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Prefaţă
 

         Scopul acestei cărţi este acela de a aduce un mesaj simplu, clar şi 
dătător de viaţă, despre Isus. Cu toţii avem nevoie de acest mesaj. Multe 
dintre meditaţii se concentrează pe acel singur lucru care trebuie: Isus 
Hristos ca mântuitor şi răscumpărător al celor pierduţi. 
 
         Rugăciunea mea este ca aceste meditaţii să ajute pe cineva să creadă şi 
să rămână în credinţa în Isus. Toate izvoarele tale sunt în El. Isus este tot ce 
ai nevoie. Eşti sărac în tine însuţi, dar în El, ai de toate din belşug. 

Atunci când Duhul Sfânt ne descoperă binecuvântările din 
Hristos, adâncul inimii noastre este sfinţit şi rodim pentru Dumnezeu. 
Inima ne este umplută de laudă şi biruinţă, şi prin orişice am trece, în 
viaţa noastră se vede biruiţa lui Isus Hristos. 

Astfel, prin cartea aceasta dorect să dăruiesc altora ceea ce mi-a îmbo-
găţit mie viaţa. Fie ca Dumnezeu să reverse asupra voastră binecuvântarea 
Lui, prin Cuvântul care va rămâne, când cerul şi pământul vor trece. 

    Copenhaga 2012

    Hans Erik Nissen
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1 Aprilie
Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte 
mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. 

Proverbe 17:9

Certurile şi neînţelegerile dintre creştini erodează sinceritatea şi bucuria 
în multe biserici, astfel că ajungem să nu mai avem curajul să aducem pe alţii 
la Hristos, câtă vreme atmosfera din biserică este aceasta. 

După ce se ajunge la neînţelegeri şi certuri, mulţi se întreabă dacă nu 
le-ar fi putut preveni. Ar fi de folos să ne gândim că va trebui să ne înţelegem 
unii cu alţii şi după ce subiectul neînţelegerii nu ne va mai ocupa gândurile. 
Asta ne-ar ajuta să ne oprim înainte să izbucnească cearta şi ne-ar face să nu ne 
producem unii altora răni incurabile. 

Dar dacă răul s-a produs deja şi nu putem ajunge la o înţelegere, atunci 
e înţelept să acoperim greşeala, în dragoste. Dragostea acoperă o sumedenie de 
păcate. Scormonirea şi aţâţarea problemei o agravează doar şi ne îndepărtează 
şi mai mult pe unii de alţii. Nu aceasta este soluţia, ci trebuie să ne purtăm 
unii cu alţii cu dragoste şi cu bunătate. 

Nu ţi s-a întâmplat şi ţie să vezi cât de bine este să fii întâmpinat cu 
căldură de către cineva cu care ai avut o neînţelegere? Nu scormoni problema, 
ci acoper-o şi poartă-te cu dragoste. Poate ar trebui să faci tu primul pas, nu 
doar cu vorba, ci şi cu fapta. Dragostea i-a împăcat pe mulţi fraţi, în ciuda 
faptului că nu se puteau pune de acord. 

Există o înţelegere care trece dincolo de toate lucrurile – este dragostea 
care ne uneşte, prin Tronul harului. Acolo totul este lăsat în seama Domnului, 
care ne cunoaşte pe deplin inimile. Acolo nimeni nu primeşte altă dreptate 
decât dreptatea harului. Aceasta ne uneşte pe toţi cei care suntem creştini. Toţi 
trebuie să trăim prin harul Domnului. 
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Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor. 
Ioan 19:19

Aceasta era inscripţia pusă de Pilat pe crucea lui Isus. Nimeni nu trebuia 
să se îndoiască de cine era Isus, de aceea inscripţia inscripţia a fost făcută în 
ebraică, latină şi greacă. Iudeii au încercat să schimbe ce era scris, dar nu au 
reuşit. Fără a şti, Pilat scrisese adevărul.

Isus este Împăratul fiecărui om, nu doar al celor care Îl aleg. În veşnicie, 
lucrul acesta îi va acuza pe mulţi, pentru că L-au respins pe Cel care trebuia să 
fie Regele vieţii lor. Nu este păcat mai mare decât acesta. A-L respinge pe Isus 
înseamnă a-L respinge pe Dumnezeu. Nimeni din cei care-L resping nu poate 
scăpa de pedeapsă – vor petrece veşnicia despărţiţi de El, purtând judecata şi 
urgia Lui. 

Dacă Îi aparţii lui Isus, L-ai recunoscut ca Împărat al tău. Este greşit să 
crezi că trebuie să Îl primeşti pe Isus ca Mântuitor şi, abia mai apoi, ca Domn 
şi Stăpân. Nu. Isus este Împăratul fiecărui creştin, deci fă-I loc Împăratului. Tu 
nu mai eşti al tău, ci al Împăratului care trăieşte în tine. 

Faptul că te asociezi cu El îţi schimbă complet viaţa. El este Cel care are 
puterea; cea mai mare binecuvântare a vieţii tale este să fii în slujba Lui. Un 
ucenic trece prin strâmtorările prin care trece stăpânul său – Isus este necinstit 
de mulţi, toţi creştinii vor avea parte de asta, dar este o cinste să treci prin 
încercări alături de Isus. 

Te gândeşti cu uimire la faptul că Împăratul tău a sfârşit pe cruce. Isus 
S-a smerit şi S-a făcut asemenea unui rob, înlocuindu-te în moarte. Oare 
trebuie să Îl iubeşti mai puţin pentru că S-a smerit atât de adânc? Nu ar trebui 
mai degrabă să lauzi şi să înalţi Numele Său? 

Facem lucrul acesta încoronându-L ca Împărat al vieţii noastre. El 
trebuie să fie Stăpânul. El trebuie să fie Domnul. Iar noi Îl vor urma.
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3 Aprilie

Isus i-a zis: ‹Marie!›
Ioan 20:16

 Când cineva îţi rosteşte numele, nu te îndoieşti că se referă la tine. 
Poate ai fost crescut într-o familie creştină. Poate ştii multe despre 

creştinism şi poate chiar îţi doreşti să devii creştin. Dar toate aceste lucruri nu 
îţi vor fi de nici un folos, dacă nu crezi că pentru tine a murit şi a înviat Isus. 
Dacă nu L-ai auzit în inima ta pe Isus spunându-ţi: “Eşti al Meu!”, nu eşti încă 
în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Dar Domnul te cheamă pe nume, aşa cum s-a întâmplat când i S-a 
arătat Mariei. Acesta este cel mai măreţ şi mai minunat lucru din viaţa unui 
om. Când auzi chemarea Lui, nu mai eşti preocupat de tot ceea ce vei primi de 
la Isus, ci doar de El Însuşi. La El te gândeşti, spre El eşti atras, El devine totul 
pentru tine. 

Un bătrân slujitor al Domnului a spus: “Pentru mine a trăi este Hristos.” 
La vremea când trebuiau făcute socotelile, pe el Îl interesa doar Isus. Mă întreb 
dacă nu va fi la fel şi în veşnicie. Mulţi creştini se întreabă dacă, în cer, vor găsi 
răspunsul la tot felul de mistere pământeşti, dar adevărata întrebare este cât de 
mult te vor mai interesa aceste mistere, odată ce te vei găsi faţă în faţă cu Isus. 
Probabil atunci vei fi aşa de preocupat de Isus, încât vei uita de orice altceva. 

Gândeşte-te ce înseamnă să fii cunoscut de Isus! Imaginează-ţi cum 
va fi să fii cunoscut de Isus în ziua în care doar asta va conta. Imaginează-ţi 
cum va fi să Îl auzi pe Isus chemându-te pe nume şi, ca urmare a chemării 
Lui, să moşteneşti Împărăţia pe care Tatăl a pregătit-o pentru tine, înainte de 
întemeierea lumii! 

Isus te cheamă pe nume. 
O face astăzi. Poate te simţi sfâşiat, mort şi gol. La fel se simţea şi Maria, 

când credea că a pierdut totul. Dar tocmai în ziua aceea, Isus a venit la ea. El 
ştie că ai nevoie să Îl auzi chemându-te pe nume, de aceea îţi spune: “Nu te 
teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.”



4 Aprilie

12

“Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 
Ioan 12:21

 Nişte greci au venit la Filip şi i-au spus că vor să Îl vadă pe Isus. Mulţi au 
păşit pe urmele lor, unii din curiozitate, alţii pentru a învăţa un lucru sau două 
de la El. Unii au venit pentru că ştiau că Isus este singurul care poate potoli 
setea şi foamea sufletului. 

Singurul lucru care te poate ajuta este să-L vezi pe Isus. Eşti împresurat 
de ispite şi de pericole din toate părţile. Nu-ţi foloseşte la nimic să priveşti spre 
toate aceste lucruri groaznice. Nu îţi foloseşte la nimic nici să priveşti în tine 
însuţi şi să realizezi, încă o dată, cât eşti de slab şi de neajutorat. Trebuie să 
mergi la Isus - El este Cel pentru care trebuie să se deschidă inima şi ochii tăi. 

Cum se întâmplă aceasta? În mod sigur nu se întâmplă pentru că îţi 
pui imaginaţia la contribuţie, încercând să te identifici cu suferinţele lui Isus. 
Nu se va întâmpla nici dacă te vei întoarce înspre tine însuţi, pentru a intra 
în legătură cu Isus prin misticism şi extaz. Nu se întâmplă nici repetând la 
nesfârşit aceleaşi refrene. 

Pe Isus Îl găseşti în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu Îl zugrăveşte înaintea 
ochilor tăi,  Îl întâlneşti pe Fiul lui Dumnezeu, prin care au fost făcute toate 
lucrurile. Îl întâlneşti ca om, Îl găseşti mergând la cei bolnavi, neajutoraţi 
şi istoviţi. Îl întâlneşti pe Isus ca Miel junghiat al lui Dumnezeu, care ne-a 
răscumpărat pe toţi pentru Dumnezeu, cu sângele Lui.  În Cuvânt Îl întâlneşti 
pe Cel pe care Îl vei vedea faţă în faţă, în slavă. El intră în inima ta, prin 
puterea harului Său. 

Vei trăi aceeaşi experienţă pe care au trăit-o ucenicii când, după învierea 
lui Isus, ei  încă erau cu uşile încuiate, de frica iudeilor. Isus a venit în mijlocul 
lor, li S-a arătat. Ce mult s-au bucurat ucenicii să Îl vadă pe Domnul lor!

Singura cale sigură spre bucuria nepieritoare este să Îl vezi pe Isus. Mergi 
pe calea aceasta, oricât de greu ar fi! Poate Îl vei vedea printre lacrimi; dar 
acelaşi lucru rămâne adevărat – dacă Îl vezi pe Isus, El îţi dăruieşte pace şi 
bucurie adâncă, în mijlocul tuturor suferinţelor, necazurilor şi luptelor prin 
care treci!
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5 Aprilie

“Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” 
Matei 8:2

 Un păcătos cunoaşte multe înfrângeri, înainte să vină în faţa lui Isus şi să 
Îi spună: “Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Mai întâi, încerci să îţi scuzi 
păcatul, punându-l pe seama altora, sau te compari cu alţii şi îţi spui că nu eşti 
mai rău decât ei. Însă înaintea lui Dumnezeu nu îţi poţi scuza păcatul. El te 
vede gol şi descoperit, îţi ştie toate cotloanele ascunse ale inimii - nimic din 
toate necurăţiile pe care le ai acolo nu este ascuns de El!

Când păcătosul realizează asta, începe lupta pentru eliberarea de sub 
păcat, dar păcatul nu se poate spăla, este ca lepra. Vine din interior, din 
adâncul tău. Oricât ai încerca, nu poţi ajunge la rădăcina lui. Ţâşneşte din 
inima ta, când într-un fel, când într-altul. În final ajungi un om pierdut. 
Într-o zi va trebui să stai în faţa lui Dumnezeu şi să Îi spui clar şi răspicat: 
“Vreau să fiu creştin, dar nu reuşesc. Nu mă pot curăţi.” 

Te vezi ca un lepros? Luptele, dorinţele şi efortul nu îţi ajută la nimic. 
Unul singur te poate scăpa, iar Acesta este Isus. 

“Doamne, dacă vrei, poţi să mă scapi!” Poate ţi se pare groaznic să 
trebuiască să spui asta, dar nu este. De fapt, este singura ta binecuvântare. 
Realizarea propriei nenorociri şi a propriei ticăloşii pregăteşte calea pentru 
Isus. Pe Isus Îl poţi apuca doar dacă mâinile-ţi sunt goale. Atâta vreme cât te 
lupţi să înaintezi pe calea propriei îmbunătăţiri, eşti surd la chemarea Lui. Dar 
când ajungi neajutorat, abia atunci Îl poţi auzi răspunzându-ţi: “Da, vreau! Fii 
curăţit!”

Patru cuvinte scurte, dar toate bogăţiile mântuirii sunt cuprinse în ele. 
Isus voieşte, îţi dai seama? Şi nu doar voieşte, dar Îşi întinde mâna spre tine şi 
te atinge!

Asta înseamnă să fii mântuit. Isus vine la tine şi îngăduie sângelui Lui să 
te acopere şi să te cureţe. Eşti făcut alb ca zăpada. Dumnezeu te priveşte şi nu 
vede în tine nici un un păcat. Eşti mireasa curată şi sfântă a lui Isus!
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Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.
Ioan 20:20

Unul dintre roadele Duhului Sfânt este bucuria, dar alt fel de bucurie 
decât cea pe care o cunoşteam înainte de a deveni credincioşi. Ea nu dispare, 
nici măcar în timpul greutăţilor, al necazurilor şi al încercărilor. Da, chiar în 
mijlocul deznădejdii, creştinul are parte de o bucurie profundă şi plină de 
pace. 

Între bucurie şi credinţa în Isus este o strânsă legătură. Când ochii inimii 
sunt întorşi spre El, bucuria este uriaşă. În perioadele în care minţile ne sunt 
dominate de lucruri păcătoase, bucuria creştină este silită să se retragă. 

După răstignirea lui Isus, ucenicii trăiau sub o mare tensiune, neştiind 
cum se vor raporta la ei duşmanii lui Isus; de aceea, s-au ascuns în spatele 
uşilor încuiate, de frica iudeilor. Se pare că faptul că Isus a venit în mijlocul lor 
nu a schimbat prea multe - siguranţa lor se afla încă sub semnul întrebării. Însă 
cu toate acestea, totul se schimbase – Îl văzuseră! Iar bucuria s-a strecurat între 
ei. Întâlnirea cu Mântuitorul lor înviat le-a schimbat subiectul de discuţie. 
Înainte discutaseră despre viitorul întunecat şi ameninţător; acum îşi repetau 
întruna, unii altora, că Isus era viu! 

