânå la plinåtatea lui Cristos. Nu ne låsa så ne abatem la dreapta sau la
stânga. Doamne, ca pietre vii, adu-ne în Casa Ta prin lucrarea crucii. Deschide-
ne ochii, Doamne, ca så vedem aceasta, µi inimile noastre, ca så primim. Îøi
cerem aceasta în Numele lui Isus.

Amin.
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Partea a 2-a

Så ne rugåm:
Tatå iubit, Te låudåm µi-Øi muløumim pentru marea Ta mântuire în Cristos

Isus. Îøi muløumim pentru tot planul pe care Îl ai cu privire la noi. Doamne, am
vrea ca ochii noµtri så fie deschiµi aståzi pentru a putea så vedem mai limpede
ceea ce faci Tu. De asemenea, vrem så cunoaµtem µi cåile Tale, modul în care Tu
Îøi duci la împlinire voia. Doamne, vrem så fim pregåtiøi cu toate cele necesare
pentru a fi ucenici. De aceea, Îøi cerem så fii Tu la lucru în mijlocul nostru în
timpul pe care-l vom petrece împreunå. Vorbeµte, Doamne, cåci robii Tåi ascultå.
În Numele lui Isus. Amin.

Vom citi de la 1 Petru 2:4, 5: „Apropiaøi-vå de El, piatra vie, lepådatå de
oameni, dar aleaså µi scumpå înaintea lui Dumnezeu. Ωi voi, ca niµte pietre vii,
sunteøi zidiøi ca så fiøi o caså duhovniceascå, o preoøie sfântå, µi så aduceøi jertfe
duhovniceµti, plåcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos.”

Mai mult decât orice altceva, Dumnezeu vrea så Îµi zideascå Casa Lui. Casa
lui Dumnezeu nu este ziditå din cåråmizi sau pietre; Casa lui Dumnezeu este
fåcutå din poporul Såu. Aµa cum am citit, noi toøi suntem niµte pietre vii. Oricine
a fost nåscut din nou a devenit o piatrå vie.

Pentru început, aµ vrea så punctez câteva aspecte importante din mesajul
anterior. Este un lucru så vezi cå Domnul este Mântuitorul; noi am avut nevoie
de un Mântuitor, de aceea am µi venit la El. Noi am avut nevoie de un Tatå µi,
astfel, am venit la El, Tatål nostru. Noi am avut nevoie de un Påstor, deci am
venit la El, Påstorul nostru. Dar dorinøa Dumnezeului nostru este ca noi så venim
la Domnul Isus pentru a fi zidiøi. Am analizat deja aceastå laturå a apropierii
noastre de El, Piatra vie.

 Versetele pe care Domnul mi le-a pus pe inimå pentru acest timp se gåsesc
în psalmul 108 µi psalmul 60. La strângerea anterioarå am vorbit din versetul 7
din psalmul 108: „Dumnezeu a vorbit în sfinøenia Lui: „Voi birui, voi împårøi
Sihemul, voi måsura valea Sucot”. În Scripturå, Sihemul vorbeµte de locul crucii,
vorbeµte de lucrarea crucii. Nu doar de locul unde Domnul nostru a murit pentru
noi, a sângerat pentru noi, ci µi despre faptul cå noi am murit în El. Am våzut cå
aceastå cruce este pragul de intrare în plinåtatea lui Cristos. Sihemul era poarta
de intrare înspre întreaga øarå a Canaanului. Când Domnul spune: „Voi împårøi
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Sihemul”, se referå la moµtenirea pe care vrea så ne-o dea. Iar aceastå moµtenire
vorbeµte despre plinåtatea lui Cristos. Am våzut în cartea Judecåtori cå existå un
drum între Sihem µi Betel; un drum între cruce µi Casa lui Dumnezeu. Dacå noi
vrem så ne aducem ca pietre vii care så fie zidite în Casa Lui, trebuie så cunoaµtem
lucrarea crucii. Tot data trecutå am spus cå este µi o altå moµtenire pe care putem
så o alegem, µi anume locul numit Sucot. Acesta este locul compromisului.
Deci, poporul Domnului trebuie så aleagå ce moµtenire vrea så aibå de la Domnul.
În Efeseni 1 ni se spune cå El este moµtenirea noastrå. Dar câtå parte din Cristos
alegem noi? Plinåtatea lui Cristos, calea prin cruce, sau ceva mai puøin? Sucotul
era locul compromisului. Aµadar, data trecutå am analizat aceastå laturå a venirii
la El prin cruce.

 Intenøionasem så vorbesc despre încå un lucru la strângerea anterioarå, dar nu
am avut suficient timp. Am så încep prin a vorbi acum despre acel lucru. Så citim
de la Geneza 37: 12-14 „Fraøii lui Iosif se duseserå la Sihem ca så pascå oile tatålui
lor. Israel a zis lui Iosif: „Fraøii tåi pasc oile la Sihem! Vino, cåci vreau så te trimit
la ei.” „Iatå-må, sunt gata,” a råspuns el. Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, µi vezi dacå
fraøii tåi sunt sånåtoµi, µi dacå oile sunt bine; µi adu-mi veµti.”

L-a trimis, aµadar, din valea Hebronului, µi Iosif a ajuns la Sihem. Desigur
µtiøi cå aceasta este istoria lui Iosif µi a fraøilor såi. Iacov a avut unsprezece fii, µi
încå unul mai mic, care nu apare în aceastå întâmplare. Iacov a avut patru soøii –
o familie numeroaså. Când må gândesc la familie, må gândesc la poporul
Domnului. Noi suntem o familie, de aceea ne µi numim unii pe aløii fraøi µi
surori. De fapt, suntem o familie mai mult decât suntem cu fraøii noµtri nåscuøi
dupå carne, dacå aceµtia nu sunt nåscuøi din nou. Pentru cå legåturile noastre
påmânteµti dureazå doar cât tråim aici, dar legåturile noastre în Cristos dureazå
o veµnicie. Când spun familie, în mintea mea apare ideea de sårbåtoare, când
toatå familia se adunå împreunå.

Dar adevårul este cå în multe familii nu sunt aµa. Ωi, uneori, nici în Bisericå
nu este aµa. Iacov avea o familie care nu se potriveµte cu conceptul meu. El îi
avea pe aceµti unsprezece fii – cu toøii fii ai aceluiaµi tatå. Dar între ei era o
problemå. Eu cred cå rådåcina problemei era datå de faptul cå: aveau mai multe
mame; Erau diferiøi unul de altul. Ωi fiecare mamå urmårea doar binele propriilor
ei copii. O mamå era geloaså pe celelalte mame, µi atunci µi fraøii începeau så fie
geloµi unii pe aløii. Desigur, poate cå µi Iacov øinea mai mult la unul decât la
altul. Oricum, aceasta era o surså de probleme. La urma urmei, ei erau doar niµte
simple fiinøe omeneµti. Ωi µtim cu toøii ce probleme pot så decurgå uneori de aici.
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 Aceasta era, deci, familia lui Iacov. Dar dacå este vreunul în aceastå familie
care så ne acapareze privirea, acesta este Iosif. Dintre cei unsprezece fii care i s-au
nåscut în Haran, el era cel mai tânår. Ωi totuµi, el avea caracterul cel mai bun.
Ωtim cå el era un båiat credincios. Dar µtiøi cå, uneori, se poate întâmpla ca
adevårul så te facå så dai de probleme. De aceea, este bine så µtii când så spui
adevårul. Desigur, nu trebuie så minøim niciodatå. Dar întotdeauna trebuie så
avem grijå så fie dragoste în inima noastrå atunci când spunem adevårul. Ωtim
cå, odatå, Iacov l-a trimis pe Iosif så vadå ce fac fraøii lui, µi,. la înapoiere, acesta
a fåcut un raport råu despre ei. Poate vå gândiøi cå fraøii lui trebuiau så îl admire
pentru cå el a spus tatålui lor adevårul. Dar în loc så se întâmple aµa, ei au
început så-i poarte picå. Eu cred cå tatål lui Iosif a remarcat cå el avea o inimå
îndreptatå spre Dumnezeu. Spun aceasta, pentru cå i-a fåcut o hainå care avea
multe culori. Cuvântul pentru acea hainå este acelaµi cuvânt pentru ceea ce
purta Marele Preot, tunica. Eu cred cå avea o semnificaøie religioaså. Dar ea era
îndeosebi un semn exterior care aråta cât de mult era încântat de el tatål lui. Pe
de altå parte înså, aceasta le aducea mereu aminte fraøilor lui cå tatål lor nu era
tot aµa de încântat µi de ei.

Mai era ceva: Dumnezeu îi vorbea lui Iosif. Dumnezeu îi dådea viziuni, vise.
Ωi acele vise spuneau cå, într-o zi, Iosif avea så deøinå autoritate asupra fraøilor
såi. Poate vå gândiøi cå fraøii lui ar fi trebuit så fie bucuroµi cå cineva dintre ai lor
era un om cåruia Dumnezeu îi vorbea. Dar ei nu erau nicidecum de acord cu
ceea ce Dumnezeu le spunea prin Iosif. Eu cred cå ei au început så aibå
resentimente faøå de el, så fie geloµi, invidioµi, så fie plini de amåråciune contra
lui, µi au sfârµit prin a-l urî. Nu aµ vrea så credeøi cå între ceilaløi zece fraøi era o
legåturå foarte bunå. Odatå, fiul mai mare al lui Iacov, Ruben, a såvârµit un lucru
ruµinos. S-a culcat cu una din soøiile lui Iacov. Ce credeøi cå au simøit faøå de el
fraøii lui, fiii acelei femei, din cauzå cå el s-a purtat imoral faøå mama lor? Fiii
acelei femei erau Zabulon µi Neftali. Eu cred cå au avut resentimente foarte
puternice faøå de el. Ωi au mai fost µi multe alte lucruri de genul acesta. Era înså
un lucru în care toøi cei zece fraøi erau una, µi anume: îl urau pe Iosif.

 Aceasta poate så parå o poveste sinistrå. Nici unuia dintre noi nu i-ar plåcea
så provinå dintr-o astfel de familie. Dar, într-o måsurå sau alta, fiecare dintre noi
are o istorie asemånåtoare. Noi vrem aµa de mult ca în familie så fie dragoste µi
pace, dar de multe ori constatåm cå în familie sunt numai dificultåøi, duµmånie µi
lupte. Uneori descoperim cå µi în bisericå tot aµa stau lucrurile. Casa lui Dumnezeu
ar trebui så fie o caså a dragostei µi a påcii, un loc unde Dumnezeu locuieµte
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împreunå cu copiii Lui, un loc al adevårului, un loc al viziunii, un loc al slujirii,
al slujirii preoøeµti. Dar, uneori, în inimile noastre ia naµtere amåråciunea unii
împotriva altora. Ce nådejde ne mai råmâne? Crucea. În Vechiul Testament, aici
în Geneza, acel loc este numit Sihem. Dar crucea este acel loc unde s-a terminat
cu omul cårnii, a fost lichidat. S-a terminat cu acel om care este gelos, s-a terminat
cu acea sorå care este plinå de invidie; prin cruce, s-a terminat cu acei oameni
care au în inimå amåråciune faøå de fraøii lor. Când Domnul Isus a fost råstignit,
Dumnezeu a fåcut un lucru minunat, uimitor. Ne-a luat pe noi (nu µtiu cum, El
µtie!) µi ne-a pus în Cristos. Iar când Isus Cristos a fost råstignit, noi eram în El µi
am fost råstigniøi împreunå cu El. Când El a murit, µi noi am murit. Când El a
fost îngropat, µi noi am fost îngropaøi împreunå cu El. Iar când El a înviat la o
viaøå nouå, Aleluia!, µi noi am înviat împreunå cu El. Dar omul cel vechi a råmas
în mormânt. Este mare putere în cruce: puterea de a termina cu eul nostru,
puterea de a înceta så mai fim creµtini carnali. Crucea este cea care lichideazå
acele lucruri generatoare de probleme în Casa lui Dumnezeu.

Deci, fraøii lui Iosif au fost trimiµi la Sihem ca så pascå turmele – întocmai
cum µi noi suntem trimiµi la Casa lui Dumnezeu prin Sihem. Iacov s-a întrebat
ce-i mai fåceau fiii µi de aceea l-a trimis pe Iosif så-i vadå. Dar fraøii lui Iosif
luaserå hotårârea de a se muta din locul în care îi trimisese tatål lor. S-au dus într-un
loc numit Dotan. Tatål lor era departe, µi ei s-au gândit cå µi ei µtiau la fel de bine
ca µi tatål lor ce så facå. Domnul ne-a chemat la Casa lui Dumnezeu prin cruce.
Dar, uneori, noi ne hotårâm så venim pe altå cale. Iar când procedåm astfel,
rezultatul este întotdeauna un dezastru. Iosif a descoperit cå fraøii lui nu erau
acolo, µi un om i-a spus cå s-au dus la Dotan. Atunci s-a dus µi el acolo, ca så-i
caute. Când era încå departe, fraøii lui l-au våzut. Ωi-au dat seama cå era el,
pentru cå purta acea hainå, haina pe care i-o dåduse tatål; haina care vorbea de
caracterul lui bun. Înså caracterul lui bun vorbea de caracterul lor råu. Må gândesc
cå, atunci când l-au våzut, s-au gândit cam în felul urmåtor. „Tata ne-a trimis la
Sihem. Noi nu suntem acolo. Ωi acum un alt raport råu va fi transmis acaså. Ωi
iaråµi vom fi mustraøi de tata.” Atunci µi-au adus aminte cât de mult îl urau pe
fratele lor. „Iatå, vine visåtorul – cel care spune cå Dumnezeu îi vorbeµte; cel
care spune cå, într-o zi, se va înåløa deasupra noastrå.” Ωi-atunci au întocmit un
plan. În acest loc numit Dotan sunt multe gropi. Biblia nu vorbeµte de nici o
groapå la Sihem. La Sihem este un mormânt, dar acesta vorbeµte de moartea
noastrå împreunå cu Cristos. Era deci acolo, la Dotan, o groapå în care ei puteau
så-l arunce pe fratele lor. Aµadar, când Iosif a ajuns acolo, au pus mâna pe el µi l-



22

au aruncat în groapå. El a început så îi strige din groapå. Ei s-au aµezat pe marginea
gropii µi au început så månânce împreunå. Aveau pårtåµie unii cu aløii în timp ce
ignorau strigåtele fratelui lor. Uneori µi în bisericå se întâmplå acest lucru ruµinos:
avem unii cu aløii o pårtåµie care nu este în Cristos. Se poate cå unii creµtini sunt
supåraøi din cauza a ceva, sunt necåjiøi, cârtesc. Ei se gåsesc unii pe aløii, se
întâlnesc µi încep så aibå pårtåµie unii cu aløii, dar nu în Domnul Isus, ci în bârfå.
Cum poate Casa lui Dumnezeu så fie un asemenea loc? Casa lui Dumnezeu este
locul unde El vine µi locuieµte împreunå cu poporul Såu. Ea ar trebui så fie plinå
de glorie, plinå de dreptate. Casa Lui este mårturia Lui pe påmânt. Când oamenii
din lume µi, de asemenea, puterile µi ståpânirile din locurile cereµti, våd Casa
Lui, ei ar trebui så vadå ceva din Dumnezeu. Dar uneori ei våd doar ceva ce le
aduce aminte de ei înµiµi. Aceasta nu este o mårturie bunå.

