
Bazează-te pe
Isus



   „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri 
te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria 
şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” Luca 10:38

Într-o fotografie veche a unor germani, 
poți vedea o familie adunată în jurul 

cinei. În spatele unui scaun gol, Isus 
strălucește, și sub fotografie scrie: 

Pentru invitatul invizibil!
Isus dorește cu adevărat să 
fie invitatul nevăzut în casele 

noastre și să trăiască cu noi 
cu toate binecuvântările și 

mila Sa.
Astăzi vom vizita casa 
din Betania - unde 

Isus a fost 
adeseori un 
invitat drag. 
Aici se află 
trei dintre 
prietenii Săi, 
dar ei par să 
nu aștepte 
vizitatori 

Bazează-te    pe Isus în zilele 
                            grele de muncă



pentru azi. Lazăr nu este acasă, iar Marta este ocupată „cu multe 
treburi casnice”.

Da, Isus poate veni când ne așteptăm cel mai puțin. De aceea 
noi ar trebui - în inimile noastre - să fim întotdeauna pregătiți. Ar 
trebui să ne asemănăm cu Maria. Ea s-a bucurat! Și imediat s-a 
așezat la picioarele lui Isus să audă ce spune.

Oh, dacă aș fi stat ca Maria,
Și bucuroasă-n credința
În ochii Salvatorului meu să mă uit
Toate lacrimile ar fi dispărut.

Dar Marta a început să se amărască. Cum poate Maria să se 
comporte așa, când știa cât de ocupate erau azi?

„Zi-i, dar, să mă ajute.” I-a spus ea lui Isus. Atunci Isus a spus 
următoarele cuvinte:

„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, 
dar un singur lucru trebuie.”

Așa ni-i se poate întâmpla și nouă. În toată agitația noastră ne 
facem atât de puțin timp pentru Isus - pentru Biblie - și să mergem 
să auzim Cuvântul Domnului.

Dar n-ar trebui să ne preocupăm de munca și nevoile noastre? te 
poți întreba. Da! Dar ce vrea să ne spună Isus este de fapt „Să ne 
facem timp”  este cel mai important lucru din viață. Altminteri, 
diavolul poate să ne înșele - și niciodată nu reușim să ne facem timp!

Să ne alegem toți partea cea bună! Care nu ni se va lua, spune Isus. 
Nu, deoarece Isus vrea să se îngrijească de noi.

Cine poate să-și imagineze cât de măreț este,
Să fii copilul lui Dumnezeu
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Bazează-te pe Isus     în furtuna și 
        întunericul nopții

„Dar, când a văzut că vântul era 
tare, s-a temut; şi, fiindcă începea 
să se afunde, a strigat: „Doamne, 
scapă-mă!”   Matei 14:30

 
Petru era un om neînfricat și ne 

captivează întotdeauna când auzim 
despre el. Da, Petru a văzut multe 
lucruri neobișnuite. Dar cel mai 
ieșit lucru din comun, a fost când 
a umblat pe ape spre Isus, în acea 
noapte agitată, pe lacul Ghenezaret.

Ei aveau nevoie de ajutor. 
Era o vreme aprigă. Dar s-au 
înspăimântat și mai mult când 
au văzut pe cineva, pe apă, 
îndreptându-se spre ei. Ei au crezut că este o fantomă și au început 
să strige de teamă.

„Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!”a strigat Isus.” El venise să-i 
ajute. Petru s-a bucurat atât de mult încât L-a întrebat, într-adevăr 
ești Tu, Isus? “dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape.” Și 
Isus i-a zis, „Vino!”.

Petru n-a uitat niciodată - și acolo, a învățat ceva, pe ape, lucru pe 
care nu l-a uitat niciodată. Acesta este: să crezi în Isus, deoarece El 
este singurul care poate să ne ajute când avem nevoie. „Dar, când a 
văzut că vântul era tare, s-a temut; și, fiindcă începea să se afunde, 
a strigat: „Doamne, scapă-mă!”. Îndată, Isus a întins mâna, l-a 
apucat”.



Bazează-te pe Isus     în furtuna și 
        întunericul nopții

Mai târziu, Petru s-a înecat din nou, dar de data aceasta în 
adâncurile păcatului, și era mult mai rău. Imaginează-ți - s-a 
blestemat singur și a jurat că nu-L cunoaște pe Isus. Da, ni se pare 
un lucru atât de rău. După aceea, el a plâns și s-a gândit că n-o să 
mai fie niciodată fericit vreodată. Dar Isus încă îl iubea pe Petru! 
I-a trimis un salut iubitor. El l-a căutat, i-a întins mâna și i-a iertat 
totul!