Păşeau în întâmpinarea zilelor următoare şi a greutăţilor împreună cu 
Mântuitorul înviat! Desigur, aveau să treacă prin încercări, dar Isus avea să 
meargă cu ei prin orice urma să vină. 

Şi ochii nostri trebuie să se deschidă pentru a-L vedea pe Domnul şi 
Mântuitorul nostru înviat. Dacă vom privi mereu la neputinţa noastră şi la a 
celorlalţi nu vom reuşi decât să ne sporim deznădejdea. Dar, dacă îngăduim 
credinţei în Isus să crească, putem înfrunta viitorul cu dârzenie, pentru că 
Dumnezeu este cu noi. 

Mulţi creştini au impresia că au înţeles învăţătura despre învierea lui Isus: 
au înţeles că Isus a înviat dintre cei morţi în a treia zi. Dar nu au înţeles că 
Dimineaţa Învierii trebuie să le pătrundă în inimă. Când ţi se întâmplă asta, 
ziua trece, dar inima îţi debordează de bucurie. 

Nu ştim ce ne va aduce viitorul, dar ştim cel mai important lucru: nu 
trebuie să păşim singuri în zilele ce vor urma, pentru că Isus va fi cu noi. Dacă 
va trebui să trecem prin mari încercări, ştim că nici una din ele nu-L va putea 
împiedica pe Isus să treacă prin uşile închise. 
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7 Aprilie

Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 53:6

Este greu să crezi, când eşti apăsat de păcat. Atunci ai impresia că 
ochii lui Dumnezeu te ţintuiesc, iar tu nu poţi spune nimic – te simţi mut, 
aşteptând judecata Lui. Dar Dumnezeu Se apropie de tine prin Cuvântul Său 
şi îţi spune că a făcut să cadă asupra lui Isus consecinţele păcatelor tale: tu ai 
păcătuit, dar Isus a purtat vina. 

Isus îţi cunoaşte sufletul şi ştie cât îţi este de greu să crezi că tocmai 
păcatul tău a fost ispăşit. Îţi vine mai uşor să crezi când este vorba de păcatele 
celorlalţi. De aceea, Dumnezeu spune că a făcut ca nelegiuirea noastră, a 
tuturor, să cadă asupra lui Isus; iar când El spune “a tuturor”, atunci chiar este 
“a tuturor”, inclusiv a ta. 

Trebuie să înţelegi că nu se poate ca, în acelaşi timp, nelegiuirea ta să 
se afle şi pe umerii tăi, şi pe ai lui Isus. În momentul în care Dumnezeu ţi-a 
luat nelegiuirea şi a pus-o asupra lui Isus, tu ai fost eliberat, nu o mai porţi. 
Domnul Însuşi a desăvârşit această lucrare de mântuire. Singura ta contribuţie 
la întregul proces a fost păcatul tău, dar Dumnezeu ţi-a luat păcatul şi L-a 
jertfit pe Fiul Său în locul tău. 

Parcă începem să întrezărim semnificaţia păcatului întregii lumi, când 
citim versetul “Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a 
tuturor.” Ce mare trebuie să fi fost povara de care se vorbeşte aici! Te mai miri 
că Biblia spune că Isus a fost zdrobit de ea? 

Nu putem pricepe, nici pe departe, preţul care a trebuit plătit pentru 
mântuirea noastră. Nici o măsură omenească nu îl poate măsura, dar Cuvântul 
ne lasă să înţelegem că măsura preţului este pe măsura dragostei infinite a lui 
Dumnezeu. Atât de mult ne iubeşte!

El a adunat nelegiuirea fiecărui om care a trăit vreodată pe pământ – nici 
un om care a trăit sau va trăi pe pământ nu poate spune că nelegiuirea lui a 
scăpat privirii lui Dumnezeu. Dar Domnul nu a pus nelegiuirea pe umerii tăi, 
ci pe umerii Fiului Său. Nu tu vei plăti, pentru că Fiul a plătit deja. Dumnezeu 
a făcut lucrul acesta pentru a-i mântui pe păcătoşii pierduţi. Te afli şi tu printre 
cei care au primit harul Lui? Dacă încă nu ai intrat în numărul lor, fă-o acum! 
Dumnezeu a pregătit totul. 
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(…) măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a 
suferit.

Evrei 5:8

Mulţi cred că singurii care trebuie să înveţe ascultarea sunt cei 
neascultători. Dacă ar fi adevărat, ar însemna că Isus era neascultător. 
Departe de adevăr acest lucru! Isus a fost ascultător de părinţi şi ascultător de 
Dumnezeu. 

Când un creştin aflat în şcoala lui Dumnezeu experimentează 
disciplinarea lui Dumnezeu, este normal să se întrebe: “Cu ce am greşit?” Este 
o întrebare legitimă. Uneori încercările prin care trecem sunt legate de păcatele 
noastre, dar nu întotdeauna este aşa. 

Nu ne trimitem copiii la şcoală pentru că au făcut ceva rău, ci pentru 
că vrem să înveţe mai mult decât au învăţat deja. Dumnezeu vrea ca fiii Lui 
să crească în ascultare, să păşească pe urmele Fiului. Ei trebuie să crească prin 
suferinţă. 

În suferinţă, căutăm un pământ solid şi neclintit în care să putem arunca 
ancora. Isus a fost una cu voia Tatălui, aceasta L-a călăuzit şi I-a fost stâncă 
tare. În mijlocul suferinţei, pământul îţi fuge de sub picioare – atunci trebuie 
să cauţi o stâncă tare. Cel care a împlinit voia lui Dumnezeu în locul tău este 
Stânca de neclintit. 

Dumnezeu te va învăţa, înainte de toate, ascultarea credinţei în Isus. El 
trebuie să fie totul pentru inima ta; de El trebuie să te ţii. 

La o privire superficială, pare că, prin suferinţă, Dumnezeu ne sărăceşte. 
Viaţa îşi pierde valoarea. Dar, în profunzime, se vede că altul este adevărul. 
Prin suferinţă, Dumnezeu ne învaţă să cunoaştem adevărata viaţă. Tot ce se 
află pe pământ este supus morţii, de aceea toată creaţia suspină, iar copiii lui 
Dumnezeu suspină şi ei. 

Dar în suferinţa ta, Domnul te cheamă să Îl laşi pe Isus să îţi fie puterea, 
bogăţia şi bucuria. Binecuvântată este învăţarea acestei ascultări!
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9 Aprilie

“Trage-mă după tine!” 
Cântarea Cântărilor 1:4

Este o cântare care ne îndeamnă: “Spune-I lui Isus şi cele mai neînsemnate 
lucruri care apar pe calea ta - El te va ajuta să treci prin ele!” şi adevărate sunt 
cuvintele ei. Putem veni la Isus cu toate lucrurile. El ne călăuzeşte paşii şi ne ajută 
în pelerinajul nostru, care, adesea, este atât de greu. 

Cu toate acestea, este foarte important să menţinem echilibrul în viaţa 
noastră spirituală. Greşim dacă, prin rugăciune, încercăm să Îl aducem pe 
Dumnezeu în mica noastră lume, când, în primul rând, ar trebui să ne rugăm ca El 
să ne conducă în lumea Lui. 

“Trage-mă după Tine!”
Isus are o durere pe care vrea să o împărtăşească cu tine: El doreşte ca toţi 

cei care trăiesc fără Dumnezeu şi fără nădejde să Îl găsească. El a turnat dragostea 
Lui în inima ta, pentru ca să îi poţi iubi pe cei pe care El îi iubeşte. Ce mare har 
să fii instrumentul Domnului! Desigur, slujirea poate fi plină de greutăţi, nimeni 
nu poate face lucrul Domnului fără perseverenţă, dar, când priveşti în urmă, 
poţi spune fără nici o îndoială că cele mai mari bogăţii din viaţa ta sunt legate de 
slujirea pe care ai făcut-o în slujba Domnului. 

“Trage-mă după Tine!”
Această rugăciune cere, de fapt, o cunoaştere mai profundă a lui Isus. 

Creştinismul tău este, în primul rând, Isus Însuşi. Gândurile şi dorurile tale sunt 
legate de Isus. El este Cel pe care Îl iubeşti, de aceea vrei să Îl vezi în toată slava Lui. 

Oare cum ar fi dacă ai primi o mai adâncă înţelegere a ispăşirii, a preţului 
pe care a trebuit să îl plătească Dumnezeu pentru a te mântui? Nici un gând 
omenesc nu poate pătrunde până acolo. Este o taină pe care Dumnezeu trebuie să 
o descopere inimii  tale prin Cuvântul Său, prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu poţi 
pune în cuvinte ceea ce Dumnezeu ţi-a descoperit în adâncul inimii tale, dar, dacă 
ai pătruns măcar un strop din această taină, ea te va întări în rugăciune. 

“Trage-mă după Tine! Du-mă în locaşul Tău! Îngăduie-mi să cunosc 
gândurile Tale sfinte! Fă-mi parte să mă minunez de slava Ta plină de har şi de 
adevăr!”

Cu această rugăciune pe buze, însetezi după Dumnezeu. El este singurul care 
poate stâmpăra setea şi o va face, prin harul Său.
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Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: ‹Toată puterea Mi-a 
fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile (…) Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului.› 

Matei 28:18-20

“Toată puterea Mi-a fost dată.” Aceasta este declaraţia regală a lui Isus. 
Sunt şi alţii care au putere şi autoritate, dar nici unul nu are toată puterea; de 
aceea, nu pot trece peste ceea ce le este îngăduit de către Isus să facă. Uneori 
li se permite să meargă departe şi să abuzeze de puterea lor, spre maturizarea 
copiiilor lui Dumnezeu şi spre smerirea lor. Dar Isus rămâne Cel Atotputernic 
înaintea Căruia se vor pleca toţi genunchii, din ceruri, de pe pământ şi de sub 
pământ. 

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.” Aceasta este porunca 
împărătească a lui Isus. Întotdeauna a părut a fi o slujbă imposibil de mare 
şi de grea. Mai întâi a fost dată unui mic grup de unsprezece ucenici, dar, de 
atunci, a fost auzită în cele mai diferite situaţii. Mii de oameni au ascultat-o şi 
i s-au supus. 

Porunca aceasta a fost dată, în acelaşi timp, de un om şi de Dumnezeu, 
pentru că Isus este Dumnezeu, iar cu Dumnezeu nu se poate sta la târguieli. 
Lui Dumnezeu trebuie să I te supui. 

Misiunea transculturală este parte a vieţii fiecărui creştin. Cu toţii ne 
aflăm sub incidenţa poruncii lui Isus. Participăm la această lucrare în diverse  
moduri, dar cu toţii suntem sub poruncă. Obişnuim să cântăm “Îl am pe 
Mântuitorul slăvit, toţi, toţi trebuie să-L vadă” şi suntem sinceri. Tinerii se 
frământă cu chemarea pentru misiune. Părinţii vorbesc cu Dumnezeu despre 
chemarea copiilor lor. Ne frământăm şi luptăm alături de cei care luptă în 
primele linii pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Cu uimire vedem cum El o face 
să înainteze. 

Ne gândim cu recunoştinţă la cei care I-au ascultat chemarea şi au adus 
până la noi  Evanghelia. Azi păşim pe urmele lor. Nu este întotdeauna uşor, 
dar ştim că acei care seamănă cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie. 
Atunci vom vedea că promisiunea împărătească a lui Isus stă în picioare: El 
este cu noi în toate zilele, prin orice fel de zile. Slujirea ne leagă şi mai puternic 
de El, iar El nu ne părăseşte, ci merge cu noi şi are grijă ca lucrul nostru să 
izbândească, spre slava Lui. Nu este bucurie mai mare decât aceea de a vedea 
că Isus Îşi primeşte răsplata cuvenită pentru suferinţele Sale. 
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Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi când 
s-a uitat, a fost tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit.

Marcu 8:25

Orbul a fost ajutat încă de la prima atingere a lui Isus: a început să-i vadă 
pe oameni umblând, dar arătau ca nişte copaci. Privirea i s-a limpezit doar 
când Isus l-a atins pentru a doua oară. 

Mulţi din cei care L-au întâlnit pe Isus au experimentat acelaşi lucru. 
Au văzut ceva ce nu mai văzuseră, Isus a devenit o realitate vie pentru ei, i-a 
atins şi vieţile lor s-au schimbat; dar nu văd încă totul desluşit. Ei nu au înţeles 
taina răscumpărării – sunt mai preocupaţi de propriile lor persoane şi de 
creştinismul lor decât de lucrarea de răscumpărare pe care a împlinit-o Isus. 

Dacă eşti şi tu unul dintre aceştia, trebuie să înveţi o lecţie de la acest 
orb. El a fost sincer şi I-a spus lui Isus cum stăteau lucrurile. Mulţi nu o fac; 
dimpotrivă, simulează o profunzime spirituală pe care nu o au. Ipocrizia îi 
împiedică să primească ajutor şi îi face să creadă că nici nu au nevoie de ajutor. 

Învaţă de la orb. Fii sincer!
Nu trebuie să negi că Isus a început o bună lucrare în tine, însă nici nu 

trebuie să pretinzi că ai o iluminare în înţelegerea Scripturii pe care Isus nu ţi-a 
dat-o. Cere-I  să-Şi pună din nou mâinile peste tine. Roagă-L să-ţi descopere 
bogăţiile răscumpărării şi ale harului, ca să te poţi bucura de legea desăvârşită a 
libertăţii şi să continui în această bucurie.

Ia aminte la Cuvântul Domnului, căci prin el, şi nu prin experienţe 
spirituale, te conduce Isus spre binecuvântările duhovniceşti din locurile 
cereşti. El îţi luminează ochii inimii ca să vezi cât de bogat eşti în El. Vei vedea 
că Isus nu doar a murit ca jertfă de ispăşire pentru păcatele tale, dar a şi trăit în 
locul tău. Isus a împlinit legea pentru tine. În orice lucru în care eşti deficitar, 
primeşti belşug din Isus. În felul acesta eşti nespus de bogat!
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“Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine.” 
Ioan 10:14

Dacă te-ai născut din nou, nimic nu-ţi este la fel de scump precum 
cunoaşterea lui Isus. Nu este vorba de o cunoaştere exterioară – prin aceasta 
nimeni nu va fi mântuit. Lucrul după care tânjeşti tu este cunoaşterea inimii. 
Atunci când deschizi Biblia, te rogi ca inima ta să găsească odihnă în Cel ce 
te-a înlocuit în moarte, făcându-Se Răscumpărătorul tău. Când intri într-o 
biserică pentru a auzi Cuvântul, tânjeşti să auzi propovăduirea Crucii.