Planul originar al fraøilor lui Iosif a fost de a-l ucide. Înså µi-au ridicat ochii µi
au våzut cå se apropia o caravanå. Caravana aceasta venea din Galaad µi mergea
înspre Egipt. Eu nu cred cå acea caravanå a venit prin Sihem. Înså ei påråsiserå
terenul Sihemului. Deci, acolo era o groapå în care au putut så-l arunce pe
fratele lor în ea, µi era µi o caravanå aflatå în trecere, cåreia puteau så i-l vândå.
Fratele lor mai în vârstå, Ruben, s-a gândit în inima lui så încerce så îl scape pe
Iosif. Eu cred cå, dacå ei ar fi råmas în Sihem, acolo unde au fost la început, toatå
aceastå situaøie ar fi putut fi evitatå. Poate, cu timpul, s-ar fi ajuns chiar la pace
în familia lor. Când noi ne îndepårtåm de pe terenul crucii, Casa lui Dumnezeu
nu råmâne în picioare.

Vå aduceøi aminte cå Pavel le-a scris corintenilor, în 1 Corinteni, reproµându-le
cå erau partide între ei. Cum pot så fie partide în rândul copiilor lui Dumnezeu?
Ωtiøi ce se este în inima Domnului Isus? El S-a rugat pentru acest lucru în ultima
noapte petrecutå cu ucenicii Lui. „Tatå, Îøi cer ca ei så fie una”, -  nu în modul în
care prietenii sunt una, nu în modul în care aliaøii politici sunt una, ci, a spus El,
„întocmai cum Tu µi Eu suntem una.” Unitatea care este în Trupul lui Cristos
este aceeaµi unitate care existå între Tatål µi Fiul. Pentru cå noi suntem în Fiul, El
este în noi, µi, de asemenea, El este în Dumnezeu. Aceasta este unitatea noastrå.
Domnul Isus S-a rugat Tatålui: „...ca ei så fie una...” A fost ultimul lucru pe care
l-a spus înainte de a merge în grådina Gheøimani. Dar ce a fåcut omul? Despårøiri,
vråjmåµie între fraøi. Tot felul de lucruri care nu ar trebui så fie în Casa lui
Dumnezeu.

Ωtiøi cå Domnul Isus a spus cå, prin unitatea noastrå, lumea va cunoaµte cå
Tatål L-a trimis pe Fiul. Cåci unitatea în Bisericå este un miracol. Aici sunt cei
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nåscuøi din mame diferite. Noi avem un singur Tatå, dar avem mame diferite.
Iatå ce înøeleg eu când spun acest lucru: avem personalitåøi diferite, temperamente
diferite, simpatii µi antipatii diferite, daruri diferite ale Duhului Sfânt, înøelegeri
diferite asupra Bibliei, tot felul de lucruri. Doar prin cruce, asemenea oameni, cu
mame diferite, pot så se adune împreunå. În Corint era o lipså puternicå de
unitate. În aceeaµi noapte, înainte ca Domnul så rosteascå acea rugåciune pentru
unitatea noastrå, El a spus ucenicilor Lui: „Vå dau o poruncå nouå: så vå iubiøi
unii pe aløii aµa cum v-am iubit Eu. Prin aceasta vor cunoaµte toøi cå sunteøi
ucenicii Mei, dacå vå veøi iubi unii pe aløii.” Ce fel de dragoste este aceasta? O
dragoste pe care întreaga lume o va recunoaµte; va recunoaµte cå noi suntem
ucenicii Lui, când o va vedea; este mult mai mult decât o dragoste între prieteni,
este mult mai mult decât dragostea dintre soø µi soøie. Domnul spune: „Aµa cum
v-am iubit Eu.” Cum ne-a iubit Domnul pe noi? Ωi-a dat viaøa pentru noi. A
murit pentru noi. Când lumea vede cå fraøii µi surorile în Cristos cå îµi dau vieøile
unii pentru aløii, cå se iubesc unii pe aløii mai mult decât se iubesc pe ei înµiµi,
atunci µtie cå Domnul este în mijlocul lor. Casa lui Dumnezeu este o mårturie
despre Domnul Isus Cristos, despre unitatea Lui cu Tatål µi despre dragostea lui
Cristos în mijlocul fraøilor. Acestea sunt bazele mårturiei în Casa lui Dumnezeu.
Ωi aceste lucruri sunt ale noastre atât timp cât råmânem pe terenul Sihemului, pe
terenul crucii. Dacå ne îndepårtåm de acest teren, atunci acel om din noi care nu
iubeµte, ci, din contrå, uråµte este descåtuµat. Acea persoanå care preferå så se
despartå de fraøii ei din anumite motive carnale, acea persoanå este dezlegatå.
Domnul Însuµi ne-a chemat la Casa lui Dumnezeu prin cruce, µi este important
ca fiecare dintre noi så ia o hotårâre acum. Cåci, dacå nu facem asta, ceea ce
Domnul va lucra în mijlocul nostru nu va råmâne în picioare.

Daøi-mi voie så vå pun o întrebare: Cine sunt pietre vii? Noi vom råspunde,
µi în mod corect, cå toøi fraøii noµtri µi toate surorile noastre sunt pietre vii. Dar eu
pot så depun mårturie cå fiecare copil al lui Dumnezeu, nåscut din nou, este o
piatrå vie. În legåturå cu ce am vorbit la strângerea trecutå, cred cå noi suntem
muløumiøi så fim cu oameni care Îl iubesc pe Domnul. Aceµtia se întâlnesc la
Sihem µi laså crucea så lucreze în ei. Dar cei care nu iubesc crucea pot så meargå
la Sucot, så locuiascå acolo, så facå ce vor acolo. Da, ei sunt fraøii µi surorile
noastre, dar noi mergem înspre Casa lui Dumnezeu, în timp ce ei iau un drum al
compromisului. Între noi este râul Iordan. Deci, noi vom låsa ca Domnul så îµi
aibå mårturia Lui în mijlocul nostru, în timp ce celorlaløi, de dincolo de Iordan,
le vom face doar cu mâna. Problema este cå, aståzi, crucea µi compromisul nu
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mai sunt niµte locuri geografice. Nu mai este vorba de Sihem µi de Sucot. Acum,
acestea sunt locuri în inima noastrå.

Deci, iatå-ne pe toøi împreunå în Casa lui Dumnezeu, µi numai Dumnezeu
µtie ce se aflå în inima cuiva. Numai Domnul µtie dacå noi suntem dintre aceia
care acceptåm crucea sau dintre aceia care fac compromisuri. Deci, vå pun din
nou întrebarea: Cine sunt pietre vii? Toøi copiii Domnului. Ωi noi trebuie så-i
primim pe toøi copiii Domnului pe care El îi trimite la noi. Ne aflåm într-o
situaøie imposibilå. Pentru cå µtim cå vor veni la Casa lui Dumnezeu unii care nu
s-au predat întru totul, care nu laså crucea så lucreze în ei. Aceasta înså înseamnå
cå trebuie så fim hotårâøi ca noi înµine så cunoaµtem µi mai mult crucea.

Så citim acum din Psalmul 108, versetele 8 µi 9. Acestea vorbesc despre
moµtenirea lui Dumnezeu. Vå aduceøi aminte cå am spus cå noi avem o moµtenire.
În Efeseni 1 ni se spune nu doar cå El este moµtenirea noastrå, ci µi cå noi
suntem moµtenirea Lui. Vreau deci så citesc ce spune Dumnezeu în legåturå cu
cei care Îi aparøin. Aici sunt înµiruite 7 popoare, 7 neamuri, care pot fi împårøite
în 4 grupe. Primele douå sunt împreunå, apoi urmåtoarele douå împreunå, în
continuare urmåtoarele formeazå al treilea grup, în timp ce ultimul grup este
format dintr-un singur neam. Domnul spune: „Al Meu este Galaadul, al Meu
Manase...” Mårturia Domnului este cå aceµtia sunt ai Lui. Despre ce anume
vorbeµte aceasta? Ce înseamnå „Al Meu este Galaadul”? Vå aduceøi aminte,
când copiii lui Israel au ieµit din Egipt, Dumnezeu a avut un plan måreø cu ei; så-i
ducå în øara Canaanului (aceasta vorbeµte despre plinåtatea lui Cristos). El îi
promisese acest lucru lui Avraam cu ani înainte. Ωi acum, iatå, aceastå fågåduinøå
era pe punctul de a se împlini. Înså israeliøii au fost neascultåtori în inimile lor µi
de aceea au trebuit så pribegeascå timp de patruzeci de ani. Dupå ce a trecut acea
generaøie care nu a crezut, generaøia cea nouå s-a apropiat de øarå pentru a o lua
în ståpânire. Ωi atunci s-a întâmplat un lucru uluitor: seminøia lui Ruben, seminøia
lui Gad µi jumåtate din seminøia lui Manase au venit la conducåtorul lor µi au
spus urmåtorul lucru: „Noi µtim cå Dumnezeu are o moµtenire pentru noi dincolo
de Iordan, în øara Canaanului, dar µi acest påmânt de dincoace de Iordan este
foarte bun. Acest loc este foarte bun pentru vite, µi robii tåi au foarte multe vite.
Då-ne moµtenirea noastrå aici, în afara øårii Canaanului.” Puteøi så vå imaginaøi
lucrul acesta? Dumnezeu avea un scop, un plan pentru ei. Credeøi cå ar fi putut
så existe un plan mai bun decât planul lui Dumnezeu cu privire la ei? Credeøi cå
Dumnezeu a zis: „O, într-adevår, au dreptate, cum de nu M-am gândit la aµa
ceva? Chiar aµa, øara aceea de dincolo de Iordan este bunå pentru ei. Må bucur
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cå Mi-au adus aminte de acest lucru!” Ridicol! Domnul µtia de ce aveau ei
nevoie. El avea pentru ei o moµtenire glorioaså. Era ridicol ca ei så se gândeascå
cå µtiau mai bine decât Dumnezeu.

Câøi dintre noi nu facem la fel? „Doamne, eu µtiu cå Îøi aparøin Øie, µtiu cå må
porøi în mâinile Tale, dar sunt niµte lucruri pe care le vreau foarte mult. Doamne,
acestea nu sunt lucrurile pe care Tu ai spus cå trebuie så le am, dar eu le vreau
aµa de mult!”. Cum credeøi cå S-a simøit Dumnezeu auzind cererea seminøiei lui
Ruben, a lui Gad µi a jumåtåøii din cea a din Manase? Noi ne-am putea gândi cå
råspunsul pe care li s-a dat prin conducåtorii lor a fost: „Nu! Moµtenirea pe care
Eu o am pentru voi este cu mult mai bunå decât cea la care vå gândiøi voi.” Dar
nu aµa s-a întâmplat. Dumnezeu a spus: „Bine. Dacå vreøi så faceøi compromisuri,
fie.”

Locul unde s-au aµezat ei era øara Galaadului, µi aceasta se aflå tocmai la
nord de valea Sucot. Data trecutå am våzut ce înseamnå Sucotul. Pentru ochi,
acea øarå aråta foarte bine. Aråta ca µi cum ar fi fost numai bunå pentru a satisface
nevoile lor. Dar ea era un loc al compromisului total. Ei nu au trecut niciodatå
râul Iordan. Ei Îi aparøineau lui Dumnezeu, dar nu au intrat niciodatå în plinåtatea
lui Cristos. Seminøia lui Gad s-a aµezat în acel teritoriu al Galaadului.

Totuµi, Domnul spune cå Galaadul este al Lui. Ωtiøi cå sunt oameni care au
primit viaøa veµnicå, dar apoi au luat-o pe calea compromisului. Ωi totuµi,
Dumnezeu spune cå ei sunt ai Lui; µi, dacå sunt ai Lui, atunci sunt µi ai noµtri. Ei
sunt mådulare ale Trupului lui Cristos. Care trebuie så fie atitudinea inimii noastre
faøå de asemenea fraøi µi surori? Pot så vå spun cå trebuie så-i iubim. Nu trebuie
så-i vorbim de råu; trebuie så fim dispuµi så avem pårtåµie cu ei, dacå se iveµte o
posibilitate în acest sens. Când spun acest lucru, poate vå gândiøi la niµte oameni
care se adunå într-o clådire anume, care øin de anumite denominaøiuni. Dar vå
spun cå este posibil ca Domnul så aducå astfel de oameni chiar în mijlocul
vostru. Ce vom face noi dacå asemenea oameni vor ca så vinå în mijlocul nostru?
Trebuie så îi primim. Ei sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: „Ei sunt ai
Mei.” Ωi ei sunt una cu noi. Ωi încå ceva: ei nu trebuie så råmânå aµa cum sunt.
În Casa lui Dumnezeu avem tot ceea ce este necesar pentru a nu mai fi ceea ce
suntem, ci så fim ceea ce El vrea.