Am vrea și noi, de asemenea, să credem în Isus precum Petru. Și 
în cazul nostru și-ar întinde 
mâna spre noi în vremuri 
tulburi. Ne vom ruga: ține-
mă de mână, condu-mă pas 
cu pas până când salvat, 
prin harul Tău, voi putea 
intra în ceruri.

Cine pășește pe ape
- ca pe drum uscat?
Cine strigă: „Nu te 
teme 
-sunt Eu!” 
Da, Isus este drag,  
El întotdeauna merge 
alături de noi!



  Bazează-te pe  Isus în cea
         mai       întrebare a vieții  

„Și, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie 
să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică.”    Ioan 3:14-15

La lumina unei lămpi de ulei, doi oameni stăteau și vorbeau 
împreună într-o noapte. Era Isus și Nicodim, un distins sfetnic 
în Ierusalim și membru al Sinedriului. Posibil ca un tânăr să fi 
stat în colțul camerei ascultând - cel mai tânăr dintre apostoli? El 
nu a uitat niciodată această conversație. Când a ajuns un om în 
vârstă, a notat în evanghelie - ca noi să putem asculta …

Știm! „Acesta este felul în care Nicodim a început conversația, 
și chiar cunoștea multe. Era foarte educat în Scriptură, dar exista 
un singur lucru pe care nu-l știa. La cea mai importantă întrebare 
dintre toate întrebările, nu-i știa răspunsul. Cum ești salvat? Cum 
are loc?

Chiar dacă ai citit cărțile lumii sau ai devenit un profesor al Bibliei 
la cel mai înalt nivel, tot nu vei învăța.

„Trebui să fii 
născut din nou!” 
A spus Isus.

Precum 
nașterea unui 
copil este un 
miracol de la 
Dumnezeu, la fel 
este un miracol 
să devii copilul 
lui Dumnezeu.



  Bazează-te pe  Isus în cea
         mai       întrebare a vieții  

 Se întâmplă ascultând 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aceasta se întâmplă privind 
la Isus. Mai apoi credința 
vine în inimă prin Duhul 
Sfânt.  Asemenea poporului 
Israel care era vindecat de 
mușcăturile șerpilor, când 
priveau la Șarpele de aramă, 
noi suntem salvați privind la 
Isus! 

Nu știm dacă Nicodim a 
ajuns să creadă în noaptea 

aceasta - sau pentru prima oară la Calvar, unde cu siguranță s-a 
ridicat și s-a uitat la Isus!

Este viață pentru o privire către cel Crucificat
Este viață în acest moment pentru tine,
Atunci priveste, păcătosule, ațintește-ți privirea spre El și fii salvat!
Către El care a fost, pe lemn, crucificat.

În acea seară la Calvar, Nicodim a ajutat la coborârea trupului lui 
Isus de pe cruce.

Probabil atunci el a mărturisit ce a avut loc în inima sa, și faptul că 
de acum înainte va crede în Isus!



 Copilul în mijloc
Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: 

„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu 
vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia 
cerurilor.

Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci 
vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu, care 
este în ceruri.      Matei 18,2-3 & 10

Stau și mă usuc la soare după o baie bună într-un fiord norvegian. 
Există mulți copii mici care se joacă pe rocile plate de la marginea 
apei. Apa este frumoasă și caldă pentru baie, în schimb, multimea 
de pietre ascuțite de pe fundul acesteia sunt periculoase pentru cei 
mici. Dar tata și mama sunt acolo și ei au grijă!

Mă gândesc la textul nostru: copilul din mijloc. Acest lucru este 
aproape, aici. Vezi, este o fată frumoasă care iese din apă, cu tatăl 
pe o parte și cu mama pe celălaltă. Deci copilul este întotdeauna în 
mijloc - la centrul îngrijirii de tată, a lui Dumnezeu. Imaginați-vă că 
fiecare copil are propriul înger! Și observați 
că acești îngeri văd întotdeauna fața lui 
Dumnezeu. Probabil că li sa spus 
să aibă grijă de noi.