Simţi toate acestea, pentru că inima ta a gustat din harul lui Dumnezeu. 
Nu poţi înţelege cum alţii pot fi preocupaţi de orice altceva înafară de Cruce, 
căci pentru tine sângele lui Isus este totul. Lucrarea de la Calvar este mântuirea 
ta, de aceea eşti flămând după Evanghelie. Ştii că doar ea îţi poate da pacea. 
Când te gândeşti la Isus, ştii sigur că eşti un copil al lui Dumnezeu. 

Îl cunoşti pe Isus? Dacă Îl cunoşti, ai parte de singura cunoştinţă care are 
valoare în ochii lui Dumnezeu. Şi Isus te cunoaşte: când te priveşte, vede inima 
nevoiaşă a unui păcătos care se agaţă de lucrarea mântuitoare a harului. Isus se 
vede pe Sine în tine, pentru că eşti acoperit de sângele Lui, prin care inima ţi-a 
fost curăţită, iar tu ai fost făcut alb ca zăpada. 

N-ar trebui să te recunoască Isus? Se cunoaşte pe Sine, nu-i aşa? Toată 
viaţa te-ai agăţat de El, El este Cel de care se ţin mâinile tale, Numele Lui 
este scris în inima ta. Da, Isus îi cunoaşte pe cei care au fost răscumpăraţi cu 
sângele Său. 

Ce încredere puternică primeşti astfel, pentru vremurile când nu vei mai 
avea de ce să te ţii! Atunci Isus nu te va lăsa. Te va lua pe umeri şi te va purta 
până acasă. Te-a mai purtat pe umeri – atunci când a purtat toate păcatele tale 
sus, pe lemnul Crucii. Şi te poartă din nou, dar de data aceasta eşti curat, pe 
deplin curat. Isus te-a mântuit, eşti al Lui şi El te cunoaşte!

Toate pot pieri – nu mai contează - căci tu ai viaţa, pentru că Isus te 
cunoaşte şi eşti al Lui!
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(…) Isus Hristos, Martorul credincios (...)
Apocalipsa 1:5

Multe cuvinte sunt ieftine. Pot părea bune, dar nu trec testul – în spatele 
lor nu se află nici o putere. Nu este, însă, şi cazul cuvintelor lui Isus - ele sunt 
garantate cu sânge. 

Isus nu a strigat şi nu a ţipat – nu a fost necesar. A vorbit blând şi sincer, 
iar generaţii de-a rândul oamenii au fost mântuiţi prin ceea ce a spus. Ai fost 
născut din nou prin Cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu? Atunci ai trăit 
această experienţă: când nici o altă voce nu te putea ajuta, ai auzit chemarea 
Păstorului celui bun. Minunea s-a întâmplat: Dumnezeu te-a apucat şi te-a 
smuls din mocirlă; ţi-a pus picioarele pe stâncă. 

De atunci mulţi şi-au ridicat glasurile. Nu ai cum să trăieşti în lumea 
aceasta, fără a auzi un glas sau altul. Poate uneori te-au făcut să te rătăceşti – ai 
intrat pe drumuri pe care nu trebuia să mergi şi a trebuit să plăteşti scump 
pentru asta. Totuşi, Isus nu a tăcut, ci te-a chemat înapoi. Cuvântul neclintit 
te-a prins din nou şi puterea lui mântuitoare va fi mereu aceeaşi. 

Când alţii te dezamăgesc cu cuvintele lor, există mereu ceva la care să te 
întorci: Cuvântul Martorului credincios. 

Cuvintele lui Isus par a nu pătrunde prin încercări şi întuneric, dar 
asta se întâmplă doar pentru o vreme. La vremea hotărâtă de Dumnezeu, 
vălul se ridică şi realizezi cu uimire că te afli pe stânca veşnică a Cuvântului. 
Ce mult te vei bucura atunci că Isus este Martorul credincios! Cuvântul Lui 
este stânca tare în mijlocul mării învolburate a timpului. Va veni şi pentru 
tine o zi, în care cuvintele lui Isus vor fi puse la încercare şi vor rezista – va fi 
Ziua Judecăţii. Dacă în acea zi vor rezista, vei fi mântuit, dar dacă nu sunt de 
nădejde, vei fi pierdut. 

Dar nu te teme, nu te îndoi. Dacă stai lipit de Isus, eşti mântuit. 
Cuvintele Lui rămân neclintite în Ceruri. Garanţia lor este Sângele, singurul 
care va conta în Cer.
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“Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani şi niciodată nu ţi-am călcat 
porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc 
cu prietenii mei .” 

Luca 15:29

Fiul cel mare nu avea bucurie, deşi avea toate premisele ei. Tot ce avea 
tatăl era şi al lui. Pare să fi fost un om muncitor, cu o viaţă foarte organizată. 
Cu toate acestea, nu era fericit. La fel se întâmplă cu mulţi creştini. Motivul? 
Adevăratele drepturi de fiu au fost înlocuite cu robia. 

Alunecăm foarte uşor într-o relaţie legalistă cu Dumnezeu. Putem vorbi 
la nesfârşit despre ce poate şi ce nu poate face un creştin, dar când vine vorba 
de Isus şi lucrarea Lui, nu prea avem ce să spunem. Isus nu ne umple inima şi 
mintea. De aceea, nu ni se revarsă de pe buze o cascadă de cuvinte despre El. 

Sărmanul fiu mai mare! El credea că un ied îl putea face fericit! Pentru el, 
bucuria însemna o seară de petrecere. Nu se gândea că apoi urma o nouă zi de 
muncă. 

Calea spre bucuria creştină nu este o experienţă înălţătoare. Mulţi şi-au 
făcut astfel de iluzii, dar după câteva săptămâni au văzut că nu se întâmplă 
nimic. Calea spre bucurie este calea spre drepturile depline de fiu. Binecuvân-
tarea fiului mai tânăr a fost să fie îmbrăţişat de tatăl. Exact de asta avea nevoie 
şi fratele mai mare. 

Cât timp a trecut de când te-ai aruncat ultima dată în braţele 
Mântuitorului tău? Cât a trecut de când L-ai văzut pe Tatăl, alergându-ţi în 
întâmpinare, strângându-te în braţele Lui şi sărutându-te? 

Un adevărat creştin nu este niciodată prea bătrân pentru a fi copil faţă de 
Dumnezeu. Întotdeauna vei fi pierdut de unul singur. Ai nevoie permanentă 
de har – har nemeritat. Este nemaipomenit că, atunci când primeşti totul fără 
a avea vreun merit, eşti fericit. 

Trebuie să uiţi tot ce eşti şi tot ce ai făcut. Abia apoi Îl poţi privi pe Tatăl. 
Lasă dragostea Lui să curgă prin tine. Tu eşti copilul Lui preaiubit. 
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Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în 
vedere ce are cineva, nu ce n-are. 

2 Corinteni 8:12

Lenea şi nepăsarea sunt pericole inevitabile în viaţa spirituală, dar ele nu 
sunt singurele. Creştinul poate să pretindă de la el însuşi şi de la alţii lucruri 
atât de mari, încât să fie frânt sub greutatea acestora. 

Este adevărat că trebuie să ne îndemnăm unii pe alţii la fapte bune. 
În acelaşi timp, trebuie să fim conştienţi că bunăvoinţa nu înseamnă că toţi 
vor putea face la fel de mult. Pentru Dumnezeu este important să existe 
bunăvoinţă şi fiecare să dea după puterile lui.  

În Împărăţia lui Dumnezeu sunt unii lucrători care s-au extenuat, dând 
mai mult decât au putut, dar Dumnezeu nu Se bucură de aşa ceva. Dumnezeu 
nu vrea să Îi dăruim mai mult decât ne-a dăruit, pentru a-L sluji.

Darurile unor credincioşi sunt extraordinare şi ei ne cheamă la o 
dăruire totală. Nu trebuie să ignorăm chemarea lor. În acelaşi timp trebuie să 
înţelegem că nu vom da socoteală de felul în care ne-am administrat resursele 
în raport cu darurile şi capacităţile altora. Fiecare va da socoteală pentru ceea 
ce Dumnezeu i-a încredinţat lui. 

Ce mare uşurare este să te eliberezi de pretenţiile tale şi de ale altora! Poţi 
sta în picioare înaintea Domnului. El te cunoaşte deplin. El ştie punctele tale 
tari, capacităţile intelectuale pe care ţi le-a dat şi vrea să Îl slujeşti cu ele. Ştie şi 
că un om în vârstă nu are aceleaşi capacităţi ca unul tânăr. 

Când te pui la dispoziţia lui Dumnezeu, înţelegând că eşti doar o parte 
din întreg, ajungi să cunoşti bucuria creştină a slujirii. Dumnezeu nu mi-a dat 
mie totul, dar alţii au primit ce-mi lipseşte mie. Dumnezeu nu aşteaptă să pot 
face toate lucrurile. Fericirea mea este să fiu la dispoziţia Lui, aşa cum sunt. 

Nici unul dintre noi nu trebuie să poarte povara tuturor cheltuielilor 
bisericii; a avea bunăvoinţă înseamnă a dărui după puterile tale. Atunci ne 
vom afla sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în viaţă şi în lucrare, şi El va face 
ca lucrarea să propăşească. 
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Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut 
din Tatăl.

Ioan 1:14

Slava lui Isus este diferită de oricare altă slavă. Când cerul şi pământul 
vor trece, nu va mai exista nici un fel de slavă omenească – oricum, mare parte 
din slava omenească a dispărut demult. În cimitire zac mulţi din cei care au 
fost veneraţi pe când trăiau, iar acum alţii le-au luat locul. Strălucirea noastră 
este ca floarea de pe câmp. Dar cu totul altfel este slava lui Isus. 

Mulţi n-au văzut nici o slavă în Isus. Nu avea nimic. Vulpile au vizuini 
şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu avea unde să Îşi plece capul. 
Cu toate acestea, prietenii Lui cei mai apropiaţi au văzut o slavă pe care nu o 
mai văzuseră până atunci. Nu avea nimic de-a face cu bogăţiile pământeşti, dar 
era plină de har şi de adevăr. 

În timpul călătoriilor lor cu El, minunea s-a produs - Duhul Sfânt le-a 
revelat realitatea: slava lui Dumnezeu Însuşi se odihnea pe chipul lui Isus.

Când te-ai întors la Domnul, L-ai văzut pe Isus într-o lumină 
transfigurată. Toată slava pământească a pălit. Ai întâlnit o slavă care nu se 
putea compara cu nimic altceva. 

Cea mai mare slavă a lui Isus se arată pe Cruce şi în Înviere. Ne-a iubit 
atât de mult, încât dragostea Lui L-a ţinut acolo, ţintuit în locul păcătoşilor, 
sub mânia lui Dumnezeu. O astfel de dragoste dezvăluie o slavă dumnezeiască, 
plină de har. Isus nu Şi-a folosit niciodată slava pentru a atrage atenţia asupra 
Lui. El se bucură de mântuirea ta. 

Dumnezeu nu te-a mântuit pentru că nu ştia cine eşti. El te cunoaşte 
pe deplin, dar Îl cunoaşte şi pe Cel care te-a înlocuit. Ştie că Isus este Jertfa de 
ispăşire pentru toate păcatele tale. 

A fi creştin înseamnă a vedea ce vede Dumnezeu. A fi creştin înseamnă 
a te bucura de lucrurile în care Îşi găseşte Dumnezeu plăcerea. Dumnezeu Îl 
vede pe Fiul Său şi Se bucură. Şi tu Îl vezi pe Isus şi te bucuri de El. Inima lui 
Dumnezeu este plină de slava lui Isus – la fel este şi inima ta. Aşa este azi. La 
fel va fi şi în veşnicie.
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Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult. 
Romani 5:20

Firea noastră veche va folosi întotdeauna greşit Cuvântul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ştie asta mai bine decât oricine. Cu toate acestea, El apelează la cele 
mai puternice expresii pentru a veni în ajutorul celor care se căiesc de păcatele 
lor.

Un creştin cu o credinţă vie simte că, odată cu trecerea anilor, păcatele 
devin tot mai rele. “Am fost sărac, acum sunt şi mai rău, văd tot mai mult 
păcat în inima mea” spune o cântare a lui Per Nordsletten şi este adevărat. 
Când stai în lumina feţei lui Dumnezeu, vezi păcatul în toată grozăvia lui.

Când te gândeşti la abisul silniciei din tine, duşmanul sufletului îţi 
şopteşte: “Chiar crezi că mai este nădejde pentru tine? Unde sunt roadele 
credinţei? Unde este bucuria biruinţei? N-ar fi de mirare ca falimentul vieţii 
tale de creştin să te ducă la pierzare.”

Când auzi această voce, îţi rămâne un singur lucru de făcut: trebuie să 
apelezi la ceea ce este scris. “Unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit 
şi mai mult.”

Este bine că vezi cât de hidos este păcatul tău, dar harul este cu atât mai 
mare. Multele păcate fac ca harul să se înmulţească şi mai mult. Cel căruia i 
s-a iertat mult, iubeşte mult. Gândirea noastră protestează: dacă e aşa, atunci 
putem păcătui mai departe. Ferească Dumnezeu! – spune Cuvântul. Noi am 
murit faţă de păcat; cum să mai trăim pentru el?

Eşti deja atât de impregnat de păcat, încât nu este nevoie să mai adaugi, 
la numărul păcatelor tale, altele noi. 

Cu toate acestea, poţi fi încrezător. Dacă eşti al lui Isus, nu există nici 
un păcat care să nu fie acoperit de sângele lui Isus. Vei putea să te înfăţişezi 
înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în har; de aceea poţi, încă de aici, să cânţi 
slavă harului minunat al lui Dumnezeu. Eşti înconjurat pe dinainte şi pe 
dinapoi de har! Iar harul acesta te va înconjura veşnic!

Glorie fie lui Dumnezeu! 
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Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea 
Lui . 