Urmåtorul lucru pe care îl spune Dumnezeu este: „Al Meu este Manase...”
Vå aduceøi aminte cå am spus cå jumåtate din seminøia lui Manase µi-a luat
moµtenirea pe partea de råsårit a Iordanului. Înså cealaltå jumåtate µi-a primit
moµtenirea în øarå. Ce înseamnå aceasta? Sunt fraøi µi surori în Cristos cu un
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picior în lume µi cu celålalt în Împåråøia lui Dumnezeu. Oameni cu inima împårøitå.
Ei au probabil mai mult decât cei care tråiesc în compromis total, totuµi, au
numai un picior în Împåråøia lui Dumnezeu. Sunt cu inima împårøitå. Ce så
facem noi cu aceµtia, dacå vin la noi? Så-i primim. Dumnezeu îi iubeµte. Probabil
cå vrea så aducå pe unii în mijlocul vostru. Casa lui Dumnezeu este un loc al
hranei. În Casa lui Dumnezeu este de sperat cå se poate mânca din pâinea lui
Dumnezeu necontenit. De asemenea, ea este un loc al viziunii. În Casa lui
Dumnezeu, asemenea oameni precum Galaad µi Manase pot så ajungå la
plinåtatea lui Cristos. Dar dacå noi spunem: „Oamenii aceµtia fac compromisuri;
noi înså am ajuns la o stare foarte înaltå în Domnul; poate cå aceµti oameni vor
så ne contamineze”. Dacå spunem acest lucru, atunci tråim în dezbinåri. Dacå
spunem acest lucru, poate cå sunå bine, dar vom pierde mårturia Domnului în
mijlocul nostru. Domnul iubeµte pe mieluµeii Lui. El nu vrea ca aceµtia så tråiascå
mai departe în compromis. Ωi ce loc mai bun poate fi pentru ei decât în mijlocul
poporului Lui! Ωtiøi, poate unii dintre noi suntem astfel de oameni. Poate ar
trebui så venim cu o inimå sincerå înaintea Domnului µi så-L întrebåm: „Doamne,
fac eu parte din Manase sau din Galaad? Am eu un picior într-o împåråøie µi altul
în cealaltå?” Domnul spune cå µi aceµtia sunt ai Lui. Ωi dacå sunt ai Lui, atunci
sunt µi ai noµtri.

„Efraim este întåritura capului Meu, coiful capului Meu...” Se poate traduce
µi „Efraim este protecøia capului Meu” Este Dumnezeu în pericol, astfel încât så
aibå nevoie de un coif sau de ceva care så-I protejeze capul? Nu. Despre ce
anume e vorba aici? În Trupul lui Cristos sunt dintre aceia care iubesc domnia
lui Cristos. Ei sunt plini de râvnå în a låsa ca Domnul Isus så fie Cap al lor. Avem
nevoie de astfel de oameni în Casa lui Dumnezeu. Noi trebuie så fim asemenea
oameni în Casa lui Dumnezeu, oameni care se øin strâns de Cap – de Domnul
Isus Cristos. În cartea Judecåtori se spune de mai multe ori cå pe vremea aceea
nu era împårat în Israel, µi fiecare fåcea ce era bine în proprii ochi. Din nefericire,
în Israel aµa ståteau lucrurile atunci: fiecare fåcea ce era plåcut în ochii lui.
Aceasta este Casa lui Dumnezeu? Aceµtia sunt cei care sunt plini de râvnå pentru
Domnul Isus drept Cap. Biserica este locul în care Domnul este Capul necontestat.
Noi toøi ne adunåm împreunå, µi El este în mijlocul nostru. Nouå ne este dat så
fim cålåuziøi de El. Aceasta înseamnå ceea ce se spune despre Efraim.

„Iuda este toiagul Meu de cârmuire.” Se poate traduce µi „Iuda este dåtåtorul
de lege al Meu...” Ce înseamnå acest lucru? Casa lui Dumnezeu este locul unde
vom gåsi fraøi µi surori plini de râvnå pentru autoritatea Domnului nostru Isus
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Cristos. Desigur, autoritatea Lui este în vieøile noastre, dar trebuie så se realizeze
o extindere a acestei autoritåøi. Sunt tot felul de situaøii care presupun aducerea
autoritåøii Domnului în ele. Sunt cåsåtorii care nu merg bine din cauzå cå
autoritatea Domnului nu este prezentå acolo. Uneori sunt situaøii în oraµul în
care locuim, µi aceasta presupune aducerea lor în rugåciune de cåtre fraøii µi
surorile de acolo, pentru a proclama autoritatea Domnului. Casa lui Dumnezeu
nu va råmâne în picioare dacå nu sunt în ea dintre aceia care så caute cu toatå
râvna ca Domnul Isus så fie Cap µi autoritatea Lui så fie prezentå.

Vå aduceøi aminte, când Moise a trimis iscoade ca så cerceteze øara
Canaanului, el a trimis douåsprezece iscoade, dintre care zece au fost niµte iscoade
rele. Ele au adus veµti proaste la înapoiere. Celelalte douå, iscoadele bune, au
fost Iosua µi Caleb. Iosua era din seminøia lui Efraim, iar Caleb din seminøia lui
Iuda. Iosua a fost cel care a condus Israelul, dar el întotdeauna I-a recunoscut
Domnului poziøia de Cap. El nu i-a condus pe israeliøi pe drumul ales de el, ci
întotdeauna a gåsit calea pe care Domnul voia ca ei så meargå. Iar Caleb? Când
acele iscoade au adus veµti proaste, ce a spus el? „Aceasta este o øarå bunå. Are
uriaµi în ea. Dar Domnul Dumnezeul nostru ne-o va da nouå.” Caleb a fost plin
de râvnå pentru a aduce autoritatea Domnului în acea øarå. Casa lui Dumnezeu
este locul unde El, în calitatea Lui de Cap, µi autoritatea Lui trebuie så fie abso-
lute. O, fraøi µi surori, så fim ca Efraim µi Iuda! Så ne øinem strâns de Cap. Så ne
punem pe noi înµine µi fiecare situaøie sub autoritatea Domnului.

Urmåtorul grup constå din douå neamuri. „Moab este ligheanul în care Må
spål”. Aici chiar cå este ciudat. Pânå acum fiecare a reprezentat o seminøie din
Israel, acum înså am citit: „Moab este ligheanul în care Må spål.” Cine este
Moabul? Pentru a vå explica cine este Moabul, trebuie så vå spun ceva în legåturå
cu Avraam. Când Avraam a plecat din Ur din Caldeea, nepotul lui, Lot, a mers
cu el. Când ei au plecat din Haran, toatå familia a råmas în Haran cu excepøia lui
Lot. El s-a dus mai departe cu Avraam. Când Avraam a ajuns în øara Canaanului,
Lot era cu el. Când Avraam a ajuns la Sihem, Lot era cu el. Ωi apoi la Betel. Ωi
apoi pânå la Neghev. Ωi chiar µi atunci când au fåcut greµeala de-a merge în
Egipt, Lot l-a însoøit pe Avraam. Apoi, când s-au întors din Egipt µi au ajuns la
Betel, Lot era tot cu el. Så ascultåm ce spune Noul Testament despre Lot. El este
numit: „Lot cel drept...acel om drept...sufletul lui drept...” Acesta a fost Lot.
Domnul i-a binecuvântat pe Lot µi pe Avraam. Nu µtiu ce gândiøi voi despre
Avraam, despre cum era el. Poate vå gândiøi cå era un om care avea o nevastå,
câteva oi, câøiva slujitori. Dar el era un prinø puternic. Cu o anumitå ocazie, când
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a trebuit så meargå la luptå, el a putut så se punå în fruntea a trei sute optsprezece
oameni, nåscuøi în casa lui. Aceasta era o trupå puternicå. Ca så nu mai punem la
socotealå pe cei care erau prea båtrâni ca så mai poatå merge la luptå, de asemenea
pe cei care erau prea tineri, µi apoi, desigur, femeile. Eu sunt sigur cå Avraam se
afla în fruntea unei muløimi de mai mult de o mie de oameni. Dumnezeu îi
binecuvântase pe Avraam µi pe Lot. A apårut înså o problemå, nu între Avraam
µi Lot, ci între påzitorii turmelor lor, între slujitorii lor. Cei doi aveau aµa de
multe animale, încât slujitorii lor au început så se certe din cauza locului de
påµunat µi din cauza apei. Eu sunt sigur cå lucrul acesta nu a plåcut lui Avraam µi
lui Lot. Aceasta må duce cu gândul la situaøia care era în Corint. Muløi slujitori
mergeau la poporul lui Dumnezeu din Corint. Ωtiøi cå µi apostolul Petru a mers
acolo. Unii dintre corinteni, în mod natural, s-au strâns în jurul lui Petru. Petru
era unul dintre cei doisprezece, din cercul originar al Domnului. El a fost µeful
celor doisprezece – era un om puternic. Eu cred cå mai ales credincioµii iudei au
fost atraµi spre el. Apoi µi Apolo i-a vizitat pe corinteni. Ωi tuturor celor din
Corint cårora le plåcea så audå un mare vorbitor, le-a plåcut de Apolo. Erau
foarte impresionaøi de elocvenøa lui. Mesajul lui era puternic. Au fost apoi, desigur,
µi dintre aceia care l-au preferat pe Pavel. Ωi aceµtia spuneau: „Dar staøi, Pavel
este cel care a venit prima datå aici µi ne-a vestit Evanghelia.” Deci, ei îi erau
loiali lui Pavel. Credeøi cå acelor fraøi le-a plåcut cå cei din Corint se certau pe
aceastå temå: cine cu cine? Nu este bine ca poporul Domnului så fie împårøit.
Domnul ne-a dat crucea ca så nu ne despårøim.

Revenim: aceasta era situaøia µi între Avraam µi Lot. Atunci Avraam a spus:
„Frate, dacå tu mergi într-o direcøie, eu voi merge în cealaltå. Alege tu întâi.” Se
pårea cå nu era altå cale pentru Lot. Dar eu cred cå era. Motivul pentru care Lot
era credincios era pentru cå a ascultat ceea ce i-a spus Avraam. Dupå ce
Dumnezeul slavei i S-a aråtat lui Avraam, Lot s-a convertit. Ωi a ieµit din Ur din
Cladeea datoritå cuvântului pe care Domnul i-l spusese lui Avraam. Apoi, el a
fost singurul care a intrat în plinåtate, în øarå, alåturi de Avraam. De ce nu a spus:
„Fratele meu, tot ceea ce am îøi aparøine øie. De ce så ne despårøim? Dumnezeu
m-a cålåuzit pe mine împreunå cu tine. Existå µi un alt mod de a rezolva aceastå
problemå. Deci, så mergem mai departe împreunå.” Înså averile erau foarte
valoroase. Nu era un lucru mic. El avea turme mari – cåmile, oi µi capre µi vite µi
mågari µi slujitori. O avere uriaµå.

Lot µi-a ridicat ochii µi a våzut valea Iordanului. Eu cred cå locul acela era
puøin la sud de valea Galaad µi în apropierea våii Sucot. Deci, el a ales acea cale.
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S-a dus µi µi-a ridicat cortul în apropierea Sodomei. Apoi, urmåtorul lucru pe
care îl aflåm despre el este cå a locuit în Sodoma. Pânå atunci a tråit în corturi.
Acum înså, iatå-l locuind într-o caså în Sodoma. Se spune despre el cå a devenit
chiar unul dintre conducåtorii Sodomei, cåci µedea la porøi – or, acolo µedeau
båtrânii adunårii. Sodoma era un loc minunat, dar era µi un loc din cale-afarå de
påcåtos. De aceea se spune în Noul Testament cå sufletul lui drept era chinuit
din cauza faptelor lor rele. Am înså o întrebare: Ce fåcea el acolo? De ce era
acolo? Sodoma a fost ceea ce Dumnezeu i-a aråtat lui Avraam? Dar acela era un
loc frumos, µi Lot avea multe averi.

Ωtiøi cu toøii cå stricåciunea Sodomei s-a ridicat pânå la Dumnezeu, µi atunci
El S-a hotårât så nimiceascå acea cetate. Lot a fost scåpat, dar a ieµit de acolo
doar cu hainele de pe el µi cu cele douå fiice ale lui. A pierdut totul, toatå averea
lui. Ωi ce s-a întâmplat cu el? A sfârµit prin a locui într-o peµterå, împreunå cu
cele douå fiice ale lui. Ωtiøi cå ele fuseserå logodite µi urmau så se cåsåtoreascå în
Sodoma. Acum au pierdut totul. Ele s-au gândit cå nu vor mai avea urmaµi. Ωi
atunci au luat vin µi l-au îmbåtat pe tatål lor µi au såvârµit incest cu el, în timp ce
el era beat. Primul copil care s-a nåscut uneia dintre fete s-a numit Moab. Despre
ce anume vorbeµte Moabul? Moab vorbeµte de rodul celui care se vinde pentru
un preø mare. Muløi din poporul Domnului Îl urmeazå pe Domnul în chip
desåvârµit. Merg mult timp cu Domnul, dar alergarea aceasta în curså trebuie så
fie pânå la sfârµit. Uneori, nu cu mult înainte de sfârµit, ceva îi face ca så iaså din
curså. Ceva foarte valoros. Sunt astfel de oameni în Trupul lui Cristos. Dar
Dumnezeu spune cå ei sunt ai Lui.

Ce înseamnå când zice: „Moab este ligheanul în care Må spål”? Cuvântul
spune: „Efraim este coiful Meu, Iuda este toiagul Meu de domnie, Moab este
ligheanul în care Må spål”. Ce vrei tu så fii? Ceva ce vorbeµte de poziøia de Cap
a Domnului sau de autoritatea Lui, sau de un loc în care El Îµi spalå mâinile?
Pavel a scris lui Timotei: „Într-o caså mare sunt multe vase. Unele sunt pentru o
întrebuinøare de cinste, altele pentru o întrebuinøare de ocarå (sau de rând).” Eu
cred cå Efraim µi Iuda sunt pentru o întrebuinøare de cinste; vase preøioase de aur
µi de argint care pot fi folosite mereu µi mereu. Eu nu vreau så fiu un vas de ocarå
în Casa lui Dumnezeu. Eu nu vreau så må vând nici pentru un preø mare. Eu
vreau så alerg în curså pânå la capåt. Så nu crezi cå tu eµti imun la råtåciri.
Alergarea este de lungå duratå. Noi trebuie så ne øinem ochii aøintiøi asupra
Domnului Isus, så continuåm så privim la Isus. Altfel, va apårea ceva ce ne va
duce la compromisuri. Galaad nici måcar nu a trecut dincolo de râu. Manase
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avea câte un picior în fiecare împåråøie. Lot a fost în øarå timp îndelungat, dar la
sfârµit a fåcut compromisuri, iar Moab a fost rodul lui. Dar Domnul spune cå toøi
aceµtia sunt ai Lui. Ωi dacå sunt ai Lui, sunt µi ai noµtri. Sunt fraøi µi surori
asemenea celor descriµi aici, care pot så ajungå iaråµi într-o stare bunå în Cristos.
Domnul poate så aducå pe unii asemenea acestora la noi, µi, prin harul lui
Dumnezeu, noi putem så-i primim µi så-i iubim. Aceasta este mårturia lui Isus.