Dar când Isus a chemat un 
copil mic astăzi și la pus în 
mijloc, a fost să-i spunem 
tatălui și mamei 
și tuturor 
altora cum 
să intre în 
Împărăția lui 



 Copilul în mijloc
Dumnezeu - că trebuie să ne întoarcem - și să devenim ca niște 
copii! Nu înseamnă că adulții ar trebui să se joace din nou cu păpuși 
și blocuri de construit.

Nu, Isus vorbește despre „cei mici care cred în El!” Acestea sunt 
cele pe care trebuie să le semănăm. Crezând în Isus - simplu și 
copilăresc, dependent și fără putere - dă acces la cer! Isus are grijă 
de toate pentru mântuirea voastră. „Fiți mici, deveniți ca un copil, 
deveniți simpli şi credeți”, cântă un om experimentat în Împărăția 
lui Dumnezeu.

Prin urmare, trebuie doar să crești până la maturitate și să devii 
mare și priceput; dar rămâneți ca un copil dependent de Dumnezeu! 
Aveți încredere în El, Tatăl vostru Ceresc, în numele lui Isus Cristos!

 Când Isus mergea, aici, pe Pământ,
 A fost cu adevărat un prieten al copiilor!
 Așa este și acum!
 El nu s-a schimbat!



Bazează-te pe Isus   - în clipa morții  
„Isus a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 
        Ioan 11:43

Acesta este chiar un text neobișnuit. Ioan ne-a condus la cimitirul 
din afara satului Betania. Ei bine, poate că nu este chiar așa de 
neobișnuit, deoarece cimitirele sunt pretutindeni.

Ele sunt situate în afara oricărui sat mic de oriunde din țară - și în 
alte țări.

Plata păcatului este moartea, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și 
toți am păcătuit!

Cu toate acestea, avem cimitire și pentru acest motiv oamenii 
plâng adesea la un mormânt într-un cimitir. Așa s-a întâmplat și în 
acea zi în Betania.

Maria și Marta au plâns - chiar Isus plângea, citim.

„Dacă ai fi fost aici, fratele nostru nu ar fi murit!” i-au spus ei 
lui Isus. Dar acum este prea târziu. Pe de altă parte, ei i-au trimis 

un mesaj îndată 
ce Lazăr s-a 
îmbolnăvit, dar a 
trecut aproape o 
săptămână înainte 
ca El să vină - și 
acesta este lucrul 
care i-a buimăcit!

De ce nu a venit 
mai devreme? Deși 
acești trei frați 
erau unii dintre 
cei mai apropiați 
prieteni.



Bazează-te pe Isus   - în clipa morții  
Da, este bizar - dar este de asemenea minunat! Ca urmare Isus, 

fiind în mijlocul lor, spune „Eu sunt Învierea şi Viața. Cine crede în 
Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi!” Și în ciuda obiecției Martei, 
faptul că Lazăr murise cu 
patru zile înainte, fusese 
îngropat, Isus se îndreaptă 
dintr-o data spre mormânt, 
poruncind ca piatra să fie 
data la o parte - și apoi l-a 
chemat pe Lazăr:

„Lazăr, vino afară!”

Si îndată ce ne gândim la 
această întâmplare incredibilă - 
Lazăr a ieșit din mormânt.

Dar cel mai neobișnuit este cu toate acestea că nu este vorba doar 
despre Lazăr.

Într-o zi El va chema pe toți cei morți înaintea Sa. După aceea, toți 
cei ce cred în Isus se vor ridica din morminte. Ei vor avea un trup 
nou și vor locui pentru totdeauna în Paradisul lui Dumnezeu!! Ei 
bine, este minunat să crezi în Isus!

Cine nu va crede va trece la Judecata veșnică.
Trimite-I rugăciunea ta când ai nevoie de ajutor! Și amintește-ți, El 

nu va întârzia niciodată!

Cine crede în Mine, a spus Isus, 
„Va trăi dacă moare 
Cuvântul şi promisiunea este în putere 
Garanția Lui este legământul sângelui.”
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Isus vrea să fie     
         prietenul tău.

El te vede tot timpul. Știe ce gândești. Îți vede starea. 
Prin urmare, poți să-i spui Lui orice. 

Îi poți spune nevoia ta. El o știe deja. De asemenea, El știe despre 
nevoia ta cea mai mare - ca păcătos, ai nevoie de un Salvator ca să-ți 
ia povara. 

Doar prin El poți deveni un cetățean al Împărăției veșnice a lui 
Dumnezeu. Roagă-te, și El te va asculta.