Efeseni 1:17

Mulţi creştini se gândesc foarte puţin la Isus. Ştiu că este Mântuitorul 
lor, cred că au primit iertarea păcatelor prin har şi că într-o zi Îl vor întâlni 
– dar nu Îşi aţintesc privirea asupra lui Isus. Rezultatul este o viaţă săracă, 
deoarece Isus nu este doar Căpetenia, Autorul credinţei noastre, ci şi 
Desăvârşirea credinţei noastre. 

Toată puterea pentru o viaţă sfântă ţine de adânca cunoaştere a 
semnificaţiei morţii şi învierii lui Isus. 

Nu poţi înţelege cine este Isus fără ajutorul Duhului de înţelepciune şi 
de descoperire. Nu poţi găsi odihnă în puterea curăţitoare a sângelui lui Isus, 
dacă Duhul Sfând nu Îl glorifică mereu în inima ta. Nu poţi continua să-L 
priveşti pe Isus prin puterile tale. Cuvântul trebuie să prindă viaţă în inima 
ta, altfel îţi pierzi bucuria în Domnul. Prin tine însuţi nu poţi flămânzi după 
pâinea vieţii; Duhul lui Dumnezeu trebuie să stârnească foamea şi setea în 
tine. 

Pavel ştia calea sprea inima lui Dumnezeu. El trăia în rugăciune şi ne 
cere să călcăm pe urmele lui. El ştia care este drumul spre toate lucrurile bune. 

Dacă Dumnezeu ţi-ar da cunoaşterea lui Isus pe care tu I-o ceri, ai fi un 
creştin bogat? Mulţi şi-au pierdut credinţa în puterea rugăciunii. Nu primesc, 
pentru că nu cer de la Dumnezeu. 

Niciodată nu este prea târziu să începi să te rogi. Cere-I lui Dumnezeu 
un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui. Fă din această 
cerere cea mai importantă rugăciune a vieţii tale. Dumnezeu o va împlini, 
pentru că este o rugăciune după voia Lui. Te va face să vezi însemnătatea 
morţii şi învierii lui Isus şi îţi va da o nouă înţelegere a identităţii tale de 
copil al lui Dumnezeu. Vei pricepe cât de bogat eşti în El. Tu, cel trudit 
şi împovărat, vei găsi pace şi odihnă şi vei fi umplut de bucurie şi de 
recunoştinţă. Vei înţelege că te-a eliberat de tot ce te lega. Inima ţi se va 
desfăta, ştiind că Dumnezeu Se bazează pe Isus şi vei primi îndrăzneala să te 
bazezi şi tu pe El.
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“Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul.” 
Luca 12:20

Isus a spus pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, atunci când un om a 
venit la El să Îi ceară ajutor cu privire la împărţirea unei moşteniri. Povestea 
dură a unui bogat care piere a fost ajutorul pe care i l-a dat Isus. 

Isus ne cunoaşte inimile. El vede ce alţii nu văd. Ştie dacă suntem bogaţi 
în Dumnezeu – iar dacă suntem, bogăţiile pământeşti nu mai au însemnătatea 
pe care o aveau înainte. 

Sunt situaţii în care Isus vrea să ne înveţe să suferim paguba. Este o lecţie 
grea, dar folositoare. Înţelegi că nu te poţi încrede în oameni şi că bogăţiile 
acestei lumi sunt nesigure. 

Este greu să îţi păstrezi viaţa din Dumnezeu şi, în acelaşi timp, să 
fii bogat. Bogăţia ascunde multe pericole. Aroganţa este evidentă, la fel şi 
îngrijorările. Este atât de uşor să pierzi adevărata Comoară! Bogăţia oferă 
multe oportunităţi de distracţie şi de amuzament, care distrag mintea şi 
gândurile de la Dumnezeu. Nu fără motiv spune Isus: Este greu pentru un 
bogat să fie mântuit. De aceea nu trebuie să plângi în ziua în care îţi pierzi 
bogăţia pământească.

Creştinul învaţă ceva, atunci când este nedreptăţit în domeniul financiar. 
Mintea şi gândurile se întorc, de la ceea ce piere, la bogăţia nepieritoare care 
este păstrată cu grijă în Ceruri. 

Cum ar fi fost dacă ţarina bogatului nu ar fi rodit?  Probabil că, în nevoia 
lui, el s-ar fi întors către Domnul şi ar fi putut mărturisi că fărâmiturile aşezate 
în Mâinile Acestuia sunt binecuvântate. 

Însă lucrurile nu au fost aşa. Averea i-a crescut atât de mult, încât a uitat 
de Domnul. Şi, în noaptea morţii sale, Dumnezeu i-a cerut sufletul. 

Poţi citi pilda bogatului fără a te teme pentru soarta ta? Oare n-ar trebui 
să te rogi şi tu: “Doamne, nu-mi da atât de multe bogăţii pământeşti, încât să 
uit de Tine”? Atâta vreme cât sufletul meu este mântuit, nu contează dacă trec 
prin lume bogat sau sărac.
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Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra 
ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei 
izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Iosua 1:8

Viaţa ta depinde de relaţia pe care o ai cu Cuvântul. Acesta este cel mai 
important lucru, pentru că omul nu trăieşte numai cu pâine. Dacă trăieşti 
într-o relaţie strânsă cu Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântarea se va revărsa 
ca un râu de pace în viaţa ta. 

Cuvântul trebuie să pătrundă în inima ta, să fii umplut de el – aceasta se 
întâmplă când îl citeşti cu sârguinţă. Trebuie să fii cu luare aminte la el şi  să-ţi 
trăieşti viaţa în conformitate cu el. Cuvântul lui Dumnezeu să nu se depărteze 
de gura ta. Diavolul foloseşte tot felul de mijloace pentru a te reduce la tăcere. 
Într-o vreme în care cei mai mulţi trăiesc după cum îi taie capul şi consideră 
depăşite poruncile lui Dumnezeu, este nevoie de curaj pentru a le purta pe 
buze la şcoală, la birou sau în atelier. Dar îndrăzneşte să o faci! Aceasta este 
calea binecuvântării pentru viaţa ta. Când spui altora Cuvântul lui Dumnezeu, 
ţi-l spui şi tie, iar, dacă eşti un om al adevărului, cuvintele pe care le spui te 
leagă – te legi de temelia Cuvântului. 

Pentru a fi plin de Cuvânt, trebuie să fii absorbit mereu de Biblie. Pentru 
cei mai mulţi este de folos să citească nu pasaje lungi, ci pasaje scurte, în mod 
repetat. În felul acesta este mai uşor să meditezi la ce ai citit şi îi dai timp 
Cuvântului să pătrundă în inima ta. Lasă Cuvântul să-ţi adape inima precum o 
ploaie liniştită de primăvară. 

Este folositor şi să înveţi pe de rost pasaje din Biblie, pentru că, astfel, 
Duhul Sfânt poate să ţi le amintească şi să le facă vii în tine, atunci când ai 
nevoie de ele. 

Dumnezeu îţi promite belşug de binecuvântări, atunci când Cuvântul 
Lui este parte din tine. Vei îzbândi în toate căile tale şi binecuvântarea te va 
urmări. Dumnezeu nu minte. Poţi conta pe ce a spus – cuvintele Lui rămân 
pentru vecie!

Nu lăsa să se depărteze de gura ta cuvintele Lui! Cugetă asupra lor zi şi 
noapte!
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(…) aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii 
noastre, adică Isus. 

Evrei 3:1

 Oare chiar este nevoie să le spui credincioşilor să îşi aţintească privirile 
asupra lui Isus? Nu tocmai aţintirea privirilor la Isus îl face pe un om creştin? 
Oare nu a experimentat fiecare creştin în parte cum inima ţi se umple de 
bucurie şi de curaj când se întâmplă asta?

Da, într-adevăr, este de mirare că trebuie să li se ceară prietenilor lui 
Isus să îşi aţintească privirile asupra Lui. Dar este necesar, o ştim fiecare, din 
propria noastră experienţă. 

Diavolul, firea noastră şi lumea aceasta se străduiesc din răsputeri să ne 
întoarcă privirile de la Isus. E nevoie de atât de puţin! Greutăţile din familie 
sau de la locul de muncă, boala sau problemele financiare ne umplu gândurile. 
Ajungi să te simţi neajutorat şi descurajat. 

Majoritatea problemelor noastre ne vor urmări toată viaţa; se întind 
precum umbrele peste zilele noastre şi ne întrebăm dacă vom scăpa vreodată 
de ele. Răspunsul lui Dumnezeu este să ne aţintim privirile asupra lui Isus, 
Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre. Multe dintre întrebările 
noastre rămân fără răspuns, dar Dumnezeu ni L-a dat pe Isus şi nu există pe 
lume întuneric pe care Isus să nu îl poată împrăştia.

Când eşti deznădăjduit şi-ţi spui că întunericul te va ascunde, nici 
chiar întunericul nu este întunecos pentru El şi noaptea străluceşte ca lumina 
zilei. Când îţi aţinteşti privirile asupra lui Isus, primeşti pace în mijlocul 
problemelor care nu îşi găsesc rezolvare de partea aceasta a veşniciei. Credinţa 
în El nu îţi face viaţa mai uşoară, dar te face fericit în mijlocul necazurilor şi al 
durerilor. Fericirea ta este să Îl vezi pe Isus – El este Păstorul tău, Înlocuitorul 
şi Răscumpărătorul tău. 

Păcatul tău a fost ispăşit. Ai parte de biruinţă prin Isus, în mijlocul 
tuturor înfrângerilor. Trebuie să te deprinzi să fii mai preocupat de ce a făcut 
şi a câştigat Isus; înfrângerile şi biruinţele tale nu sunt nimic, în comparaţie cu 
tot ce a împlinit Isus pentru tine. 

Aţinteşte-ţi privirile asupra Lui şi nu vei fi dat niciodată de ruşine!
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Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine 
ca inima să fie întărită prin har(…). 

Evrei 13:9

Vremurile dinaintea venirii Domnului vor fi tulburi. Vor veni mulţi 
învăţători mincinoşi şi mulţi vor merge după ei. Învăţătura falsă este 
primejdioasă, deoarece se foloseşte de firea noastră care găseşte interesant 
orice este nou şi diferit. Învăţătorii mincinoşi se folosesc adesea de Biblie. Ei 
răstălmăcesc Cuvântul sau iau un anumit aspect al lui şi îşi clădesc întreaga 
teologie în jurul lui, pretinzând în tot acest timp că mântuirea prin Isus este, 
desigur, baza a tot ceea ce spun ei. Acestui ultim aspect nu avem nimic să-i 
reproşăm. 

Nu privi la cuvintele lor, ci cercetează puterea care lucrează în ei. 
Lucrarea desăvârşită a lui Isus şi mântuirea prin har, prin credinţă, este 

punctul central al Evangheliei. Dacă mesajul mântuirii nu este lucrul înspre 
care converg toate, inimile nu ne pot fi întărite prin har. Pavel a hotărât ferm 
că nu vrea să ştie altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit – de aceea au 
fost atât de mulţi oameni câştigaţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 

Firea noastră se satură repede să audă despre ispăşire, pentru că ea Îl are 
pe Isus în centru. O astfel de învăţătură nu este pe placul omului egoist, care 
vrea în permanenţă să urce pe scenă pentru a prelua rolul principal. Dacă 
cedăm în faţa acestei dorinţe, vom face loc la tot felul de doctrine străine.  Să 
ne ţinem tare de harul lui Dumnezeu, căci doar el ne poate întări inimile. 
Învăţătura Evangheliei ne plămădeşte şi ne întăreşte credinţa. 

Lângă acest har, nu este loc pentru nimic ce ţine de mine. Harul a luat 
păcatul meu şi l-a pus asupra lui Isus, iar viaţa Lui neprihănită a pus-o asupra 
mea. Lucrul acesta este de neînţeles pentru mintea noastră, dar inima începe 
să-l pătrundă, dacă îl aude iar şi iar. Harul îmi aduce bucurie şi desfătare şi 
pune în mine dorinţa sfântă de a-L urma pe Isus. Harul mă face să urăsc 
dorinţele păcătoase. 

Rămâi lângă Evanghelie. Este singurul lucru care te poate scăpa de păcat, 
de moarte şi de Judecată. Luptă pentru credinţa care a fost dată, o dată pentru 
totdeauna, sfinţilor. Rămâi alipit de harul lui Dumnezeu!
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Căci dragostea lui Hristos ne strânge.
2 Corinteni 5:14

 Nimic nu ne leagă şi nu ne obligă, aşa cum o face dragostea: ea este mai 
presus de obiecţiile raţiunii şi biruie egoismul sinelui. 

Ce nu fac părinţii pentru copiii lor? Adesea se irosesc pe ei înşişi, 
dăruindu-se copiilor. Aceasta este puterea de constrângere a dragostei! În 
Cântarea Cântărilor găsim aceste cuvinte: “De ar da omul toate averile din 
casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.”

Dragostea noastră ne constrânge, dar dragostea lui Isus este cu mult mai 
puternică. Ea poate face ceea ce nimic altceva nu reuşeşte. Tocmai de aceea 
trebuie să te pierzi în ea: pentru că te priveşte, încă dinainte de a te fi născut. 
Ai fost ales înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu te-a văzut prin Fiul Său 
preaiubit. 

Sufletul tău trebuie să îşi găsească odihna în lucrarea de ispăşire. 
Mântuirea făurită de Isus rămâne în picioare pentru totdeauna. Niciodată nu 
vei veni degeaba la Isus, cu păcatul tău. El te curăţeşte şi te face alb ca zăpada. 

Dragostea a fost cea care L-a ţintuit pe Isus pe cruce. Fără Cruce, nu 
te-ar fi putut conduce spre Ceruri. El vrea să fii al Lui pe vecie. Dragostea Lui 
este fără sfârşit. De aceea a plătit preţul iubirii. Nu avem cum să pricepem cât 
de mare a fost preţul – tot ce putem face este să ne plecăm înaintea Lui cu 
recunoştinţă. 

Dragostea care L-a mânat pe Isus este puterea care trebuie să conducă 
şi viaţa ta. Dumnezeu a turnat dragostea Lui în inima ta, prin credinţa în El. 
Ţi-a uns ochii ca să îi poţi vedea pe ceilalţi aşa cum îi vede El. Dragostea lui 
Dumnezeu merge dincolo de tine – Isus a murit în locul fiecărui om. 