„Îmi arunc încåløåmintea asupra Edomului.” Cine este Edom? Edom este
Esau, fratele geamån al lui Iacov. Lucrul cel mai vrednic de remarcat în legåturå
cu el este faptul cå µi-a vândut dreptul de întâi nåscut pentru o singurå mâncare.
Lot s-a vândut pentru un preø mare. Dar Esau µi-a vândut dreptul de întâi nåscut
pentru o singurå mâncare! Ωtiøi cå sunt µi asemenea oameni în Trupul lui Cristos?
Oameni care Îi aparøin Domnului, µi totuµi, nu pentru ceva minunat, ci pentru
niµte pofte trupeµti, îµi vând dreptul de întâi nåscut. Poate este vorba de alcool,
poate este vorba de droguri, poate este vorba de imoralitate – indiferent ce este,
ei se vând. Eu înså cunosc oameni de genul acesta care, mai pe urmå, au devenit
stâlpi în Casa lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatål Îµi iubeµte toøi copiii. El nu este
un Dumnezeu care ne aruncå afarå deoarece am cåzut. Ascultaøi ce spune El,
chiar µi în Vechiul Testament. Deuteronom 23 (aceasta este Legea lui Dumnezeu
pentru Israel), versetul 7: „Så nu uråµti (så nu deteµti – trad. engl.) pe edomit,
cåci este fratele tåu...” Eu spun: Så nu uråµti pe cel care µi-a vândut dreptul de
întâi nåscut, pe cel care este creµtin, pentru cå el este fratele tåu. O, Domnul vrea
ca noi så îi iubim. Så îi ajutåm så iaså din acea curså.

Ultimul grup. El se referå la un singur popor. „Strig de bucurie asupra øårii
Filistenilor”. Pânå acum, cei pe care i-am pomenit, chiar dacå nu erau toøi din
seminøia lui Israel, aveau måcar ceva legåturi de sânge cu aceastå seminøie. Dar
acum Domnul spune cå µi øara Filistenilor este a Lui. Când prima datå am citit
acest lucru, m-am gândit cå Dumnezeu strigå asupra lor, pentru cå urmeazå så-i
distrugå. Israel urma så nimiceascå øara Filistenilor, µi de aceea striga Dumnezeu.
Dar în Psalmul 60 apare tot versetul acesta, numai modificat: „Øara Filistenilor
strigå de bucurie din pricina Mea.” Deci, pe de-o parte, øara Filistenilor strigå, pe
de altå parte, Dumnezeu strigå. În limba ebraicå, acest cuvânt pentru a striga
tare (aµa este în limba englezå) este cuvântul strigåtului de bucurie. Dar pentru
ce anume puteau Dumnezeu µi øara Filistenilor så strige de bucurie? La cine se
referå øara Filistenilor? La noi. La Neamuri. O, slåvit så fie Domnul cå,
dintotdeauna, planul Lui nu a avut în vedere o singurå familie sau un singur
neam. Planul lui Dumnezeu fost så aibå o moµtenire a Lui Însuµi, din fiecare
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limbå, fiecare seminøie, fiecare neam. Aici, în acest psalm, prin David, Dumnezeu
laså så se întrevadå ceva din planul Lui. Tot aici înså se vorbeµte µi despre altceva.
Øara Filistenilor vorbeµte de acei oameni cu care noi, în mod natural, n-am vrea
så avem niciodatå nimic de-a face. În bisericå, noi, prin natura noastrå, întotdeauna
îi excludem pe unii. Prin natura noastrå suntem atraµi de unii, în timp ce pe aløii
îi excludem. Dar, prin crucea Lui, Domnul a fåcut un singur om nou. Chiar µi
iudeii µi grecii pot så stea împreunå, în Cristos. Cum poate så existe aceastå
apropiere între iudei µi greci? În primul secol, când a fost vestitå Evanghelia, ea
a fost primitå de oameni µi din rândul iudeilor, µi din rândul Neamurilor. În
cetatea Pamfilia din Antiohia, Neamurile µi iudeii de acolo sunt acum în Cristos.
Cum poate så existe aceastå unitate pentru care S-a rugat Domnul nostru? Domnul
a realizat-o prin lucrarea crucii. Cum pot robii µi oamenii liberi så fie împreunå
în Trupul lui Cristos? Vå aduceøi aminte de femeia de la fântânå, din Ioan 4?
Acea femeie era samariteanå. Ea avusese cinci soøi, iar acum tråia în påcat cu un
bårbat. Ωtiøi cå iudeii nu aveau nimic de-a face cu samaritenii. Gândiøi-vå acum
la Domnul Isus, Împåratul iudeilor, Fiul sfânt al lui Dumnezeu. Acest Om vine
la fântânå, µi iatå aici o asemenea femeie, încât ucenicii se mirå cå El vorbeµte cu
ea. Dar µi ea s-a mirat cå El ståtea de vorbå cu ea. (Ωtiøi cum e: dacå te-ai cåsåtorit
o datå µi cåsåtoria nu øi-a reuµit, poøi så dai vina pe partenerul tåu. Dacå te
cåsåtoreµti iaråµi, µi nici atunci nu merge bine, poøi så spui: Nu am avut noroc
deloc! Dar dacå te-ai måritat µi ai divorøat de cinci ori, poate ar trebui så începi så
te gândeµti cå ceva nu este în ordine cu tine!) Deci, aceastå femeie a renunøat så
se mai cåsåtoreascå µi acum tråia pur µi simplu cu cineva. Ωi Fiul sfânt al lui
Dumnezeu a venit la ea, µi ei au avut pårtåµie împreunå. El i-a spus cum poate fi
reabilitatå. Nu a trimis-o de acolo, nu a îndepårtat-o, ci i-a spus cum poate fi
reabilitatå. Ωtiøi care era acel loc unde s-au întâlnit ei? Sihem. Acela a fost locul;
locul care vorbeµte de cruce; crucea care a îndepårtat vråjmåµia; crucea care
face posibil ca noi så ne adunåm cu toøi copiii lui Dumnezeu. Noi putem så
avem o inimå dreaptå faøå de fraøii µi surorile care sunt departe µi putem så
umblåm în unitate cu aceia pe care Dumnezeu i-a adus ca så tråim cu ei. Gândiøi-vå
la întâmplarea cu Petru când era pe acoperiµ µi dormea. Atunci a fost vremea
când Dumnezeu a hotårât ca Evanghelia så fie vestitå µi Neamurilor. Domnul i-a
vorbit direct lui Petru. „Scoalå-te, Petru, taie µi månâncå.” (Sau „Scoalå-te, Petru,
jertfeµte µi månâncå.”) Ωi acea faøa de maså era plinå cu lucruri necurate, cu
târâtoare. Petru I-a råspuns Domnului: „Nicidecum, Doamne! Eu n-am mâncat
niciodatå ceva necurat.” Dumnezeu i-a spus: „Nu numi necurat ceea ce Dumnezeu
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a fåcut curat.” De trei ori i-a spus Domnul acest lucru lui Petru. Ωi de trei ori
Petru a spus: „Nu!” Ce anume poate zdrobi aceastå inimå care e în stare så
spunå „Nu” lui Dumnezeu atunci când El vorbeµte? Crucea Domnului Isus.
Crucea Domnului Isus l-a dat morøii pe acel om care spune „Nu” Domnului.

 Întotdeauna zâmbesc când må gândesc la Moise. Cåci, în realitate, Moise
era ca µi noi. Poate nu vå vine så credeøi cå el a fost ca noi. Eu cred cå Moise
urma så devinå Faraon dupå ce murea cel care era atunci în viaøå. El a fost
crescut în casa fiicei lui Faraon, a avut parte de toatå educaøia Egiptului, era un
om puternic în vorbe µi în fapte. Istoricul Josefus Flavius ne spune cå Moise a
fost un mare general µi a câµtigat mari båtålii în Etiopia. De asemenea, ne spune
cå Moise a fost un mare arhitect. Deci nu era nimic ce acel om nu putea face. Un
om capabil. Ωi egiptean. Veøi spune: „Nu. A fost evreu.” Ei bine, a fost evreu
doar câteva luni. Dar el a fost crescut ca egiptean. Ωi perspectiva lui era ca atare.
Apoi, Domnul l-a chemat. Ωi el a fost gata ca så råspundå chemårii. Domnul
înså µtia cå el nu era pregåtit. Era încå lucrare de fåcut în acea inimå egipteanå.
De aceea, Dumnezeu l-a trimis så stea la Madian timp de patruzeci de ani. Cei
din Madian erau oameni care aveau multe oi µi cirezi de vite. Ωtim din Biblie cå
orice påstor era o urâciune înaintea egiptenilor. Era un lucru suficient de ciudat
ca Moise så meargå µi så locuiascå printre madianiøi un timp oarecare. Un egiptean
care så locuiascå printre påstori! Dar el s-a µi cåsåtorit cu o madianitå µi a devenit
el însuµi un påstor. Aceasta este într-adevår ceva ciudat. Ai avea tu inima så faci
acest lucru? Ai tu inima så primeµti pe cineva care, prin natura lui, este o urâciune
înaintea ochilor tåi? Aceasta este dorinøa inimii lui Dumnezeu. Aceasta este
mårturia Domnului Isus în casa Lui: un singur Trup, un singur Duh, un singur
Domn, un singur popor. O, Domnul a fåcut pe poporul Såu una. Ωi când oamenii
din lume ne vor vedea umblând în acea unitate supranaturalå, vor µti cå Tatål L-a
trimis pe Fiul. Înså dacå ne vor vedea umblând altfel, atunci vor µti cå nu ne
deosebim cu nimic de ei. Când ne vor vedea iubindu-ne unii pe aløii, vor µti cå
suntem ucenicii Lui. Dar când vor vedea cå îi îndepårtåm de la noi pe cei care
sunt o urâciune înaintea ochilor noµtri, atunci vor µti cå nu ne deosebim cu nimic
de ei. Noi trebuie så îi primim pe toøi pe care Domnul îi primeµte. El a spus:
„Ferice de cei împåciuitori. Ei vor fi numiøi fii ai lui Dumnezeu.” Uneori, când
må gândesc la acest lucru, må simt ca µi cum aµ fi prins într-o curså. Må închipui
în postura unui arbitru de fotbal. Ωtiøi cå, uneori, când se joacå fotbal, spiritele se
cam încing. Ωi câteodatå jucåtorii ajung chiar så se loveascå unii pe aløii. Atunci
arbitrul påµeµte între ei µi încearcå så facå pace. Aceasta este ceva vrednic de
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laudå. Eu cred cu adevårat cå în acest mod vom experimenta noi faptul de a fi
fåcåtori de pace: vom recunoaµte pacea pe care a adus-o Domnul prin crucea
Lui µi-i vom iubi pe toøi aceia pe care El îi iubeµte; îi vom primi pe toøi aceia pe
care El îi primeµte – chiar µi pe aceia care poate sunt o urâciune înaintea ochilor
noµtri; chiar µi pe aceia care poate tråiesc în compromis; chiar µi pe aceia care
poate µi-au vândut dreptul de întâi nåscut. Så-i iubim µi så ne dåm viaøa pentru
ei. Ei nu trebuie så råmânå aµa cum sunt. Nici noi nu trebuie så råmânem aµa
cum suntem. Noi putem så creµtem ca så ajungem fii în Cristos. Dacå înså o
vom lua pe scurtåturå în aceastå privinøå, vom pierde mårturia. Îmi vin în minte
acum cuvintele ucenicilor, atunci când Domnul a hrånit muløimea aceea de cinci
mii de oameni. Ucenicii au spus: „Doamne, trimite-i de aici.” Uneori µi noi
spunem acelaµi lucru referitor la anumiøi creµtini care vin în mijlocul nostru µi pe
care nu prea putem så-i iubim. „Doamne, trimite-i de aici. Ei nu au nici o luminå.
Nu sunt predaøi. Nu funcøioneazå aµa cum trebuie. Ei sunt o problemå.” Dar pe
cei pe care noi îi consideråm problemå Domnul îi vede ca fiind mieluµeii Lui.
Mieluµeii Lui scumpi. Ωi poate cå El i-a adus la noi tocmai ca så fie întåriøi.
Ucenicii au spus: „Doamne, trimite-i de aici.” Dar µtiøi ce le-a spus Domnul:
„Daøi-le voi ceva så månânce.” Ce i-a spus lui Petru? „Må iubeµti? Paµte mieii
Mei. Må iubeµti? Paµte oile Mele.” Avem noi o astfel de inimå? Dacå avem o
astfel de inimå, avem mårturia lui Isus. Dar dacå nu avem o astfel de inimå,
atunci nu avem nimic. Domnul spune: „Întåriøi mâinile slabe µi genunchii
slåbånogiøi”. Nimeni nu se naµte biruitor. Dar când oamenii vin în Casa lui
Dumnezeu, atunci, prin harul lui Dumnezeu, pot så fie întåriøi µi så stea în picioare
ca biruitori.

Noi putem så cådem în douå råtåciri. Pe de o parte, putem så acceptåm
întregul Trup al lui Cristos din întreaga lume, µi totuµi, så nu ne acceptåm pe noi,
cei care suntem în aceastå încåpere. Pe de altå parte, ne acceptåm pe noi, cei care
suntem aici, dar pe toøi ceilaløi îi îndepårtåm. Sihemul µi Sucotul sunt locuri din
inimå. Dacå venim la Casa lui Dumnezeu pe calea crucii, îi vom iubi pe toøi
aceia pe care El îi iubeµte, îi vom primi pe toøi aceia pe care El îi primeµte µi Îl
vom urma pe El împreunå, prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai grea
cale, o cale plinå de probleme. Dar Domnul este îndeajuns pentru fiecare
problemå.

„Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase; Efraim este întåritura capului
Meu, Iuda este toiagul Meu de cârmuire, Moab este lighenul în care Må spål;
Îmi arunc încåløåmintea asupra Edomului.” Ce înseamnå a arunca încåløåmintea?
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Din cartea lui Rut µtim cå atunci când un om îµi schimba proprietatea, îµi scotea
încåløåmintea din picior. Ωi iatå-L aici pe Dumnezeu privind la Edom. Privind la
cei slabi din Trupul lui Cristos, la cei care au nevoie de dragostea fraøilor lor, la
cei care au nevoie så fie primiøi în Casa lui Dumnezeu, så fie întåriøi în Casa lui
Dumnezeu, ca så devinå Efraim µi Iuda. Dumnezeu Îµi aruncå încåløåmintea
asupra lor. Ωi strigå de bucurie pentru noi toøi. Noi suntem moµtenirea Lui, µi El
este moµtenirea noastrå.

Så ne rugåm:
Doamne, înlåuntrul nostru se înaløå aceastå rugåciune: „Zideµte în mine o

inimå curatå µi pune în mine un duh nou µi drept”. Doamne, vrem ca Tu så ne
cercetezi inimile. Doamne, avem noi acea inimå care så primeascå pe poporul
Tåu? Acea inimå care Te iubeµte pe Tine µi îi iubeµte pe toøi aceia pe care îi
iubeµti Tu? Doamne, avem noi acea inimå care este gata så îµi dea viaøa pentru
fraøii noµtri? Acea inimå care så påstreze unitatea Duhului? Doamne, dorim
foarte mult ca Tu så ai mårturia Ta în mijlocul nostru. Vrem ca oamenii, uitându-
se la noi, så µtie cå Tatål L-a trimis pe Fiul, µi så µtie cå noi suntem ucenicii Tåi.
Få aceastå lucrare înlåuntrul nostru. Îøi cerem aceasta în Numele lui Isus.

Amin.

Partea a 3-a

Tatå, vrem så Te låudåm µi så-Øi muløumim cå ne-ai adunat împreunå în
aceastå dimineaøå, în Numele lui Isus. Tatå, ce Nume plin de putere ne-ai dat!
Suntem foarte fericiøi så ne gåsim în Cristos. Doamne, noi suntem adunaøi aici
împreunå, µi µtim cå El este în mijlocul nostru. Ωi, Tatå, noi proclamåm cå El
este aici în calitate de Cap al nostru. În aceastå dimineaøå, Îi dåm cu toøii locul
dintâi, locul cel mai înalt. Tatå, Îøi cerem så lupøi Tu pentru noi în aceastå dimineaøå.
Doamne, µtim cå în noi înµine suntem foarte slabi, cå nu suntem capabili så
venim la Cuvântul Tåu µi så primim ceva. Dacå Tu lucrezi în noi µi în mijlocul
nostru, µtim cå putem så venim împreunå µi så ajungem la inima Ta. Tatå, vrem
så-L vedem pe Isus, înåløat mai presus de orice, µi så cunoaµtem planul Lui µi
cåile Lui. Doamne, påzeµte-ne în aceastå dimineaøå de cel råu. Doamne, el nu
are nici un loc în mijlocul nostru. Nu låsa Cuvântul Tåu så se piardå, ci få så
gåseascå un teren bun în inimile noastre, ale tuturor, µi så aducå roade care så
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råmânå. Doamne, då ungerea pentru mine însumi µi pentru traducåtor, ca så
putem vorbi aµa cum vrei Tu µi, de asemenea, pentru urechi care så audå. Îøi
cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Så citim de la 1 Petru 2:4, 5, 9 „Apropiaøi-vå de El, piatra vie, lepådatå de
oameni, dar aleaså µi scumpå înaintea lui Dumnezeu. Ωi voi, ca niµte pietre vii,
sunteøi zidiøi ca så fiøi o caså duhovniceascå, o preoøie sfântå µi så aduceøi jertfe
duhovniceµti, plåcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos. ... Voi înså sunteøi o seminøie
aleaså, o preoøie împåråteascå, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu µi l-
a câµtigat ca så fie al Lui, ca så vestiøi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunatå.”

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, în aceastå dimineaøå må aflu aici într-o
încåpere plinå cu preoøi. Preoøi sfinøi µi preoøi împåråteµti. Nu µtiu dacå voi consideraøi
cå sunteøi preoøi. Noi primim de la lumea din jurul nostru tot felul de mesaje
greµite. Ωi unul dintre acestea este cå preoøia e ceva aparte; în Casa lui Dumnezeu
se aflå oamenii de rând µi, deasupra acestora, preoøii. Vedem aceasta în biserica
ortodoxå, romano-catolicå, ba chiar µi în rândul protestanøilor. Acolo întâlnim clerul
µi laicii. Dar planul lui Dumnezeu este ca fiecare copil al Lui så fie un preot.
Preotul este un slujitor în Casa lui Dumnezeu. Dorinøa inimii lui Dumnezeu este
ca fiecare din Casa Lui så practice aceastå funcøie de preot. Diavolul uråµte Casa
lui Dumnezeu. Multe religii au råsårit peste tot în lume, µi toate au ceva în comun.
Sunt acolo câøiva, la vârf, care sunt preoøi de profesie, iar restul sunt oameni care,
practic, nu fac nimic. Acest gând a påtruns µi în Bisericå. Am discutat deja despre
acest aspect legat de Casa lui Dumnezeu, despre pietrele vii care sunt zidite
împreunå, despre cum så ne apropiem de Domnul spre a fi zidiøi. Noi venim la
Casa lui Dumnezeu prin cruce, prin lucrarea crucii. De asemenea, am vorbit µi
despre mårturia Casei lui Dumnezeu. Aceasta nu este Casa noastrå, ci este Casa
Lui, este mårturia lui Isus. Ωi este un singur Trup. Deci, toøi cei care Îi aparøin
Domnului Isus, îi aparøin µi Bisericii. Ωi noi îi primim pe aceia pe care El îi primeµte.

Acum ajungem la aceastå chestiune a preoøiei. Vom apela tot la psalmii 108
µi 60. Voi vorbi despre lucrurile pe care ni le spun aceµti psalmi în legåturå cu
preoøia. Aceµti psalmi vorbesc despre preoøie cu referire în special la strângerile
noastre. Existå o slujire preoøeascå ce trebuie îndeplinitå atunci când ne adunåm
împreunå. Dar preoøii sunt preoøi 24 de ore pe zi. Aµadar, este vorba de o slujire
preoøeascå ziua µi noaptea. Eu înså îmi voi îndrepta atenøia asupra preoøiei cu
referire la strângerea noastrå laolaltå.



36

Înainte de a citi din psalmi, så citim de la Exod 19. Ωtim cå în Israel era doar
o seminøie preoøeascå, µi anume cea a leviøilor. Înså planul originar al lui
Dumnezeu nu a fost aµa. Versetele 5 µi 6b: „Acum, dacå veøi asculta glasul Meu
µi dacå veøi påzi legåmântul Meu, veøi fi ai Mei dintre toate popoarele, cåci tot
påmântul este al Meu. Îmi veøi fi o împåråøie de preoøi µi un neam sfânt.” Acesta
a fost planul originar al lui Dumnezeu cu privire la Israel, µi anume ca ei toøi så
fie o împåråøie de preoøi, µi nu doar o seminøie. Dar, din cauza neascultårii lor, au
sfârµit prin a se afla în situaøia în care doar leviøii erau preoøi. Domnul doreµte ca
noi så fim o împåråøie de preoøi. Så nu fie doar câøiva care slujesc în Casa Lui, în
timp ce toøi ceilaløi stau µi privesc. Trupul lui Cristos este un Trup care funcøioneazå
pe deplin. El nu constå doar dintr-o mare gurå sau o mare ureche. Dacå ne-am
duce la diverse adunåri creµtine din zilele noastre, am putea crede cå Trupul lui
Cristos constå doar dintr-o gurå mare sau dintr-o singurå ureche mare. Vorbirea
se face doar prin intermediul câtorva, iar ascultarea prin intermediul multora.
Dar fiecare frate µi sorå din Trupul lui Cristos are o funcøie de îndeplinit. Atunci
când noi funcøionåm, facem aceasta în calitatea noastrå de preoøi.

 Ieri v-am rugat så citiøi aceµti doi psalmi. Dacå aøi fåcut aceasta, atunci aøi
remarcat urmåtorul lucru: cu excepøia pårøii de la început, cei doi psalmi sunt
identici. Înså începutul acestor doi psalmi este complet diferit. Nici nu cred cå ar
putea så fie o diferenøå mai mare. Psalmul 60 începe aµa: „Dumnezeule, ne-ai
lepådat...” Psalmul 108 începe cu „Gata îmi este inima så cânte.” (în englezå
spune „Dumnezeule, inima mea este tare...”) Ce aøi prefera så citiøi: „Doamne,
ne-ai lepådat...” sau „Doamne, inima mea este tare...”? Cred cå toøi l-am prefera
pe al doilea. Dar noi avem nevoie de amândoi aceµti psalmi ca så funcøionåm ca
preoøi. Pentru cå ei ne vorbesc de douå funcøii diferite ale preoøiei. Mai întâi ne
vom uita la psalmul 60 µi dupå aceea la psalmul 108.

Psalmul 60 vorbeµte de mijlocire – mijlocire înaintea tronului lui Dumnezeu;
vorbeµte de rugåciunea corporativå. Amândoi aceµti psalmi sunt scriµi de David.
Så citim primele versete din psalmul 60: „Dumnezeule, ne-ai lepådat, ne-ai
împråµtiat (în englezå – „ne-ai zdrobit”), µi Te-ai mâniat: ridicå-ne iaråµi!” Så vå
pun o întrebare: Când l-a lepådat Domnul pe David? Când l-a zdrobit Domnul pe
David? Când S-a mâniat El pe David? Noi µtim cå David a fost împåratul ales de
Dumnezeu. El este cel despre care Biblia spune cå avea o inimå dupå inima lui
Dumnezeu. Toøi împåraøii care au urmat dupå David erau comparaøi cu el. Ωi
aproape despre toøi se spune cå nu au avut o inimå ca µi inima lui David. Domnul
Isus, Mesia, este numit Fiul lui David. Dupå ce David a ajuns împårat, au fost în
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viaøa lui trei mari crize. Prima a fost acel episod cu Urie µi Bat-Ωeba, a doua a fost
când a numårat poporul µi a treia a fost atunci când fiul såu, Absalom, a încercat så
îl råstoarne de la putere. Înså acest psalm a fost scris înainte ca vreunul dintre
aceste lucruri så se fi întâmplat. Noi µtim cå atunci când David a ajuns pe tron,
Dumnezeu a început så-l binecuvânteze, a început så-i dea lui David biruinøe, a
început så-i lårgeascå împåråøia. Deci, cum se face cå David spune: „Dumnezeule,
ne-ai lepådat, ne-ai zdrobit, Te-ai mâniat, Doamne. Ridicå-ne iaråµi!” Apoi spune:
„Ai cutremurat påmântul, l-ai despicat; drege-i spårturile cåci se clatinå! Ai fåcut
pe poporul Tåu så treacå prin lucruri grele, ne-ai adåpat cu un vin de amorøire.”
Remarcaøi un lucru în aceste versete. David nu se roagå pentru sine însuµi, ci se
roagå pentru poporul såu. El spune: „Doamne, ne-ai lepådat, pe noi...” Domnul nu
l-a lepådat pe David. Domnul l-a primit pe David. Înså împåråøia lui era formatå
din niµte oameni dificili. David a avut o inimå care a µtiut så mijloceascå pentru ei.
„O, Doamne, ridicå-ne iaråµi!” Remarcaøi cå nu spune: „Doamne, ridicå-i pe ei!”
Este aici acest aspect al unitåøii Trupului. Noi putem avea o pårtåµie minunatå cu
Domnul, dar noi suntem una cu fraøi µi surori care sunt stråini de Domnul. Aceastå
slujire preoøeascå este o slujire a mijlocirii. Noi nu ne situåm la distanøå de fraøii µi
surorile noastre, ca apoi så spunem: „Doamne, få ceva pentru ei!” Ci noi ne ocupåm
poziøia împreunå cu fraøii µi surorile noastre µi spunem: „Doamne, ridicå-ne!”
„Doamne, drege spårturile în Trupul lui Cristos! Doamne, este multå amorøire în
Trupul lui Cristos! Multå delåsare.” Aceasta este mijlocirea. De acest lucru este
nevoie, altfel Casa lui Dumnezeu nu va putea fi ziditå niciodatå.