Cei mai mulţi oameni trăiesc fără Dumnezeu şi fără nădejde. N-au 
primit mântuirea. Dragostea lui Isus te împinge să mergi la ei. Trebuie să fii 
parte din marea trimitere a Bisericii. Holdele sunt albe, gata pentru seceriş. 
“Slăvitul Mântuitor este al meu! Toţi, toţi trebuie să-L vadă!”

Supune-te poruncii dragostei – în felul acesta, vei fi binecuvântat şi vei fi 
o binecuvântare. 



Pavel a parcurs un lung drum al creşterii în înţelepciune spirituală şi în 
maturitate. Cine i-ar putea sta alături? Cu toate acestea, Pavel nu era singurul 
care avea ceva de oferit – el, la rândul lui, avea nevoie de prietenii lui din 
Roma. Trebuiau să se încurajeze unii pe alţii în credinţa lor. 

La fel este şi astăzi. Mulţi predicatori au nevoie de ajutor. Poate ei au o 
mai bună înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu decât tine, poate trăiesc mai 
aproape de Isus decât trăieşti tu, poate sunt mai influenţaţi de Isus. Totuşi, 
au nevoie de tine. Au nevoie de rugăciunea ta de mijlocire. Au nevoie de 
dragostea ta. Au nevoie să vorbească cu tine despre viaţa de credinţă. Au nevoie 
să Îl întâlnească pe Isus prin tine. Trebuie să îţi aminteşti în permanenţă că 
predicatorul este un păcătos neajutorat, care nu are neprihănire în el însuşi. Şi 
el întâmpină ispite şi pericole la fel ca tine. Deznădejdea îi dă târcoale, la fel şi 
dorinţa de auto-afirmare. 

Mai mult decât atât, Satan îi atacă în mod deosebit pe cei care au 
slujba predicării sau care au o poziţie de conducere în biserică. De aceea, 
oamenii aceştia au nevoie de ajutor. Poţi să-i încurajezi mulţumindu-le pentru 
Cuvântul care ţi-a vorbit prin ei. Dar mai mult decât orice, ei au nevoie să ştie 
că există oameni care îi înconjoară cu rugăciune şi care sunt gata să le vină în 
ajutor – mare putere vine din asta!

Este extrem de important să le îndrepţi ochii spre Isus şi spre toate 
promisiunile pe care Dumnezeu le are pentru ei. Mintea unui slujitor cade 
foarte uşor pradă problemelor şi greutăţilor. Mereu apare ispita de a face 
comparaţii cu vremurile în care situaţia spirituală era alta – ce mare lucru este, 
pentru ei, ca atunci să aibă alături prieteni credincioşi care să le aducă aminte 
că Isus nu S-a schimbat! Puterea lui Dumnezeu de a interveni nu s-a micşorat.

Împreună trebuie să ne ajutăm unii pe alţii să rămânem credincioşi 
chemării pe care ne-a făcut-o Domnul. Trebuie să ne încredem cu tărie 
în Cuvântul Lui şi să continuăm să-L credem pe cuvânt, indiferent de 
împrejurări. Creştinii au nevoie de încurajarea celorlalţi în viaţă şi în slujire, în 
dragoste şi în fapte bune. 

Să ne îmbărbătăm unii pe alţii, prin credinţa pe care o avem!
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(…) ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe 
care o avem împreună, şi voi şi eu. 

Romani 1:12
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“Dar şi acum ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da 
Dumnezeu.” 

Ioan 11:22

Marta, sora Mariei, rosteşte aceste cuvinte. Nu era ea cea pe care o 
mustrase Isus? Nu-i spusese ei Isus că se îngrijorează şi se frământă pentru 
multe lucruri? Oare exemplul surorii ei, Maria, cea care şi-a ales partea cea 
bună, nu fusese o dojană pentru ea?

Da, păcatele şi lipsurile Martei nu Îi erau ascunse lui Isus şi El a vrut 
ca acestea să nu ne rămână nici nouă ascunse. Însă povestea Martei merge 
dincolo de aceste lucruri. Ea făcea parte din grupul prietenilor lui Isus. Este 
o binecuvântare să te poţi găsi acolo. Ei îi aparţinea casa din Betania, pe 
care a pus-o la dispoziţia lui Isus şi a ucenicilor Lui. A avea atâţia musafiri 
presupunea multă trudă, dar Marta nu s-a dat înapoi de la jertfire. Avem atât 
de mult de învăţat de la ea!

Când, în mijlocul slujirii ei, a fost mustrată de Isus, nu I-a întors spatele, 
dimpotrivă! Marta nu era prea mândră pentru a învăţa de la sora ei. Marta  şi-a 
ales, şi ea, partea cea bună. Cum ştim asta? Pentru că în Cuvânt citim despre 
roadele din viaţa ei. 

Când Lazăr s-a îmbolnăvit, surorile I-au trimis vorbă lui Isus: nu doar 
Maria, ci şi Marta. Cuvintele lui Isus au plămădit credinţă în inima ei. Ea nu 
s-a îndoit că este de folos să vii la Isus – ştia din proprie experienţă. Iată ce 
credinţă avea Marta în Isus ca mijlocitor!

După moartea lui Lazăr, Îi spune lui Isus minunatele cuvinte: “Dar şi 
acum ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.”

Învaţă de la Marta! Ea L-a slujit pe Isus. La fel trebuie să faci şi tu. 
Când Isus a oprit-o din lucrul ei, ea s-a smerit la cuvintele Lui. La fel 

trebuie să faci şi tu. Atunci vei ajunge la încrederea Martei în ceea ce poate face 
rugăciunea lui Isus.



26 Aprilie

34

Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce 
aminte de păcatele tale.

Isaia 43:25

Dacă vrei să ai vreun folos din Cuvântul lui Dumnezeu, nu este suficient 
să îl înţelegi; trebuie să crezi ceea ce a spus Domnul. Atunci când Dumnezeu 
te asigură că nu Îşi mai aduce aminte de păcatele tale, trebuie să primeşti acest 
minunat mesaj. 

Avem impresia că, atâta vreme cât nu respingem cuvintele Domnului, nu 
putem fi necredincioşi, dar nu este aşa. Dacă nu primim Cuvântul cu credinţă 
şi încredere, suntem necredincioşi, iar Cuvântul nu ne va mântui, ci ne va 
condamna. 

Ascultarea Cuvântului va avea întotdeauna unul din două rezultate: 
împietrirea sau viaţa. Aceasta se aplică şi celor mai mari şi mai glorioase 
promisiuni. Mulţi se împietresc când aud că Dumnezeu nu-Şi mai aduce 
aminte de fărădelegile lor. Pot asculta iar şi iar promisiunea aceasta, dar nu 
înţeleg nimic din ea. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne fără roadă - nu a fost 
primit, de aceea nu rodeşte bucurie. 

Atâta vreme cât Dumnezeu a spus că nu-Şi va mai aduce aminte de 
păcatele tale, păcătuieşti împotriva Lui îndoindu-te de cuvintele Sale. Este la 
fel de grav cu a-L numi nedemn de încredere. Nu face asta, ci mai degrabă lasă 
cuvintele Lui slăvite să aducă eliberare în inima ta! Domnul te-a eliberat de tot 
ce ai făcut şi, în locul faptelor tale, ţi-a dăruit toate faptele lui Isus. 

Nu te îngrozi, deci, când îţi revine amintirea păcatelor, ci rămâi lângă 
Cuvântul Domnului. Trebuie să îţi spui că, dacă Dumnezeu nu-Şi mai 
aminteşte lucrurile acelea, nici tu nu te vei mai gândi la ele. Dumnezeu a uitat 
lucrurile pe care le-a aruncat în marea uitării; la fel trebuie să faci şi tu. În 
acelaşi timp, priveşte ce Îşi aminteşte Dumnezeu în permanenţă: “Iată că te-am 
săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei.”

Domnul ştie că eşti un păcătos, dar eşti săpat pe palmele Răscumpă-
rătorului tău. Mâinile cu semnele cuielor stau mărturie a faptului că toate 
socotelile cu păcatele tale au fost încheiate. Isus le-a plătit la Golgota, aşa că tu 
nu trebuie să mai ai de-a face cu ele. Domnul te întâmpină cu harul Său.
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27 Aprilie
De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi 
în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

Efeseni 6:13

Nu ţi-ar trece prin minte că poate fi greu să rămâi în picioare şi după 
terminarea luptei, dar Dumnezeu ne cunoaşte deplin şi ne conduce spre o mai 
profundă înţelegere a noastră înşine, prin Cuvântul Său. 

Se întâmplă ca unii creştini, care au trăit cu Domnul multă vreme, să 
cadă de la credinţă cu doar câţiva ani înainte de a muri. Ca şi creştini, au avut 
de dat multe lupte – au luptat şi s-au frământat; dar chiar înainte de a ajunge 
la ţintă, au fost atacaţi de o ciudată răceală, însoţită de nepăsare. Aici au fost 
învinşi. 

Un bătrân luptător creştin se poate uita în urma lui, la nenumăratele 
lupte pe care le-a avut de dat: în unele a fost victorios, în altele a fost înfrânt. 
Şi poate începe să se întrebe: “Oare n-ar fi timpul să mă retrag din luptă?” Este 
periculos să crezi că mântuirea ţi-e asigurată înainte de a ajunge la ţintă. Dacă 
laşi să se strecoare acest gând, nu mai eşti convins că trebuie să iei toată armura 
lui Dumnezeu, iar dacă nu te înarmezi, eşti complet lipsit de apărare, atunci 
când Satan îşi demarează asupra ta ultimul atac de proporţii. 

Unele dintre cele mai tragice accidente din istoria alpinismului s-au 
întâmplat chiar înainte de atingerea vârfului. Toţi anticipau cu mare bucurie 
victoria imediată, dar câteva secunde de lipsă a concentrării i-au costat viaţa. 
Piciorul nu fusese pe teren solid, iar prăbuşirea spre prăpastie a fost inevitabilă. 

Lui Satan nu-i pasă dacă devenim aroganţi şi încrezători în noi înşine. 
Nu-i pasă de câte ori l-am înfrânt în trecut, atâta vreme cât ne poate zdrobi în 
ultima bătălie decisivă. Cel mai important lucru pentru el este victoria finală. 

Trebuie să te împotriveşti diavolului până în ultima zi – o poţi face doar  
într-o armură care nu îţi aparţine. Dumnezeu trebuie să îţi dea totul, iar tu 
trebuie să vii înaintea Lui neputincios. Toată puterea ta trebuie să vină din 
harul lui Isus. Trebuie să te îmbraci cu El şi să nu cedezi în faţa poftelor firii 
păcătoase. Nu dezerta din slujba lui Isus! Atunci nu vei fi învins în ultima 
bătălie şi vei rămâne victorios!
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Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş 
n-are viaţa veşnică rămânând în el.

1 Ioan 3:15

Unii cred că îşi pot urî fratele şi, cu toate aceastea, să fie mântuiţi prin 
har. Cuvântul lui Dumnezeu, însă, spune altceva. 

Întotdeauna au existat creştini care şi-au dorit iertarea păcatelor, dar fără 
a o rupe cu păcatul. Ei continuă să trăiască într-o relaţie rea cu fratele lor. Unii 
reuşesc să îşi rezolve problemele înainte de a muri, alţii nu. 

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre ura de fraţi, 
foloseşte o expresie şocantă. Cuvintele sunt atât de puternice, încât suntem 
foarte tentaţi să sărim peste ele. Încercăm să ne justificăm duşmănia şi să ne 
spunem că, de fapt, nu este vorba de ură. În felul acesta, încercăm să îndulcim 
Cuvântul, pentru a scăpa de judecată. E un drum tare periculos. Fiecare 
creştin trebuie să trăiască având în gând ziua când va trebui să dea socoteală. 
În ziua aceea, Dumnezeu îţi va descoperi dacă nu cumva ai folosit rău iertarea 
păcatelor, făcând din libertate prilej de a trăi după firea pământească, dar 
atunci va fi prea târziu să te mai pocăieşti. 

Ai povestit cu Isus de relaţia ta cu fratele cu care nu îţi mai vorbeşti?
Sunt anumite relaţii între fraţi care nu pot fi îndreptate prin discuţii; 

sunt şi situaţii în care cei doi trebuie să o apuce pe drumuri diferite; însă, când 
încetezi să mai ceri intervenţia lui Dumnezeu, răutatea şi răceala ţi se cuibăresc 
în inimă. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. El poate aduce vindecare şi 
restaurare acolo unde noi nu putem face nimic. El ne cunoaşte inimile şi ştie 
năzuinţa lor. 

Isus ne-a spus că trebuie să ne rugăm pentru vrăjmaşii noştri – pentru 
binele lor de aici şi pentru binele lor spiritual. Prin rugăciune, atingi inima lui 
Dumnezeu şi El o atinge pe a ta. 

Biblia numeşte ura de fraţi ucidere. Nici un ucigaş nu poate avea viaţă 
veşnică, dacă nu se pocăieşte. Isus nu poate sta laolaltă cu ura. Unul va trebui 
să plece: ori ura, ori Isus. 

Domnul nostru ne cheamă să ne împăcăm cu El şi unii cu alţii.
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29 Aprilie
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El 
sunt ‹da›. 

2 Corinteni 1:20

Mulţi credincioşi nu ţin cont de promisiunile lui Dumnezeu. Le-au golit 
de putere, iar acum adaugă o condiţie sau alta la ceea ce a promis Dumnezeu. 
Ei nu se îndoiesc de faptul că Cuvântul lui Dumnezeu stă în picioare – sunt 
siguri că ar fi primit ce le-a fost promis, dacă ascultarea, credinţa sau slujirea 
lor ar fi fost altfel. De aceea se străduiesc din răsputeri să fie aşa cum ar trebui 
să fie, dar falimentează din nou şi din nou. În final ajung să nu mai creadă că 
vor reuşi. Cred că sunt mântuiţi prin har, prin credinţa în Isus, dar nu reuşesc 
să aibă o viaţă de credinţă adevărată şi sănătoasă.

Dacă eşti un astfel de credincios, trebuie să iei aminte la ce spune 
Cuvântul. Problema ta este că încă încerci să te convingi de faptul că 
promisiunile lui Dumnezeu sunt “da” pentru tine. Când vei învăţa că nu 
semnătura ta validează promisiunile lui Dumnezeu? De ce insişti să validezi tu 
ceea ce deja a fost validat de Domnul Isus, cu Numele Lui? Toate promisiunile 
lui Dumnezeu sunt validate prin sângele lui Isus Hristos, de aceea poţi sa 
contezi pe fiecare dintre ele în parte!