Am discutat deja despre faptul cå ne aflåm într-o situaøie imposibilå. Noi µtim
cå trebuie så venim la Casa lui Dumnezeu prin cruce µi, în acelaµi timp, cå trebuie
så-i primim pe toøi aceia pe care Dumnezeu îi primeµte. Cu altå ocazie am spus cå
între Sihem µi Betel existå un drum – un drum între cruce µi Casa lui Dumnezeu.
Dar eu cred cå sunt µi alte drumuri pe care se poate ajunge la Betel. Ωi poate cå unii
vin la Casa lui Dumnezeu, dar nu pe drumul crucii. Când spun asta, må refer la
cruce ca fiind locul în care problema eu-lui nostru este rezolvatå. Fiecare trebuie så
vinå la sângele crucii pentru a fi nåscut din nou. Dar Dumnezeu ne cheamå så
experimentåm faptul de a fi råstigniøi împreunå cu Cristos. Nu este vorba doar de
moartea Lui pentru noi, este vorba µi de moartea noastrå împreunå cu El. Ωi eu
cred cå sunt oameni care vin la Betel pe o altå cale decât pe calea crucii. Dar dacå
noi trebuie så cunoaµtem lucrarea crucii în viaøa noastrå pentru ca så aibå loc
zidirea, µi dacå întâlnim fraøi µi surori care vin pentru a fi zidiøi, dar care nu cunosc
lucrarea crucii, atunci cum poate så aibå loc aceastå zidire? O, prin aceastå slujire
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preoøeascå a mijlocirii! Noi venim înaintea tronului lui Dumnezeu µi aducem pe
poporul Lui înaintea Lui. Începem så mijlocim pentru poporul Lui. Ωi Duhul Sfânt
începe så facå o lucrare în niµte oameni care înainte I s-au împotrivit. Aceasta este
lupta. Noi trebuie så ducem aceastå luptå, pentru cå avem un mare vråjmaµ care
duce råzboi împotriva sfinøilor. Dacå tu Îl urmezi pe Domnul, vråjmaµul va încerca
så te opreascå. Dacå te afli într-o poziøie de compromis, el va încerca så te øinå
acolo. Va cåuta så creeze dezbinåri în Trupul lui Cristos, vråjmåµie între fraøi. Dar
noi avem un Dumnezeu mare. El este mai puternic decât vråjmaµul nostru. Cineva
s-ar putea gândi: „Påi, dacå Dumnezeu este mai puternic decât vråjmaµul, atunci
de ce trebuie så ne mai rugåm? El este Tatål nostru, ne iubeµte; de ce nu-l înfrânge
El pe vråjmaµ în locul nostru?!” Este un råspuns la aceasta. Pentru cå, de la bun
început Dumnezeu a dat påmântul omului. Så citim de la Genesa 1: 26 „Apoi
Dumnezeu a zis: „Så facem om dupå chipul Nostru, dupå asemånarea Noastrå; el
så ståpâneascå peste peµtii mårii, peste påsårile cerului, peste vite, peste tot påmântul
µi peste toate târâtoarele care se miµcå pe påmânt.” Dumnezeu este ståpânitorul
întregului Univers. El a creat aceastå planetå µi l-a pus pe om pe ea. Ωi i-a spus
omului: „Poartå chipul Meu pe påmânt. Ståpâneµte peste påmânt.” Dar omul nu
urma så domneascå peste påmânt dupå cum vedea el de bine, ci Dumnezeu l-a
fåcut pe om så fie în pårtåµie cu El. Omul putea så vinå sub ståpânirea lui Dumnezeu
µi apoi, din acea poziøie, så ståpâneascå. Era necesar ca påmântul så fie luat sub
ståpânire, deoarece exista un vråjmaµ. Aøi remarcat cå, dupå ce Dumnezeu a spus
omului så ståpâneascå peste tot påmântul, a continuat astfel: „...µi peste toate
târâtoarele”. Ωarpele era un animal târâtor. Ωarpele înså nu a venit în conflict direct
cu omul. El era mai µiret decât orice altå târâtoare. Omul a fost înµelat, s-a råzvråtit
µi a cåzut. Aøi putea crede cå acum Dumnezeu trebuia så Se gândeascå la un alt
plan. El l-a creat pe om ca acesta så aibå ståpânire; omul înså a cåzut µi acum se
afla în împåråøia vråjmaµului. Deci, Dumnezeu trebuia acum så Se gândeascå la
un alt plan. Dar Domnul a vorbit deja. Ståpânirea pe påmânt îi aparøine omului. Ωi
Domnul Însuµi a hotårât så lucreze cu omul atunci când vrea så facå ceva pe
påmânt. Domnul vrea ca poporul Lui så stea înaintea tronului Såu µi så mijloceascå.

Så citim din ultimul capitol al Bibliei. Vom vedea care este sfârµitul acestei
lucråri. Am våzut cå, la început, Dumnezeu l-a creat pe om µi i-a spus så
ståpâneascå. Acum ajungem la Apocalipsa 22, versetele 3, 4 µi 5, µi vedem aici
sfârµitul acestei lucråri. Aici ni se vorbeµte despre un påmânt nou µi un cer nou,
sau, cu alte cuvinte, despre noua creaøie. „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem
acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu µi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui
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Îi vor sluji...” Aceasta este preoøia: robi în Casa lui Dumnezeu. „Ei vor vedea
faøa Lui...” Ωtiøi, Casa lui Dumnezeu este locul unde noi trebuie så vedem necurmat
faøa Lui. Casa lui Dumnezeu este un loc plin de luminå, plin de descoperirea
Fiului lui Dumnezeu. „...µi Numele Lui va fi pe frunøile lor...” Domnul a spus cå
noi trebuie så purtåm chipul Lui, noi suntem fåcuøi asemenea Lui. La sfârµitul
Bibliei, Numele Lui este pe frunøile lor. „Acolo nu va mai fi noapte. Ωi nu vor
mai avea trebuinøå nici de lampå, nici de lumina soarelui, pentru cå Domnul
Dumnezeu îi va lumina. Ωi vor împåråøi în vecii vecilor.” La început Dumnezeu
a dat omului ståpânire asupra påmântului, µi la sfârµitul Bibliei vedem cum
ståpânirea asupra påmântului se aflå ferm în mâinile omului celui nou – Cristos
µi Trupul Såu. Cristos µi Biserica. Marele Preot µi toøi preoøii Lui. 1 Petru spune
cå noi suntem o preoøie împåråteascå, µi aceastå preoøie împåråteascå trebuie så
ståpâneascå pe påmânt. Or, asta presupune luptå.

Så citim de la Ezra, capitolul 3. Ωtiøi cå oamenii de pe vremea lui Ezra aveau
mult în comun cu noi, cei de aståzi. Tot Iuda fusese dus în robia babilonianå. Ωi,
timp de µaptezeci de ani, în Ierusalim au fost doar ruine. Casa lui Dumnezeu
fusese dårâmatå, poporul era în captivitate; totuµi, el a continuat så fie poporul Lui.
Domnul îi cunoµtea pe copiii Lui, le purta de grijå, le împlinea nevoile. Când
oamenii au încercat så-i nimiceascå, El i-a scåpat. Dar inima lui Dumnezeu nu a
fost niciodatå pentru o mårturie numitå Babilon, ci era pentru Casa Lui, în Ierusalim.
Sinagogile au apårut pentru prima datå în Babilon. Iudeii erau acolo µi aveau
nevoie de un loc unde så se adune împreunå µi så se roage; de aceea au zidit
sinagogile. Înså, dupå ce s-au împlinit cei µaptezeci de ani de robie, Dumnezeu a
miµcat inima împåratului persan, ca så lase pe poporul Lui så se întoarcå în øarå.
Ne-am fi aµteptat ca tot poporul så se bucure de asta µi så meargå înapoi la Ierusalim.
Dar numai o micå råmåµiøå a îndråznit så se întoarcå. Ωtiøi care a fost deosebirea
între cei care au råmas în Babilon µi cei care s-au întors? Am putea crede cå cei
care au vrut så se întoarcå au fost oameni mai buni decât cei care au preferat så
råmânå acolo, cå aceia ar fi avut un caracter mai bun, inima lor era mai predatå lui
Dumnezeu. Dar nu este aµa. Biblia spune cå cei ale cåror inimi au fost miµcate de
Domnul – aceia s-au întors. Erau doi oameni în Babilon: Domnul a miµcat inima
unuia, a pus o dorinøå în inima lui, µi acesta a simøit cå trebuie så se întoarcå la
Ierusalim. Celålalt, a cårui inimå nu fusese trezitå de Domnul, nu a våzut nevoia
de a se întoarce la Ierusalim. Ωi atunci a hotårât så råmânå µi så se închine lui
Dumnezeu în sinagoga din Babilon. Care dintre aceµtia doi are un caracter mai
nobil? Ei sunt la fel. Diferenøa constå, pur µi simplu, în harul lui Dumnezeu.
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Deci, råmåµiøa de oameni ale cåror inimi fuseserå miµcate de Domnul s-a întors
la Ierusalim µi a gåsit cetatea în ruine. Casa lui Dumnezeu era în ruine. În capitolul
3, versetul 1, citim ce au fåcut. „Când a venit luna a µaptea, copiii lui Israel erau în
cetåøile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim.” S-au strâns ca
un singur om! Este un singur Trup, un singur Duh. Oamenii nu s-au adunat ca
indivizi separaøi. S-au adunat înaintea Domnului ca un singur om. Ωi care a fost
primul lucru pe care l-au fåcut ei? Reøineøi, scopul lor era acela de a rezidi Casa lui
Dumnezeu. „Au aµezat din nou altarul pe temeliile lui, måcar cå au avut så se
teamå de popoarele øårii, µi au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de
dimineaøå µi de searå.” Versetul 6 „Din cea dintâi zi a lunii a µaptea au început så
aducå Domnului arderi de tot. Înså temeliile Templului Domnului nu erau încå
puse.” Se poate cå unii cred cå mai întâi trebuie så zidim Casa µi dupå aceea så
zidim altarul. Dar dacå vrem ca o clådire så poatå så stea în picioare, trebuie så
începem cu altarul. Altarul vorbeµte de cruce, µi noi trebuie så începem cu lucrarea
crucii. Noi ajungem la Betel prin Sihem. Casa lui Dumnezeu prin lucrarea crucii.
Apoi au început, ca un singur om, så aducå jertfe Domnului. Ni se spune cå erau
înspåimântaøi din cauza neamurilor din øarå. Ei µtiau cå au vråjmaµi. Ωi µtiau cå
vråjmaµii lor vor încerca så-i opreascå din zidire. Ωi într-adevår, aceasta au µi fåcut
aceµtia. Ωi noi avem un vråjmaµ, µi el va încerca så ne opreascå. De fapt, avem doi
vråjmaµi: pe diavolul, dar, uneori, noi înµine suntem vråjmaµii noµtri. Domnul ne-
a dat Duhul Lui µi ne-a zis: „Veniøi µi funcøionaøi înaintea Mea ca preoøi, dar nu
dupå propria voastrå viaøå omeneascå, ci dupå viaøa Duhului Meu pe care L-am
pus în voi”. O, fraøi µi surori, noi trebuie så fim dintre aceia care mijlocesc, dacå
vrem ca lucrarea så se facå în mijlocul nostru.

 Am spus cå unii dintre copiii lui Israel s-au întors din Babilon. Unul din
motivele pentru care ei au putut så se întoarcå a fost lucrarea de mijlocire, în
rugåciune, a lui Daniel. Daniel a citit în cartea prorocului Ieremia µi a våzut cå
cei µaptezeci de ani de captivitate erau aproape pe terminate. Dumnezeu îi
descoperise acest lucru. Så vå spun ce nu a fåcut Daniel. Înøelegând acest lucru
din Cuvântul lui Dumnezeu, Daniel nu a spus: „Aleluia! Poporul lui Dumnezeu
se va întoarce în øara lui în curând. Ce lucru minunat! Biblia spune aµa, µi eu
n-am altceva de fåcut decât så dau slavå Domnului, cåci se va face. Voia Lui se
va împlini.” Daniel a våzut cå cei µaptezeci de ani erau pe terminate; el a
recunoscut care era voia lui Dumnezeu – µi anume ca poporul Lui så se întoarcå
la Ierusalim. Ωi atunci Daniel a început så se roage. Gåsim rugåciunea lui în
capitolul 9 din Daniel. El a început så mijloceascå astfel. „Doamne, noi am
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påcåtuit. Doamne, noi nu am ascultat. Tot Israelul a påcåtuit”. Acum vå întreb:
Când a påcåtuit Daniel? Când nu a ascultat Daniel de Domnul? Aceastå rugåciune
este aproape identicå cu rugåciunea lui David din psalmul 60. Lui Daniel îngerul
i s-a adresat spunându-i: „(om) preaiubit si scump”. Totuµi, Daniel µi-a ocupat
locul în rândul poporului lui Dumnezeu µi a început så mijloceascå.

Primul lucru pe care trebuie så îl µtim în legåturå cu mijlocirea este cå aceasta
porneµte de la Dumnezeu, nu de la om. Nu ne uitåm în jur, vedem diferite lucruri
µi ne gândim: Uite, pentru acestea am putea så ne rugåm. Nu, trebuie så venim
înaintea Domnului µi så-L întrebåm: „Doamne, care este dorinøa Ta?” Ωi Domnul
ne aratå care este dorinøa Lui. Poate cå trebuie så ne rugåm pentru cineva pe care
El vrea så îl mântuiascå. Ωi atunci începem så mijlocim pentru acel om. Ωi Domnul
îl mântuieµte. Reøineøi, Domnul a dat påmântul omului. Ωi acum, când El lucreazå
pe påmânt, lucreazå prin intermediul poporului Såu. El ne face så ne rugåm, El ne
face så fim mijlocitori, El ne descoperå pentru ce så ne rugåm, apoi ne ascultå
rugåciunile µi le µi împlineµte. În acest mod se zideµte Casa lui Dumnezeu. Dacå
nu este mijlocire, nu este nici zidire. Gândiøi-vå la Moise. Copiii lui Israel au ieµit
din Egipt µi au ajuns într-un loc unde le-au ieµit în întâmpinare vråjmaµii lui
Dumnezeu. Amalec a ieµit µi a pornit la luptå împotriva lui Israel. Iosua µi oµtirea
lui Israel s-au dus în vale ca så lupte, în timp ce Moise µi doi dintre fraøii lui s-au
urcat pe munte. Moise µi-a îndreptat mâinile spre Dumnezeu, spre cer, pentru a
mijloci. Ωi cât timp el îµi øinea mâinile în sus, Israel câµtiga biruinøa. Dar când el îµi
låsa mâinile în jos µi înceta a mai mijloci, Amalec începea så câµtige biruinøa. Când
Moise îµi ridica iaråµi mâinile, din nou Israel începea så câµtige biruinøa. Dar mâinile
lui s-au îngreunat. Cei doi fraøi ai lui au hotårât så facå ceva. Au pus o piatrå pe
påmânt, Moise s-a aµezat pe acea piatrå, iar unul din fraøi ståtea de-o parte a lui µi
celålalt de cealaltå parte, ajutându-l så-µi øinå mâinile în sus. În el însuµi, Moise nu
era îndeajuns ca så mijloceascå pentru poporul Domnului. Aceasta este ceva ce
Domnul ne cere så facem în mod corporativ. Nimeni nu este în sine însuµi suficient
pentru a mijloci aµa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Uneori, Domnul pune pe
inima ta o povarå anume, µi tu o porøi mai mult decât oricine altcineva. Dar Domnul
îøi då µi fraøi µi surori care så te ajute så-øi øii mâinile în sus. Noi ne adunåm în jurul
Domnului ca un singur om, nu ca persoane individuale. Doamne, nu eu, ci noi.
Noi venim la tron µi eliberåm voia Lui pe påmânt.

Vå aduceøi aminte cå atunci când copiii lui Israel au ieµit din Egipt µi au ajuns
în pustie, Dumnezeu a avut o dorinøå mare cu privire la ei. El a dorit så îi ducå în
plinåtatea Øårii fågåduinøei. Dar, din cauza împietririi inimii lor, ei au trebuit så
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pribegeascå patruzeci de ani prin pustie. Aµ vrea så vå gândiøi pentru o clipå la
aceastå perioadå de patruzeci de ani. Dumnezeu le purta de grijå în fiecare zi.
Noaptea aveau un stâlp de foc, iar ziua Domnul îi cålåuzea printr-un nor. Au fost
hråniøi în pustie cu pâinea din cer, µi chiar când au fost în deµert, Domnul le-a dat
apå din stâncå. Hainele lor nu s-au uzat, nici încåløåmintea nu li s-a uzat. Domnul
le-a purtat foarte bine de grijå în pustie. Dar nu aceea era voia lui Dumnezeu. Voia
lui Dumnezeu era ca ei så intre în Øara fågåduinøei, o øarå în care curgea lapte µi
miere, o øarå cu livezi, cu lanuri de grâu µi de orz, o øarå plinå de case µi locuri de
locuit. În pustie îi putem vedea, din punct de vedere spiritual, ca într-un fel de
grådiniøå. Eu cred cå, în pustie, niciodatå copiii n-au venit la cort ca så întrebe:
„Mama, ce vom mânca desearå?” „Manå.” „Ce vom mânca mâine dimineaøå la
micul dejun?” „Manå.” „Ce vom mânca la prânz?” „Manå.” Credeøi cå s-au plictisit
de manå? Uneori s-au plictisit. Atunci Domnul le-a dat µi niµte prepeliøe. Seara au
venit prepeliøele µi apoi au avut ca mâncare prepeliøe cu turte de manå. Eu sunt
convins cå era o mâncare hrånitoare, dar cred cå dupå patruzeci de ani erau såtui
de ea µi erau gata så månânce µi altceva. Erau gata så månânce din acei måslini,
struguri µi rodii, din roadele grâului µi ale orzului; doreau hrana pe care urma så le-o
dea acea øarå în care curgea lapte µi miere. În Iosua, capitolul 5, versetele 11 µi 12,
vedem cå atunci când au intrat în øarå µi au ajuns så månânce din roadele øårii,
mana a încetat. Acum erau în øarå µi puteau så månânce din roadele øårii. Puteøi så
vå imaginaøi ce s-a întâmplat atunci? Unii din israeliøi au intrat în øara Canaan µi au
våzut un ogor minunat cu grâu; s-au dus µi au început så culeagå din el. Canaaniøii
care locuiau în case, care locuiau pe acele ogoare, care semånaserå acel grâu cu
sudoarea frunøii lor, s-au uitat pe fereastrå µi µi-au zis: „Uite, israeliøii vin ca så ne ia
mâncarea. Frumos, nu? Sper cå le place.” Eu cred cå mai degrabå au ieµit din case
cu suliøe µi cu spade, hotårâøi så-i opreascå, så nu mai fie jefuiøi. Când Israel a intrat
în øarå, mana a încetat. Gata cu grådiniøa. Acum, dacå voiau så månânce – råzboi.

Casa lui Dumnezeu trebuie så fie un loc unde så fie multå hranå. Dar dacå
vrem så mâncåm împreunå în Casa lui Dumnezeu, dacå vrem så ne bucuråm
de plinåtatea lui Cristos, trebuie så cunoaµtem råzboiul. Trebuie så µtim cum
så mijlocim, trebuie så µtim cum så ne adunåm împreunå, ca un singur om
înaintea tronului. „Doamne, mâine ne vom aduna împreunå. Avem nevoie de
pâine. Doamne, trebuie så-L vedem pe Cristos, µi nu doar puøin din El. Vrem
mult din Cristos! Doamne, croieµte un drum pentru noi. Miµcå tu inimile
noastre. Doamne, aratå-ne cum så-L aducem mâine pe Cristos la strângere.
Då-ne cântåri pe care så le aducem. Aratå-ne ce mårturii så aducem mâine.
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Doamne, nu vrem så ne închinåm înaintea Ta doar puøin, ci vrem så-Øi aducem
o închinare deplinå. Vrem ca Tu så ai primul loc în strângerea noastrå mâine.”
Începem så ducem un råzboi, deoarece noi avem un vråjmaµ. Ωi vråjmaµului
nu-i place când ne adunåm împreunå. El face så coboare asupra noastrå o
apåsare. Face så ne simøim ca µi cum am avea 200 kg fiecare dintre noi! Ne
este greu så facem ceva. O, dar Domnul este gata så-Ωi reverse binecuvântarea
asupra noastrå! Înså El vrea ca noi så creµtem. El vrea ca noi så acøionåm ca
preoøi. Nu unul sau doi preoøi. Trupul lui Cristos este plin de preoøi, care se
adunå ca un singur om înaintea tronului lui Dumnezeu µi care mijlocesc pentru
împlinirea voii lui Dumnezeu. Noi avem un Mare Preot. Numele Lui este Isus
Cristos. El ne va cålåuzi în rugåciunile noastre. Dacå noi ne predåm Lui, ca så
fim niµte preoøi care mijlocesc, El va începe så ne arate pentru ce anume så ne
rugåm. Când noi venim înaintea Domnului ca mijlocitori, venim toøi împreunå
ca preoøi. Copiii noµtri vor fi mântuiøi. Eu cred cå cea mai mare dorinøå a
mamelor µi a taøilor este aceea de a-µi vedea copiii mântuiøi. Uneori se pare cå
lumea încearcå så facå totul pentru a ne acapara copiii. Dar ce vom face noi
când vom vedea cå copiii noµtri sunt pe punctul de a merge în alte direcøii?
Vom plânge? Ne vom låsa pradå deznådejdii? Vom da vina pe soø, pe soøie?
Ne vom gândi cå aµa trebuie så se întâmple? Nu, noi avem acces la tronul
cerului µi putem så-i aducem pe copiii noµtri în rugåciune înaintea acestui
tron. Prin rugåciunile poporului Såu, Domnul îi va mântui pe copiii tåi. Sunt
cåsåtorii unde unul din soøi nu este credincios. Eu cred cå este dorinøa Domnului
så-øi mântuiascå soøul. Eu cred cå este dorinøa Domnului så-øi mântuiascå
soøia. Dar ce facem noi? „O, ce soartå nenorocitå am! Fraøi µi surori, rugaøi-vå
pentru mine så am råbdare. Rugaøi-vå ca så pot rezista în aceastå situaøie grea.”
Mai degrabå så-l aducem pe cel necredincios înaintea Domnului µi så spunem:
„Doamne, mântuieµte-l!”

Cu toøii avem poveri care sunt ale noastre, nu ale altora. La noi în Memphis
avem o sorå scumpå care, la o strângere de rugåciune, a început så se roage
pentru mama ei. Nu µtiu dacå mama ei este creµtinå, dar µtiu cå a cåzut în curvie,
deja de mult timp. A divorøat de soøul ei µi tråieµte acum cu un alt bårbat. Aceastå
sorå a început så se roage pentru mama ei. Ωi imediat fraøii µi surorile au început
så i se alåture în rugåciune. Domnul ne-a dat rugåciuni pentru mama ei. Dupå
strângere m-am dus la acea sorå (este o sorå tânårå) µi i-am spus: „Noi putem så
ne rugåm pentru acest lucru, dar nu cred cå vom face asta pânå ce nu vii tu mai
întâi µi te rogi pentru mama ta. Ea nu este mama noastrå, ci este mama ta. Ωi eu
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cred cå Domnul øi-a dat øie aceastå povarå, pe care tu så o porøi mai mult decât
oricine altcineva. Ωi dacå tu vei veni cu ea, noi vom gåsi un loc unde så putem
sta alåturi de tine, la dreapta µi la stânga ta; så te ajutåm så-øi øii mâinile în sus; µi
noi le vom øine în sus. Ωi ne vom ruga pentru ea. Dar dacå tu nu o vei aduce în
rugåciune, atunci nu cred cå noi o vom face.”

Cu toøii avem asemenea situaøii. Så nu vå gândiøi: „Ei bine, este responsabi-
litatea altcuiva”. Dumnezeu spune: „Voi sunteøi preoøi”. El nu te-a chemat ca så vii
la strângerea de rugåciune µi så asculøi rugåciunile celorlaløi. El ne-a chemat ca så
ne rugåm împreunå ca un singur om. Ωi El îøi aratå când este momentul potrivit ca
så aduci povara pe care øi-a dat-o. Atunci toøi ne vom ruga pentru acel lucru. Ωtiøi cå
sunt cåsåtorii care au probleme ce pot fi rezolvate. Iacov spune: „Nu aveøi pentru
cå nu cereøi”. Vieøile fraøilor µi surorilor pot fi schimbate.

Ieri am vorbit despre seminøia lui Gad µi seminøia lui Manase – oameni care
fac compromisuri – µi despre ce anume reprezintå Esau µi Moab – oameni care
µi-au pierdut dreptul de întâi nåscut. Cum vor fi schimbaøi asemenea oameni? Ei
vin în mijlocul nostru, Domnul îi aduce, ei sunt atraµi de ceva, probabil cå våd
dragostea lui Cristos în mijlocul nostru. Dar El nu îi aduce în mijlocul nostru
pentru ca ei så råmânå pe mai departe aµa cum sunt. Ci vrea så facå o lucrare în
vieøile lor. El vrea så-i ducå din acel loc al compromisului µi så-i facå så devinå
stâlpi în Casa lui Dumnezeu. O, dacå aceastå Caså a lui Dumnezeu nu este o
caså a mijlocirii, puøine lucruri se vor face!

Uneori apare amåråciune între fraøi µi surori. Scriptura spune så nu dåm
naµtere la vreo rådåcinå de amåråciune, prin care apoi muløi så fie întinaøi. Ce
facem noi când vedem cå în anumiøi fraøi µi surori s-a strecurat amåråciunea?
Cum poate fi scoaså aceea din inima lor? Cum pot fi repuµi în relaøii bune fraøii
care au ajuns så se certe? Vråjmaµul poartå un råzboi împotriva noastrå. Dacå
noi înµine nu devenim råzboinici, preoøi sfinøi µi împåråteµti, mårturia va cådea.
La noi acaså, în Memphis, ne rugåm pentru protecøia sfinøilor. Domnul ne oferå
posibilitåøi de a nu fi abåtuøi din cale. Chiar µi guvernele pot fi schimbate uneori,
atunci când poporul Domnului începe så se roage. Ωi aceasta nu pentru cå cei
credincioµi se gândesc cå ar fi bine aµa. Rugåciunea corporativå începe la tronul
Marelui nostru Preot. Noi råspundem cu rugåciunile noastre înaintea tronului.
Unele lucruri se rezolvå repede; pentru altele e nevoie de mult timp. Dar Domnul
nostru poate så facå orice, astfel încât Casa Lui så triumfe.

În psalmul 60:4, în plinå mijlocire, David spune: „Ai dat celor ce se tem de
Tine un steag, ca så-l înaløe spre biruinøa adevårului.” Aceasta este mårturia prin
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cei ale cåror inimi au fost trezite. Celor care, din reverenøå faøå de Dumnezeu,
au hotårât så meargå înapoi în Ierusalim, le este datå o mårturie, un steag ca så
fie înåløat din pricina adevårului (trad. engl.). Imposibilul devine posibil prin
mijlocire. Domnul vrea så facå lucruri mari pe påmânt. El vrea så aibå o mårturie
biruitoare în mijlocul vostru, nu numai aici, în Oradea sau în câteva alte locuri.
Poate vå gândiøi: „Domnul nu va putea face niciodatå aceasta aici. Suntem doar
câøiva”. Dar eu cunosc locuri unde au început så se înaløe mårturii biruitoare
datoritå unora, puøini, care s-au rugat. Vå aduceøi aminte ce scrie în cartea lui
Ezra Ei nu au zidit mai întâi Casa µi apoi altarul, nu au aµteptat så fie întâi gata
Casa µi apoi så aducå jertfe, ci au început cu altarul, au început prin a aduce
jertfe, µi apoi, prin ei Domnul a zidit.

Am spus, deci, cå avem acum în vedere doi Psalmi. Cei doi psalmi vorbesc
de douå lucruri diferite. Începutul primul psalm, al psalmului 60, vorbeµte de
mijlocire, dar începutul psalmului 108 vorbeµte despre altceva. Psalmul 108
vorbeµte de închinare – închinare în adunare, închinare înaintea Domnului în
Casa Lui. Slujirea preoøeascå nu constå numai din mijlocire. O bunå parte a
slujirii preoøeµti se realizeazå µi atunci când copiii Domnului se adunå împreunå
µi încep så exprime ce este pe inima lor pentru Domnul slavei. În 1 Petru 2:9 am
citit cå noi suntem o preoøie împåråteascå care vesteµte însuµirile Lui minunate.
Cât de minunat este Domnul! Cât de mult din însuµirile Sale minunate vreøi så
vestiøi atunci când vå adunaøi împreunå ca preoøi? Dacå simøi ceea ce simt µi eu,
atunci inima ta tânjeµte så dea glas acestei vestiri. Så vesteµti însuµirile Lui
minunate înaintea sfinøilor, înaintea îngerilor, înaintea tronului Såu, înaintea
puterilor µi ståpânirilor, înaintea oamenilor. O mårturie pe påmânt, vestind
însuµirile Lui minunate. O, laudele la adresa lui Dumnezeu trebuie så umple
Casa Lui! Uneori noi ne gândim cå altcineva trebuie så facå asta, dar Dumnezeu
spune: „Voi sunteøi preoøi”. Nu doar câøiva – aceasta este minciuna diavolului.
Toøi credincioµii sunt preoøi. Exiså responsabilitatea de a aduce laude µi a te
închina. Este responsabilitatea ta.