Atunci când dai peste promisiunile lui Dumnezeu în Cuvânt, trebuie 
să îţi spui: aceste slăvite promisiuni rămân în picioare. Isus a îndeplinit toate 
condiţiile şi cerinţele. De aceea, sunt toate valide în dreptul meu – Isus mi le-a 
dăruit. 

Darurile pe care ţi le-a dat El au o valoare nesfârşită! Trebuie să le păzeşti, 
să le scoţi rând pe rând la lumină şi să le priveşti cu atenţie. Cu cât le priveşti 
mai mult, cu atât mai scump îţi va deveni tot ce ai primit de la Isus. Găseşte 
una dintre multele promisiuni ale Scripturii. Agaţă-te de ea. Mulţumeşte-I 
lui Dumnezeu pentru ea şi las-o să te poarte prin ziua sau noaptea care îţi stă 
înainte. 

Promisiunile lui Dumnezeu au o nemaipomenită putere: te poartă cu 
bine prin toate lucrurile care ar putea să te rănească sau să te apese. Fiecare 
promisiune în parte este legată de Numele lui Isus. El Însuşi Şi-a legat Numele 
de ele şi aşa ţi le înmânează ţie; tot ce trebuie să faci este să le primeşti şi să Îi 
mulţumeşti. 
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“Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui!” 
Matei 27:42

Cuvintele acestea au fost aruncate în bătaie de joc. Ce folos avea 
mântuirea Lui, dacă nici măcar pe Sine Însuşi nu Se putea mântui? Neajutorat 
şi ţintuit pe cruce, Isus nu părea să aibă prea multe şanse. Batjocoritorii au 
crezut că totul s-a sfârşit la cruce. Dar s-au înşelat. Nici prin gând nu le-ar fi 
trecut că vorbele lor erau adevărate – ei nu cunoşteau căile lui Dumnezeu. 
Ceea ce au spus ei era adevărat: Isus nu Se putea mântui pe Sine Însuşi, dacă 
voia să-i mântuiască pe alţii. 

De ce nu?
Pentru Dumnezeu este la fel de greşit să achiţi un vinovat, pe cât este 

de greşit să condamni un nevinovat. Dumnezeul cel sfânt urăşte orice fel 
de nedreptate. Pentru ca păcătoşii să fie achitaţi la judecată, Isus a trebuit să 
fie condamnat la pedeapsa lor. Dumnezeu este veşnic. Păcatul şi vina nu se 
evaporă, ca roua în faţa soarelui. Pentru păcat este nevoie de ispăşire. 

Nici una dintre jertfele noastre n-a putut stinge focul mâniei lui 
Dumnezeu. Era nevoie de o jertfă sfântă şi fără prihană, neatinsă de rău. Şi 
aceasta s-a întâmplat – Isus S-a dat pe Sine Însuşi. Când Isus a fost înălţat pe 
lemnul crucii, El nu mai era Fiul neprihănit al lui Dumnezeu, ci Cel asupra 
căruia Dumnezeu a pus toate păcatele lumii. Isus a murit ca vinovat. 

Tu ai fost mântuit ca nevinovat.
Isus te-a mântuit, dacă te adăposteşti în El. Acolo Dumnezeu nu mai 

vede păcatul tău. În Vinerea Mare, Dumnezeu Şi-a revărsat mânia asupra 
Jertfei pentru păcat. Dumnezeu nu te-a rânduit să primeşti mânia Lui, ci să 
primeşti mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Isus este cu adevărat Mântuitorul tău. El a ridicat păcatul de pe tine, 
pentru ca tu să poţi fi achitat de Dumnezeu. Când păcatele întregii lumi au 
fost puse asupra lui Isus, nici un păcat nu a fost uitat. Nici păcatul tău! Datoria 
ta a fost plătită înainte să te naşti. Isus îţi cunoaşte şi păcatele viitoare. A gustat 
amarul consecinţelor lor. 

Dar pentru El a fost mai important să te mântuiască pe tine decât să Se 
mântuiască pe Sine.



“Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut 
pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă 
roadă.”

Ioan 12:24

1 Mai
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Grăuntele de grâu are o soartă grea. Trebuie să coboare în ţărâna 
întunecată şi rece ca să moară. 

Este ceea ce I S-a întâmplat lui Isus. A trebuit să coboare în cea mai 
adâncă şi de nepătruns întunecime care există aici, jos – în întunericul părăsirii 
de către Dumnezeu. Acolo a trebuit să experimenteze, în mod fizic, moartea 
veşnică. 

Şi tu trebuie să mori. Trupul tău va fi pus în pământ. Dar chiar acum, 
în  drumul tău spre mormânt, este ceva în tine care trebuie omorât în fiecare 
zi: viaţa sinelui. Cât timp trăieşti, Domnul te conduce pe calea grăuntelui de 
grâu, dacă eşti cu adevărat un copil al Lui. O face luându-te deoparte. Înainte 
simţeai bunătatea şi admiraţia celorlalţi, dar acum nu le mai simţi. Acum i-ai 
dezamăgit. În diferite moduri, îţi este clar că ei s-au despărţit de tine. Ai auzit 
ce spuneau despre tine. Unele lucruri erau adevărate, altele nu. Dar ceea ce 
doare mai mult decât cuvintele este atitudinea din spatele lor. 

Ce se întâmplă?
În spatele tuturor acestor lucruri este Domnul. El pune grăuntele de 

grâu în pământ, pentru ca el să moară. Părerea ta despre tine însuţi trebuie să 
se schimbe, iar, pentru aceasta, El Se foloseşte de împotrivirea din afară şi de 
greutăţi. Când te confrunţi cu disciplinarea Lui şi cu necazurile, eul tău este 
dărâmat; dar eul încearcă să scape de moarte, el poate folosi suferinţa pentru 
a se mândri. Domnul, însă, nu Îşi va părăsi copilul. Într-o bună zi te vei vedea 
descoperit până în străfundul fiinţei tale. Lumina adevărului va străluci şi 
explicaţiile tale nu vor folosi la nimic – nu există nimic bun în firea ta. 

Trebuie să te desparţi de tine însuţi şi să trăieşti prin puterea lui Isus. 
Nimic din ce-i al tău nu va rezista. Dar tot ceea ce are El va rămâne în 
picioare. Când nu mai vrei să obţii nici o cinste pentru tine, pentru că doar 
Domnului I se cuvine toată cinstea, atunci aduci roadă pentru Dumnezeu.



“Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‹Robul nu este mai 
mare decât stăpânul său›. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă 
vor prigoni(…)” 

Ioan 15:20

2 Mai
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Când Isus i se arată lui Ioan drept Cel ce vine să îl învingă pe antichrist, 
haina Îi este înmuiată în sânge. Nu este sângele vrăjmaşilor Săi, ci sângele Lui 
scump! Ioan Îl vede pe Isus drept Mielul junghiat. Pentru veşnicie, Isus este 
legat de faptul că S-a dat pe Sine Însuşi pentru a-i mântui pe cei păcătoşi. El 
rămâne în veci Cel care Şi-a vărsat sângele pentru păcatul tău.

Isus ne aminteşte de sângele Său atât în Cuvânt, cât şi la Masa Lui, la 
Cină. Pomenirea sângelui nu se va sfârşi niciodată. Sângele Lui este în ceruri. 
Isus este preţul care trebuia plătit pentru ca păcatele tale să fie ispăşite, de aceea 
îţi este El infinit mai scump decât orice altceva.

Vremurile de încercare poartă în ele multe taine. Nici Domnul Isus 
nu a înţeles tot, în Grădina Ghetsimani. Nu înţelegem cum poate îngădui 
Dumnezeu încercări atât de mari peste copiii Lui. De ce întârzie să vină în 
ajutorul celor chinuiţi de frică şi îndoială, când puterile celui rău se dezlănţuie 
asupra lor? Oare vor veni astfel de vremuri şi peste noi? Nu putem şti. Dar 
în astfel de vremuri de încercare, temeliile vieţilor noastre se cutremură şi ne 
întrebăm: de ce?

Dumnezeu nu ne dă răspunsuri la toate întrebările pe care ni le punem, 
dar nu vrea să ne îndoim de faptul că ne-a cumpărat pentru El cu sângele lui 
Isus. Ce minunată este puterea pe care o primeşti când inima ţi-e deschisă 
pentru sângele Lui! Când îngădui sângelui Său să-ţi vorbească, totul se 
schimbă.  Întrebările tale trec pe locul doi, şi te pleci cu umilinţă în faţa 
loviturilor grele, spunându-I: “Facă-se voia Ta, precum în ceruri, aşa şi pe 
pământ!”

În acelaşi timp, rugăciunea ta este ca Isus să vină curând. Atunci vei 
vedea haina Lui înmuiată în sânge. Azi trebuie să crezi, dar atunci Îl vei vedea 
faţă în faţă! Nu trebuie să te temi la gândul că Îl vei vedea. Primul lucru pe 
care îl vor întâlni ochii tăi va fi sângele care te-a curăţit de toate păcatele. Ai 
fost cumpărat, preţul a fost plătit. De aceea Îl poţi urma pe Miel oriunde 
merge El!



Solomon iubea pe Domnul(...) 
1 Împăraţi 3:3

3 Mai

41

Îl iubeşti pe Isus? 
Sunt cuvinte puternice, dar Isus le foloseşte iar şi iar. El cere dragoste. De 

ce?
Celui care iubeşte nu-i este greu să dea răspunsul corect. Dacă vrei ca 

dragostea să înflorească, trebuie ca ea să fie reciprocă. Dacă iubeşti, tot ce îţi 
doreşti este dragostea celuilalt. 

Solomon iubea pe Domnul. Îl iubea pentru că Domnul l-a iubit mai 
întâi. Dumnezeu este Cel care pune dragostea în noi. Ceea ce-ţi aprinde inima 
este căldura inimii lui Dumnezeu, iar aceasta se întâmplă în primul rând prin 
dovada dragostei Sale care este Isus. Când stai în faţa lui Isus, Dumnezeu îţi 
arată că te iubeşte dincolo de tot ce vei putea înţelege vreodată.

Poate te abţii de la a folosi cuvinte puternice în a descrie dragostea ta 
pentru Isus. Poate că trebuie să spui smerit, împreună cu Petru: ”Doamne, 
Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” În spatele acestor cuvinte se află dependenţa 
adâncă a inimii tale de Isus. Eşti legat de El în viaţă, în moarte, în veşnicie. 

Nu eşti cuprins de tristeţe când auzi aceste cuvinte ”Solomon iubea 
pe Domnul”? Ţii minte că el nu a iubit până la capăt? Când a îmbătrânit, 
inima Lui s-a îndepărtat de Dumnezeul cel viu. Femeile păgâne pe care şi le-a 
luat l-au influenţat. Multă vreme a părut că merita să îşi vadă de treburi în 
neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Şi astăzi sunt mulţi care cred acelaşi 
lucru. Dar greşesc. Va veni ziua când vor culege ce au semănat. Sfârşitul vieţii 
lor va fi tragic, aşa cum s-a întâmplat şi cu Solomon. A ajuns un idolatru.

Dacă inima ta Îi aparţine Domnului, lasă-L pe El să ţi-o ţină. Nu lăsa 
pe nimeni şi nimic să o guverneze. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Solomon a uitat asta. Nu păşi pe urmele lui. Urmează-L pe 
Isus pe cărarea îngustă. Doar ea duce la viaţă.



În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după 
bogăţiile harului Său.

Efeseni 1:7

4 Mai
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Mulţi credincioşi duc o bătălie disperată pentru a fi eliberaţi. Se simt 
legaţi şi trăiesc într-o depresie continuă. Nu se pot elibera de părerile celorlalţi. 
Sunt în permanenţă îngrijoraţi de păcatul din gândurile lor. Arareori au avut 
parte de biruinţă în viaţa lor. 

În acelaşi timp, ei cred în Isus, dar nu au experimentat puterea 
eliberatoare a harului. Nu sunt convinşi că Evanghelia este nădejdea mântuirii, 
de aceea caută ajutor în alte moduri, în alte locuri şi sunt dezamăgiţi. Doar 
lucrarea isprăvită a lui Isus poate vindeca o inimă bolnavă şi chinuită. 

Cuvântul lui Dumnezeu spune că în Isus eşti eliberat de toate lucrurile 
care te-au ţinut legat. Nu eşti eliberat prin experienţele tale. Nu! Eşti eliberat 
prin sângele lui Isus.

Pe Dumnezeu L-a costat infinit de mult răscumpărarea ta. A trebuit să 
plătească cu viaţa Fiului Său preaiubit. De aceea nu îţi va da altă odihnă decât 
cea pe care o găseşti prin credinţa în Isus – aceasta trebuie să fie comoara vieţii 
tale: faptul că ai eliberare deplină şi completă în mijlocul întristărilor şi al 
deznădejdii. 

În ochii lui Dumnezeu nu are nici o greutate ceea ce simţi şi gândeşti tu. 
Dumnezeu se bazează numai şi numai pe Isus. Nenorocirea ta e că tu nu te 
sprijineşti pe Isus, aşa cum o face Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în harul Său, 
tânjeşte să te conducă spre aceste bogăţii de care nu ai avea parte niciodată, 
dacă ai fi creştinul de succes care doreşti să devii. 

Dumnezeu, însă, vrea ca Isus să fie totul pentru tine, dar, pentru aceasta, 
tu trebuie să fii un nimeni. În loc să audă nemulţumirile tale, Dumnezeu 
vrea să fii mulţumit cu bogăţia ta în Isus şi în lucrarea Lui desăvârşită. În loc 
să tânjeşti după eliberare, ar trebui să Îl lauzi pe Dumnezeu pentru că deja ai 
fost eliberat. Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a eliberat. În opinia lui Dumnezeu, 
nu duci lipsă de nimic. Ai de toate din belşug – pentru că Îl ai pe Isus. Şi 
împreună cu El, ai parte de toate bogăţiile harului!



(…) aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu 
mult mai bine.

Filipeni 1:23
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Pavel nu-şi dorea să moară, dar îşi dorea din tot sufletul să fie împreună 
cu Isus. 

Moartea este vrăjmaşul cel din urmă. Chiar şi creştinii pot fi cuprinşi 
de teamă şi nelinişte, gândindu-se la ea. Dar, pentru copiii lui Dumnezeu, 
boldul morţii este frânt. Isus a deschis o nouă cale, prin moarte. Nu este o 
cale îngustă, ci una atât de largă, încât credinciosul aflat în pragul morţii nu 
mai vede moartea, ci slava lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să te gândeşti 
la sfârşit. În faţa ta stă începutul vieţii veşnice. Da, Isus Însuşi o numeşte 
“începutul”.

A dori să fii cu Isus nu este acelaşi lucru cu a-ţi pierde dorinţa de a mai 
trăi. Un creştin viu are ochii deschişi pentru toată bunătatea lui Dumnezeu, 
dar, în acelaşi timp, în inima lui se află dorul de a fi cu Isus. 

Viaţa pe pământ nu este întotdeauna uşoară. Sunt multe lucruri în noi 
şi în jurul nostru care ne pot împovăra şi umili. Nu vei găsi în lume pacea pe 
care o cauţi. N-o vei găsi nici în tine însuţi. Remuşcările şi necazurile aruncă 
umbre grele peste viaţa ta. 

Dar… aşteaptă cu bucurie ziua când vei fi cu Isus. Atunci nu te vei mai 
teme de nimic, nici o boală nu te va mai măcina, moartea nu îţi va mai răpi pe 
nici unul dintre cei dragi, nu va mai exista nici o neînţelegere. Isus în noi toţi 
– atunci ne vom purta unii cu alţii aşa cum se poartă Isus cu noi. 

Vremurile posomorâte, întunecate nu vor mai fi. Veşnicia va fi o zi fără 
sfârşit, plină de bucurie, petrecută în slujirea şi spre slava lui Dumnezeu şi a 
Mielului. 

Ne îndreptăm spre veşnicie, datorită lucrării desăvârşite şi de neclintit a 
lui Isus. Nu ducem lipsă de nimic. În curând va veni ziua când Îl vom vedea.



Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale. 
Psalmul 40:11
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Există în Biblie cuvinte care îmi dau o bucurie imposibil de descris. 
Versetul acesta face parte din această categorie; mi-e dragă mai ales o traducere 
mai veche, în limba daneză, care spune “Tu, Doamne, nu Îţi vei închide inima 
faţă de mine.” Tatăl meu ceresc ar avea toate motivele să o facă: de atâtea ori 
I-am rănit iubirea, de atâtea ori m-am lăsat în puterea lui Satan, sunt atâtea 
umbre de păcat în mine şi de atâtea ori inima mea e goală, indiferentă şi rece. 

Însă inima lui Dumnezeu nu este aşa, ci este deschisă, pentru că 
Dumnezeu iubeşte cu toată fiinţa Lui. Nimeni nu poate opri valul căldurii 
dragostei Lui, în afară de El Însuşi, iar El nu o va face. El i-a descoperit lucrul 
acesta slujitorului Său, şi acum şi ţie. 

S-ar putea ca alţii să îşi închidă inimile. Părerile celorlalţi se pot schimba 
de la o zi la alta. Popularitatea este un lucru foarte nestatornic. Isus a văzut 
cum aceiaşi oameni care duminica L-au ovaţionat cu cuvintele “Binecuvântat 
este Cel ce vine în Numele Domnului!”, în vinerea următoare au strigat 
“Răstigneşte-L!”

Dar Isus a văzut şi cum, în orice circumstanţe, inima lui Dumnezeu 
a rămas deschisă pentru El – până în ziua când, atârnând pe lemnul 
blestemului, a strigat “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai 
părăsit?”. Doar atunci Şi-a închis Tatăl inima faţă de Fiu. Isus a păşit sub 
mânia lui Dumnezeu, ca Înlocuitor şi Răscumpărător al tău, şi întunericul 
L-a împresurat sus, pe Golgota. Luând asupra Lui ceea ce ar fi trebuit să 
cadă asupra ta, Isus a deschis pentru totdeauna inima lui Dumnezeu faţă de 
tine. Când Dumnezeu priveşte înspre tine, nu eşti singur, ci eşti îmbrăcat în 
Hristos; iar Dumnezeu nu-Şi poate privi Fiul, fără ca inima să I se deschidă. 
Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în Isus, de aceea Îşi găseşte plăcerea şi în tine, 
care trăieşti cu Isus. 

Astfel, tu poţi să-ţi întorci privirile cu bucurie şi îndrăzneală înspre 
Domnul şi, în Numele Lui, să priveşti spre cer şi să spui: Îţi mulţumesc, 
Dumnezeul meu, că nu-Ţi vei închide inima faţă de mine!



Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are 
viaţa.

1 Ioan 5:12
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Este chiar atât de simplu. Dacă Îl ai pe Isus, ai viaţa. Dacă nu Îl ai 
pe Isus, nu ai nici viaţa. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu este Mântuitorul tău 
personal, eşti pierdut şi vei fi pierdut pentru veşnicie. Singura ta şansă de a 
evita soarta aceasta este să Îl primeşti pe Isus. 

Mulţi sunt mulţumiţi de viaţa lor spirituală, deşi nu Îl au pe Isus. Iau 
parte la servicii ale bisericii şi la întâlniri, crezând că asta înseamnă să fii creştin 
adevărat. Dacă folosesc şi Biblia şi rugăciunea, se simt cu atât mai siguri pe 
ei. Dar mântuirea nu se află în nimic din ceea ce facem noi. Mulţi oameni 
evlavioşi vor fi închişi pentru totdeauna în afara odăii de nuntă, pentru că 
Dumnezeu nu va găsi în vieţile lor ceea ce caută. 

Dar ce anume caută Dumnezeu în viaţa ta? Dumnezeu Îl caută pe 
Isus. Dacă Îl găseşte, găseşte viaţa. Când Isus trăieşte în inima ta, tot ce este 
şi are Isus, El împarte cu tine. De aceea ai viaţa când Îl ai pe Isus. Nu-i aşa 
că e ciudat? S-ar putea să duci lipsă de toate şi totuşi să ai viaţa, pentru că Îl 
ai pe Isus. Tâlharul de la dreapta lui Isus era lipsit de toate, dar L-a primit ca 
Mîntuitor al său – şi a primit viaţa. 

Mulţi dintre cei care trăiesc o viaţă morală şi respectabilă vor pieri, 
pentru că nu şi-au pus niciodată aceasta întrebare vitală: Îl am pe Fiul? 

Trebuie să cauţi în tine exact ce va căuta şi Dumnezeu în Ziua Judecăţii 
– El Îl va căuta pe Fiul în viaţa ta. Veşnicia ta depinde de găsirea Lui.  Dacă 
Îl ai pe Isus, ai totul şi Dumnezeu va spune că nu îţi lipseşte nimic. El te vede 
una cu Fiul. Bogăţiile lui Isus sunt bogăţiile tale. Când Dumnezeu Îl vede pe 
Isus, vede iubirea desăvârşită şi supunerea totală în faţa voii Sale. Inima Tatălui 
tresaltă de bucurie la vederea Lui, şi a ta, dacă eşti una cu El. 

Isus bate la uşa inimii tale. El vrea să intre. Vrea să fie una cu tine – 
astfel, vei fi mântuit pentru veşnicie. 



Unde este, dar, fericirea voastră?
Galateni 4:15
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Mentalitatea legalistă de rob alungă bucuria. Nu te mai vezi 
binecuvântat: te priveşti; începi să te compătimeşti; te străduieşti din răsputeri 
să devii mai bun… Dar niciodată nu vei fi mulţumit, decât dacă ajungi să cazi 
în ipocrizie. 

A deveni creştin înseamnă a o rupe cu eul. Lucrurile nu mai ţin de mine 
– nu mai contează paşii mei înainte sau înapoi. A deveni creştin înseamnă că 
întreaga mea mântuire depinde de Isus şi de nimic altceva. La punctul acesta se 
împotmolesc mulţi credincioşi. Ei privesc la propria neputinţă, se gândesc că 
nu fac nici un progres, nu citesc destul de mult din Biblie, nu se roagă destul, 
nu mărturisesc destul de mult. Ei încă se privesc prin prisma acestor cuvinte: 
“nu este destul”.

Atâta vreme cât faci asta, nu poţi să te vezi binecuvântat. Perseverezi pe 
drumul auto-îmbunătăţirii şi niciodată nu ajungi la capăt. 

Aminteşte-ţi cum a fost când L-ai întâlnit pe Isus! De cine erai mulţumit 
şi entuziasmat? Numai şi numai de Isus. Atunci ştiai că, deşi erai păcătos până 
în măduva oaselor, totuşi ai fost mântuit prin har. N-o meritai câtuşi de puţin! 
Atunci ai realizat că ai primit totul pe nimic, de la Mântuitorul. Şi atunci te-ai 
văzut binecuvântat. Nu puteai să nu fii fericit! Inima îţi cânta de bucurie!

Dumnezeu doreşte să continui în această relaţie. Trebuie să te desfeţi în 
faptul că mântuirea ta I se datorează doar lui Isus. Păcatul tău nu o micşorează, 
faptele tale bune nu îi adaugă nimic. Cel mai măreţ lucru din viaţa ta a fost 
înfăptuit fără tine – doar prin Isus. 

Singurul lucru cu care te poţi mândri este Isus. El este singurul 
desăvârşit. În El nu este nici urmă de pată. Iar tu ai parte de bogăţia Lui. De 
aceea trebuie să te consideri binecuvântat!



Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce 
priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; 
şi aceasta, ca să aduceţi rod pentru Dumnezeu.

Romani 7:4
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Lucrul cel mai important este ca, prin credinţă, să aduci roadele 
mântuirii. Ai parte de mari înfângeri în viaţa de credinţă, pentru că aduci 
roadele morţii – nu trăieşti în realitatea permanentă a faptului că ai murit faţă 
de Lege. 

Când nu mori faţă de Lege, lauda adevărată piere din viaţa ta. Acuzaţiile 
Legii domnesc peste tine şi toată atenţia ta este concentrată pe faptul că nu 
eşti aşa cum ar trebui să fii. Nu citeşti destul din Biblie, nu te rogi destul, nu 
mărturiseşti destul, nu-ţi pasă destul de ceilalţi. Peste toată viaţa ta domnesc 
cuvintele “nu destul”.

Aşa este. Indiferent cât faci, nu este destul. Atâta vreme cât eşti preocupat 
de Lege, cu poruncile ei, te afli încă sub blestemul ei. 

Cum poţi rămâne surd la cuvântul Evangheliei?! Isus te-a mântuit! Te-a 
scăpat de la a-ţi spune la Judecată că nu ai făcut destul. Când Isus a murit, ai 
murit şi tu faţă de Lege. Dacă inima ta se agaţă de El, nu mai eşti “căsătorit” 
cu Legea. Eşti al Altuia, al Celui care a murit şi a înviat pentru tine. În loc să 
suspini şi să suferi sub apăsarea teribilă a cuvintelor “nu destul”, poţi striga de 
bucuria cuvintelor “destul pentru veşnicie”, pentru că ele au fost scrise peste 
toată viaţa ta. Isus le-a scris cu sângele Său, iar ceea ce a scris El, nimeni nu 
poate şterge. 

Cum poate scrie Isus “destul pentru veşnicie” pe viaţa ta? O poate face 
pentru că ai devenit al Lui, fără a încheia vreun contract prenupţial în relaţia ta 
cu El. De aceea, toate bogăţiile Lui îţi aparţin ţie – şi ele atârnă în balanţă mult 
mai greu decât toate păcatele tale. 

Tu eşti al Lui. 
Acesta este lucrul care trebuie să te definească, înainte de orice altceva. 

Este lucrul care trebuie spus, atunci când s-a spus totul. Isus te-a cuprins în 
braţele Lui, pe dinainte şi pe dinapoi. Eşti eliberat de sub Lege. Îi aparţii doar 
Lui. El este totul pentru tine şi tu eşti totul pentru El. 



(…) ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
Romani 7:4
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Când ai început să crezi în Isus şi L-ai primit în inima ta, ai primit şi o 
puternică dorinţă de a aduce roade pentru Dumnezeu. Îţi spui din nou şi din 
nou: Dacă aş putea aduce roade pentru Dumnezeu! Rugăciunea inimii tale 
este ca Domnul să fie proslăvit. 

În acelaşi timp, ajungi să vezi că nu se alege aproape nimic de dorinţa ta. 
Iei noi hotărâri, dar lucrurile nu se schimbă şi te întrebi: Ce se întâmplă? S-ar 
putea să fie mai multe cauze, dar în cazul unui creştin plin de râvnă, cel mai 
adesea este vorba de faptul că el a devenit mai preocupat de rod decât de Isus. 

Nu vei avea nici un rod, în ciuda faptului că te gândeşti neîncetat la asta. 
Pe de altă parte, dacă te întorci spre Isus, viaţa ta va primi o creştere sănătoasă. 
Atunci când Isus este bucuria şi desfătarea inimii tale, roadele credinţei încep 
să încolţească; pe când preocuparea ta permanentă pentru roade te lasă gol şi 
dezamăgit. Nu găseşti ceea ce cauţi. Şi, la urma urmei, chiar dacă ai găsi, nu 
ţi-ar folosi la nimic. Ar fi doar o mare ispită de a te mândri. 

Dar, în marea Lui bunătate, Domnul ţi-a închis toate celelalte uşi. Isus 
este Calea – singura cale. Şi trebuie să ştii că este calea sigură. 

Niciodată nu vei întâlni un credincios care trăieşte în adâncă părtăşie cu 
Isus şi care să nu aibă parte de roadele sfinte ale credinţei. Cel care trăieşte cel 
mai aproape de Isus aduce cele mai multe roade. Pur şi simplu aşa este. Ştii de 
ce? Pentru că, de fapt, Isus este Cel care aduce roadă prin tine. El este viţa, iar 
tu eşti mlădiţa. 

Acesta este motivul pentru care Domnul, prin Cuvântul Său, te va 
conduce spre toate bogăţiile mântuirii. Ochii ţi se vor deschide şi vei vedea că 
te înşeli atunci când crezi că duci lipsă. Ai de toate. Nu poţi să Îl ai pe Isus, 
fără a avea, împreună cu El, toate binecuvântările duhovniceşti din locurile 
cereşti. 

Doar primind harul nemeritat, poţi aduce roade pentru Dumnezeu. 



Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice laudă de felul 
acesta este rea.

Iacob 4:16
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Despre ce fel de cuvinte mari este vorba? Care sunt cuvintele acestea rele? 
Este vorba de cele care înfăţişează astfel viitorul: “Astăzi sau mâine ne vom 
duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vor face negustorie şi vom câştiga!”