De fiecare datå când poporul Domnului se adunå împreunå, este sårbåtoare. Eu
cred cå aceasta este semnificaøia realå a unei sårbåtori a dragostei. Noi avem masa
Domnului, dar ne hrånim unii pe aløii cu pâinea din cer. De ce cineva, care nu ar
îndråzni så meargå la sårbåtoarea de Anul Nou cu mâinile goale, îndråzneµte totuµi
så vinå cu mâinile goale la sårbåtoarea Domului? Ωtiøi voi de ce este nevoie atunci
când poporul Domnului se adunå împreunå? De cântåri Avem nevoie de multe
cântåri. Avem o carte de cântåri cu multe cântåri. Înainte de a merge la strângere, ar
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trebui så spunem: „Doamne, då-mi o cântare pentru strângere. Nu vreau så ajung
acolo µi så må apuc så råsfoiesc prin cartea de cântåri, cåutând, poate, cântarea mea
favoritå. Doamne, då-mi cântarea pe care Tu vrei s-o cântåm, ca så ne închinåm
Øie cu ea”. Poate cå Domnul îøi då acea cântarea devreme, dimineaøa, înainte de
strângere, µi începi så o cânøi pe când eµti încå acaså. Ωi pe drum, spre strângere,
fredonezi acea cântare. În timp ce o cânøi, cuvintele ei încep så-øi vorbeascå. Ωi
poate cå atunci când ajungi la adunare, ai deja µi o mårturie pe care s-o spui, legatå
de cântarea respectivå. „Fraøilor, de dimineaøå am cântat aceastå cântare înaintea
Domnului µi am fost profund miµcat de marea dragoste a lui Isus. Domnul nostru
ne iubeµte foarte mult. Dimineaøå, când m-am trezit, poate cå m-am îndoit puøin în
inima mea de dragostea mare a Domnului faøå de mine, dar acum mi-am dat seama
cå El ne iubeµte mai mult decât putem noi så µtim. El L-a trimis pe Fiul Lui ca så
moarå pentru noi. Så cântåm aceastå cântare.” Ωi atunci cântåm cântarea. Apoi
descoperim cå Domnul a vorbit altcuiva în legåturå cu un gând din acea cântare.
Treptat, fiecare este trezit µi începe så împårtåµeascå din ce are. Mi-aduc aminte cå
odatå, poate în urmå cu vreo zece ani, la o strângere de la noi din Memphis s-a
ajuns la un moment la o tåcere deplinå. (Nouå nu ne este teamå de tåcere. Uneori,
când tåcerea aceasta este plinå, ea poate fi o tåcere plinå de închinare. Înså, adeseori,
tåcerea este o tåcere goalå.) Aµadar, ståteam înaintea Domnului µi ne întrebam ce-o så
urmeze. Eu nu am cunoscut cå trebuia så spun ceva. Nici aløii nu au simøit cå
trebuia så se propunå o cântare. Dupå un timp îndelungat, un frate a vorbit. El a
spus: „Cred cå Domnul mi-a dat ceva în dimineaøa aceasta, ca så împårtåµesc cu
voi, dar n-am µtiut când så vin cu acel lucru, în ce moment.” Ωi atunci a spus ce avea
pe inimå, µi, prin aceasta, s-a deschis uµa pentru întreaga perioadå a strângerii. Au
început så curgå mårturii µi cântåri µi motive de a-L låuda pe Domnul. Totul a
pornit de la acea mårturie. La sfârµitul strângerii m-am dus la acel frate µi i-am
muløumit foarte mult pentru mårturia lui µi apoi i-am zis: „Te rog, nu ne mai låsa så
aµteptåm atâta data viitoare. Noi toøi am aµteptat dupå tine.” El a spus: „Da, tot
timpul Duhul Sfânt må îndemna, dar m-am temut.” Eu am spus: „Slujirea preoøeascå
trebuie så iaså la suprafaøå atunci când Duhul Sfânt te mânå”. Ωtiu cå muløi dintre
noi suntem, prin natura noastrå, cam timizi, dar Domnul nu ne spune: „Întrucât tu
eµti timid, eµti scutit de aceastå slujire preoøeascå.” Domnul a spus cå trebuie så
gåsim o modalitate de a exprima aceastå slujire.

Så vå pun o întrebare: „Sunteøi voi muløumiøi cu modul în care se manifestå
laudele µi închinarea cåtre Domnul la strângerile voastre?” Eu nu sunt muløumit
acolo la noi, în Memphis. Vreau mai mult. Pentru cå Domnul meu Isus e vrednic
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de a primi mai mult. Ωi eu vreau så gåsesc o modalitate de a-I da mai mult din ceea
ce I se cuvine µi de a-i îmbårbåta pe fraøii µi surorile mele. Ωtiøi cum e: când cineva
vine µi vrea så-L laude pe Domnul într-un mod nou, avem tendinøa de a ne uita la
el µi a ne întreba: „Ce vrea så facå? Doar nu vrea så zicå cå numai el este în Casa
Domnului!” Ne pute råni unii pe aløii când procedåm astfel. În aceastå chestiune a
preoøiei, nu se pune problema întâietåøii; nu este vorba de autoritate aici. Creµtini
tineri, creµtini în vârstå, fraøi µi surori – cu toøii avem aceastå slujbå. Când îi vedem
pe aløii încercând så slujeascå, så nu stingem lampa. Chiar µi dacå persoana în
cauzå nu procedeazå întocmai cum ar trebui. Casa lui Dumnezeu trebuie så fie un
loc unde nu se întâmplå nici o nenorocire dacå se face o greµealå. Bineînøeles, så
nu se facå intenøionat. Uneori, deoarece Îl iubim pe Domnul, s-ar putea så acøionåm
puøin greµit. Dar atunci învåøåm ceva µi data viitoare vom proceda bine. Când
cineva aduce ca jertfå ceva, nu cåutaøi så vedeøi ce e råu în ceea ce a adus. Cåutaøi
mai degrabå så aflaøi ce a fost bun în ce a adus. Sprijiniøi acel lucru µi încurajaøi-l.
David scrie într-un psalm: „Gata îmi este inima så cânte, Dumnezeule, voi cânta,
voi cânta laude chiar cu sufletul meu (trad. engl.). Deµteptaøi-vå alåutå µi harfå. Må
voi trezi în zori de zi.” Aµa este inima ta? Uneori noi aµteptåm dupå harfå µi alåutå
µi apoi acompaniem µi noi harfa µi alåuta, dar acea inimå plinå de dragostea dintâi
spune: „Eu vå voi aµtepta, harfå µi alåutå!” Cineva spune: „Strângerea începe în
zori”. Dar noi avem o inimå care spune: „Må voi trezi în zori. Voi cânta laude chiar
cu sufletul meu ( trad. engl.)”. Nu este nimic mai minunat decât atunci când o
fiinøå omeneascå ajunge sub ståpânirea Duhului Sfânt µi cu mintea, cu voinøa, cu
sentimentele exprimå laude la adresa lui Dumnezeu. Psalmistul spune: „Sufletul
meu Te laudå”. Îl låudåm pe Domnul înlåuntrul nostru. La aceasta suntem chemaøi.
Noi suntem preoøi.

„Te voi låuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.” Este
aceasta atitudinea inimii tale? Sau e ceva de genul: „Doamne, azi ne adunåm
împreunå. Sper cå ceilaløi vor aduce ceva prin care, ascultând, så fiu îmbårbåtat”.
Nu! „Doamne, då-mi ceva prin care så pot fi o surså de îmbårbåtare pentru fraøii
µi surorile mele.”

Fiecare dintre noi are experienøe cu Domnul în timpul såptåmânii. Domnul
îøi vorbeµte când eµti la chiuveta de din bucåtårie, îøi vorbeµte când eµti la serviciu,
îøi vorbeµte când mergi pe stradå, îøi atinge inima în timp ce citeµti Scriptura
Astfel, avem pårtåµie cu El. El ne descoperå ceva. Dar eu am constatat cå muløi
din poporul Domnului par a uita de lucrul respectiv imediat dupå ce s-a întâmplat
µi nu-µi dau seama cå el nu le-a fost dat numai pentru ei înµiµi, ci pentru noi toøi.
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Atunci când Domnul îøi vorbeµte, µi aduci acea mårturie la strângere, eu sunt
foarte îmbårbåtat. Våd cå tu umbli cu Domnul. Ωi ceea ce Domnul øi-a spus sau
øi-a aråtat øie poate fi de ajutor pentru mine. Eu am nevoie de acel lucru; sunt
întårit µi îmbårbåtat prin el.

Domnul nu are douå feluri de creµtini. Nu existå decât oameni care sunt în
Cristos µi oameni care nu sunt în Cristos; creµtini µi necreµtini. Avem tineri care
vor så aibå parte de ceva mai mult la strângerea noastrå împreunå; ei participå µi
la strângerea noastrå de duminica µi la alte strângeri unde avem studiu biblic.
Dar toatå viaøa lor, de când erau copii mici, li s-a spus så tacå la strângeri. „Så fii
cuminte!” Øi s-a spus asta când aveai µapte ani, apoi când aveai opt ani…La
zece ani deja øi-a intrat în reflex så taci, iar când ai optsprezece ani, eµti întrebat:
„De ce nu spui nimic? De ce nu ne împårtåµeµti ceva?” Deci, trebuie så gåsim o
modalitate de a face acest lucru µi, prin harul lui Dumnezeu, vom µi gåsi. Noi nu
suntem chemaøi så råmânem copii pentru totdeauna. Domnul vrea ca noi så
creµtem, µi aceasta include µi chestiunea preoøiei. Noi trebuie så Îl aråtåm celorlaløi
pe Cristos. Una dintre cele mai mari nevoi ale noastre este de a-L vedea pe
Cristos. Tu ai ceva din Domnul ca så-mi aråøi mie. Gåseµte modalitatea de a-mi
aråta. Cåci aceasta este slujba ta preoøeascå faøå de mine. Noi trebuie så ne
hrånim unii pe aløii cu Cristos. Este aµa de multå subnutriøie în Casa lui Dumnezeu.
Vin la noi oameni care sunt foarte anemici în lucrurile spirituale. Domnul l-a
întrebat pe Petru:” Må iubeµti? Paµte mieluµeii Mei”. El poate så ne punå µi nouå
aceastå întrebare. Ωi ne-o µi pune. El vrea så ne hrånim unii pe aløii. Vå aduceøi
aminte de slujitorul acela bun din Luca 12. A fost cel care a dat tovaråµilor lui
hranå la vremea potrivitå. Acel slujitor bun µi înøelept, preot bun µi înøelept. „Nu
ne lipsi de hranå! Då-ne hranå la vremea potrivitå! Hråneµte-ne cu Cristos.!”
Existå aceastå nevoie în Casa lui Dumnezeu: de a ne închina lui Cristos Domnul
ne-a fåcut un suflet viu. Noi suntem înzestraøi cu minte, voinøå µi sentimente. Så
ne aducem sufletul sub ståpânirea Duhului Sfânt. Så aducem jertfe duhovniceµti
Dumnezeului nostru. Mie îmi place så må aflu în mijlocul sfinøilor lui Dumnezeu
când aceµtia se închinå Lui în duh µi în adevår. Noi avem tendinøa de a fi foarte
reøinuøi în închinarea noastrå. Så gåsim calea potrivitå!

În multe locuri am vorbit despre faptul de a scrie cântåri. Când am spus asta,
la ce oare v-aøi gândit? Poate v-aøi gândit cam aµa: „Påi, eu nu µtiu så scriu
cântåri!” Dar tu eµti preot. Poøi. Ωi-apoi, dintre cântårile pe care le-ai aduce,
unele dintre ele tot vor fi bune; µi toate vor fi o îmbårbåtare måcar atunci când le
cântåm prima datå. Mårturii, cântåri, laude, versete din Scripturå, închinare –



49

aduceøi-le pe acestea la strângere. Nu veniøi la strângere µi abia acolo så le cåutaøi,
ci pregåtiøi-vå dinainte. Gândiøi-vå la strângere întreaga såptåmânå µi apoi aduceøi-
vå partea voastrå. Gândiøi-vå la strângerea de rugåciune µi de mijlocire µi aduceøi
mijlocirea voastrå.

În încheiere så privim la ultimele versete din psalmul 108. Versetul 10: „Cine
må va duce în cetatea întåritå? Cine må va duce la Edom? Oare nu Tu,
Dumnezeule, care ne-ai lepådat µi care nu mai vrei så ieµi, Dumnezeule, cu
oµtirile noastre? Då-ne ajutor în necaz cåci zadarnic este ajutorul omului.”
Despre ce vorbeµte aceasta? Prin noi înµine nu putem face nimic. Edom reprezintå
omul carnal. Poate cå fiecåruia dintre noi i s-a întâmplat cå, atunci când am vrut
så-I slujim Domnului, ne-am lovit de zådårnicia cårnii noastre. Domnul respinge
acest fel de slujire. „Oare nu Tu, Dumnezeule, ne-ai lepådat µi nu mai vrei så ieµi
cu oµtirile noastre, Dumnezeule?” Închinarea spiritualå µi råzboiul spiritual sunt
spirituale. Ele nu sunt din carne, ele nu presupun cå fiecare poate så facå ceea ce
este potrivit în proprii lui ochi. Aceasta îmi aduce aminte de versetul din Zaharia
4: „Nu prin putere, nu prin tårie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul.” O, Domnul
a pregåtit o cale pentru noi! Så mergem pe ea. Så ne însuµim aceastå realitate a
preoøiei µi vom vedea cum Casa lui Dumnezeu va ajunge la plinåtate.

Ultimul verset al psalmului. „Cu Dumnezeu vom face mari ispråvi; El va
zdrobi pe vråjmaµii noµtri.”

Så ne rugåm:
Doamne, noi vedem aståzi cå Tu eµti un Mare Preot. Ωi Tu ai o preoøie måreaøå,

minunatå. Doamne, vedem cå aceasta nu îi cuprinde doar pe câøiva, ci pe toøi
copiii Tåi. Noi nu vrem så ne dåm înapoi de la chemarea pe care ne-ai fåcut-o.
Få-ne luminå, Doamne! Învaøå-ne, Doamne. Pregåteµte o cale pentru noi. Tu
cunoµti toate slåbiciunile noastre, temerile noastre, slåbiciunile noastre. Cu
Dumnezeul nostru vom face ispråvi mari. Doamne, umple Casa Ta cu preoøi
împåråteµti, sfinøi µi cu slujire preoøeascå. Îøi cerem aceasta în Numele lui Isus.

Amin.

Mesaje rostite la Oradea, în 1996. - N.r.