De ce îţi faci planuri fără a te gândi că nu eşti decât un abur care se 
arată puţin, apoi piere? Nu ştii când ţi se termină viaţa. Nu ştii nici dacă te vei 
îmbolnăvi sau dacă teama de război va fi înlocuită de trăirea ororilor lui. 

Eşti doar o fiinţă umană măruntă, care nu este stăpână pe viaţa ei sau 
pe circumstanţe. Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, te lauzi dacă vorbeşti de 
parcă ai fi stăpân şi ai putea decide. Dar, încă de la Cădere, omul a vrut să fie 
ca Dumnezeu. 

Ce rămâne de făcut?
Dumnezeu trebuie să intre în viaţa ta, în gândurile tale. Trebuie să îţi 

atingă cuvintele. Ceea ce vei face sau nu vei face nu mai depinde de tine, ci 
Dumnezeu şi voia Lui trebuie să domnească. Trebuie să îţi iei locul smerit. 
Nu ştii care e lucrul cel mai bun şi, chiar dacă ai şti, ar fi doar prin bunătatea 
lui Dumnezeu care ţi-a dat viaţă, putere şi tărie. Eşti total dependent de 
Dumnezeu în viaţa ta, iar dependenţa aceasta trebuie să-ţi imbibe toate 
planurile pe care ţi le faci. 

Niciodată nu vei izbuti în viaţă, atâta vreme cât te încăpăţânezi să mergi 
pe drumurile alese de tine – ele sunt doar o expresie a aroganţei şi a păcatului. 
Nu. Trebuie să îţi pui mâna în mâna Dumnului şi El te va conduce pe căile pe 
care a hotărât dinainte că trebuie să mergi. 

Nu păcătui împotriva Domnului, luându-ţi viaţa în propriile mâini. 
Încrede-te în El, căci El nu te va lăsa de izbelişte. El te va conduce, potrivit cu 
voia şi cu planul Său, pentru ca să ajungi la ţinta veşnică, cerească.



“Rămâneţi în Mine (…) căci despărţiţi de Mine nu puteţi face 
nimic.” 

Ioan 15:4-5
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Isus le spune cuvintele acestea ucenicilor Săi. Poate ne gândim că ele ar 
trebui spuse necredincioşilor. Isus are un mesaj şi pentru ei, dar în vorbirea Lui 
de rămas-bun, El Se adresează ucenicilor Lui. 

Creştinul se află în pericolul de a acţiona fără Isus. Adesea ne poate 
părea atât de clar că o anumită cale este cea bună, fără însă ca ea să fie calea lui 
Dumnezeu. Nu avem nici o îndoială cu privire la ce trebuie să facem, deşi Isus 
nu a luat parte la hotărârea noastră. Adesea Îi cerem lui Isus să binecuvinteze 
ce am hotărât, nu-i aşa?  Ni se pare de la sine înţeles că Isus va fi de aceeaşi 
părere cu noi. De aceea dăm greş în atâtea lucruri. Încă de la bun început, ne 
uităm spre noi înşine. Apoi mergem la Isus, fără să ne dăm seama că ne-am 
despărţit de El. El nu are nici o obligaţie de a duce la îndeplinire gândurile şi 
planurile noastre. 

Altfel trebuie să începem. Trebuie să recunoaştem că suntem fără 
putere. Despărţiti de Isus nu putem face absolut nimic. Nu putem să gândim 
gândurile Lui. El trebuie să ne ajute şi să ne îndrepte în toate. 

Toate începuturile bune pornesc de la recunoaşterea neputinţei noastre 
înaintea lui Dumnezeu, iar continuarea bună, la fel. Totul depinde de 
rămânerea noastră în Isus. Întreaga noastră viaţă trebuie să ne întoarcem la El. 
Niciodată nu vom ajunge la stadiul în care să putem face ceva prin noi înşine. 
Întotdeauna va trebui să primim. 

Lumina cuvintelor lui Isus ne cercetează, dar în acelaşi timp ne dăruieşte 
o slăvită Evanghelie. Isus nu aşteaptă absolut nimic de la noi. Ştie că nu putem 
contribui cu absolut nimic. Tot ce putem face este să rămânem în El. Dacă 
vom face asta, El va lucra prin noi şi vom fi o binecuvântare pentru alţii. 

De fapt, nu este important ca oamenii să ne întâlnească pe noi – ei 
trebuie să Îl întâlnească pe Isus. El păşeşte înainte, prin robul lui fără putere, 
care nu este nimic prin el însuşi şi care, tocmai de aceea, se agaţă doar de Isus. 



(…) pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte 
pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca 
neprihănire. 

Romani 4:5
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“Socoteşte pe un păcătos neprihănit” – sunt cuvinte grele, dar adevărate. 
Dumnezeu îl declară pe păcătos neprihănit, atunci când acesta, prin credinţă, 
se adăposteşte în Isus. 

Păcătos – da, aşa începe un creştin, dar el nu rămâne la stadiul acesta, 
nu-i aşa? Atunci când Isus locuieşte în inima unui păcătos, nu mai putem să îl 
condamnăm pe acesta ca fiind păcătos.

Este important să învăţăm să deosebim omul vechi de omul nou. Dacă 
este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi. În acelaşi timp, însă, nu toate lucrurile s-au făcut noi – 
firea mea păcătoasă mă va urmări până la mormânt. Firea aceasta va continua 
să fie rea şi păcătoasă, de la naştere, trecând prin convertire şi până la moarte. 
Ea nu poate şi nici nu a fost menită să fie mântuită, ci trebuie să piară în 
moarte. 

Adesea vom fi ispitiţi să credem că omul vechi a fost îndreptat şi 
transformat, pentru că el se schimbă. Păcatul nu se mai manifestă ca înainte, 
dar nu vei fi altul doar pentru că ţi-ai schimbat hainele. 

Chiar dacă eşti credincios de mulţi ani, tot mai ai nevoie de Cuvântul 
lui Dumnezeu care îl declară pe păcătos neprihănit. Firea ta este şi va rămâne 
rea şi păcătoasă - are propria ei voinţă şi vrea să trăiască liberă de amestecul lui 
Dumnezeu. 

Ai curajul să crezi că mai poţi fi mântuit, când, după atâţia ani de 
credinţă, ai rămas un păcătos care are nevoie de mântuire? Tot ce ai este 
credinţa în Isus. De El trebuie să te agăţi, în neputinţa şi în răutatea ta. Doar 
în felul acesta, credinţa îţi va fi socotită ca neprihănire. Dumnezeu te va vedea 
împreună cu Cel de care te-ai agăţat, şi va vedea în tine tot ce a înfăptuit Isus. 
Acesta e motivul pentru care poţi privi cu pace spre Judecată – vei fi mântuit 
datorită Altuia. 



(…) căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.
1 Corinteni 3:17
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Biblia ne dă o imagine clară a creştinului, dar este atât de greu să ne 
ţinem de ea! Experienţele, gândurile, sentimentele noastre spun despre noi 
ceva foarte diferit faţă de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. 

Creştinul este Templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte, prin Duhul 
Sfânt, în fiecare om care a fost născut din nou. Nimeni nu poate crede în Isus 
decât prin Duhul Sfânt. Nimeni nu poate trăi în relaţie cu Dumnezeu decât 
prin mijlocirea Duhului Sfânt. Duhul pune deoparte şi consacră pe orice om 
pe care îl locuieşte, aşa încât acesta nu mai trăieşte pentru sine. 

Nu faptele tale bune te fac bun. Nu, ci Domnul care Şi-a făcut lucrarea, 
venind să locuiască în tine. Orice casă în care intră va fi umplută de slava Lui. 
Este atât de greu de priceput cum se poate ca El, Cel înălţat şi sfânt, să intre 
şi să locuiască în inima ta murdară şi păcătoasă! Dar lucrul acesta se întâmplă 
datorită sângelui lui Isus care te-a curăţat de orice păcat, prin credinţa în El.

Trebuie să faci loc în inima ta pentru adevărul potrivit căruia tu eşti 
Templul sfânt al lui Dumnezeu. Diavolul face tot ce-i stă în putinţă pentru 
a te determina să uiţi lucrul acesta, deoarece se teme de pericolul pe care îl 
reprezintă credinţa ta în acest adevăr. 

Odată ce Dumnezeu te-a făcut Templul Lui sfânt, nu te mai poţi 
da necurăţiei, pentru că nu vrei să spurci ceea ce este a lui Dumnezeu. 
Dimpotrivă, cea mai mare dorinţă a ta este ca templul să fie pe măsura curăţiei 
Celui ce îl locuieşte. 

Adânc în inima ta se află dorinţa arzătoare de a-L slăvi pe Isus. 
Urmeaz-o! Nu lăsa ca diavolul, lumea sau firea ta păcătoasă să te spurce. 
Lasă-L pe Isus să curăţească deplin templul vieţii tale. Şi mulţumeşte-I că nu 
se opreşte din această lucrare. Dacă rămâi în El şi El în tine, vei aduce multă 
roadă. 

Iar El Însuşi va păşi în Templul Său!



Marta era împărţită cu multă slujire.
Luca 10:40
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Marta era o femeie pricepută, tare ocupată cu toate câte erau de 
făcut în jurul casei; iar hărnicia ei a adus roade bogate. Casa în care locuia, 
împreună cu fratele şi sora ei, era a ei. Există o fină legătură între râvna ei 
şi ospitalitatea de care au beneficiat Isus şi ucenicii. Dacă eşti prins într-o 
mulţime de îndatoriri de zi cu zi, munca ta îţi va oferi multe satisfacţii şi vei fi 
o binecuvântare pentru alţii. 

Chemarea ta pe pământ a fost gândită să îţi fie şi ajutor împotriva 
păcatului. Inactivitatea nu aduce nimic bun. E evident pericolul de a te pierde 
în prea multe vorbe. Multă deşertăciune este în mulţimea vorbelor, de aceea, 
teme-te de Dumnezeu, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Eşti asaltat de dorinţa 
de distracţie şi de divertisment. De aici ajungi la un mod lumesc de a gândi 
şi de a trăi, apoi ajungi nemulţumit de propria viaţă şi începi să îi judeci pe 
ceilalţi. 

Marta ar trebui să fie un exemplu pentru orice creştin, dar şi un semnal 
de alarmă. Punctul ei forte îi era, în acelaşi timp, şi punctul slab. Marta avea 
impresia că Maria ar fi trebuit să fie ca ea. Aşa se întâmplă de obicei. Când 
munceşti din greu şi ai de dus la bun sfârşit sarcini dificile, începi să îi invidiezi 
pe cei care nu muncesc la fel de mult şi devii critic şi vulnerabil. Sau, în cel 
mai rău caz, multele sarcini pe care le ai te ţin atât de ocupat, încât nu mai ai 
vreme pentru singurul lucru care “trebuieşte” – nu te mai aşezi, în linişte, la 
picioarele lui Isus. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Isus o iubea pe Marta. Ştia prea 
bine câte făcuse ea pentru El. Isus ştia că inima ei era focalizată pe El, în ciuda 
greşelilor şi păcatelor din viaţa ei. Ospitalitatea pe care le-o arătase lui Isus şi 
prietenilor Săi venea din dragoste şi nu s-a zgârcit în dăruirea ei. 

Copiii lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi, chiar şi azi, prin creştini ca şi 
Marta. Isus îi iubeşte. Ei ne învaţă, prin exemplul lor, despre binecuvântarea 
muncii. În acelaşi timp, Isus reaminteşte fiecărui credincios de acel singur 
lucru care trebuieşte: oprirea, în linişte, la picioarele Lui, cu Scriptura deschisă 
şi mâinile împreunate pentru rugăciune. 



(…) a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, (…) după 
ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 

Evrei 9:12
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Păcatul leagă. Acesta este motivul pentru care atât de mulţi oameni 
nu sunt răscumpăraţi: ei încearcă să se elibereze singuri de păcat, dar nu 
reuşesc. Nici lucrurile materiale, nici religiozitatea de vreun fel nu îi ajută la 
nimic. Chiar şi creştinii ştiu cum este să îţi lipsească răscumpărarea. Poate, 
în cazul lor, nu este vorba de păcate exterioare, pe care să le vadă ceilalţi, ci 
de păcate ascunse, care cresc în adâncul sufletului. Poate e vorba de faptul că 
toate gândurile ţi se concentrează asupra propriei persoane sau poate e vorba 
de ambiţie, de frivolitate sau de toate grijurile care îţi arată cât de slabă îţi 
este credinţa. Nici creştinului nu-i este, deci, străină întrebarea: “Cum pot fi 
răscumpărat?”

Cuvântul lui Dumnezeu spune că, dacă ai venit la Isus cu păcatul tău, 
eşti, deja, răscumpărat. Ai parte de răscumpărare veşnică din momentul în care 
ţi-ai pus încrederea în El, iar această răscumpărare se revarsă peste toată viaţa ta 
şi este a ta şi în veşnicie. Când vei pricepe că nu trebuie să câştigi ceea ce Isus a 
câştigat deja pentru tine?

Răscumpărarea nu trebuie câştigată, ci găsită. Nu ajută la nimic să te 
străduieşti din răsputeri pentru ea. Dacă vrei să găseşti răscumpărarea câştigată 
de un altul, trebuie să te întorci la ceea ce deja a fost înfăptuit. Trebuie să cauţi 
răscumpărarea acolo unde se află ea. Întoarce-te la Cuvânt. Ascultă ce spune 
Dumnezeu. Agaţă-te de asta. Atunci vei descoperi puterea  Cuvântului despre 
răscumpărare. Cuvântul dă naştere la laudă în inima ta şi nu poţi decât să 
cânţi: “Acum, mereu, în veci de veci / Am biruinţă-n Domnul meu!”

Tu eşti al lui Isus, deci trebuie să laşi în urmă orice gând că s-ar putea să 
nu fii răscumpărat. Isus te-a mântuit într-o Împărăţie în care răscumpărarea 
veşnică a fost câştigată pentru tine. 

Viaţa ta de copil al lui Dumnezeu va fi tot mai sărăcită, dacă nu înveţi 
să te încrezi în Isus. Rugăciunea şi cântarea de laudă vor amuţi, deznădejdea şi 
disperarea te vor copleşi. Dar dacă te întorci la bogăţiile care îţi aparţin în Isus, 
bucuria ta va da pe deasupra şi cântările tale de laudă nu se vor mai sfârşi. 



(…) Prin cunoştinţa Lui, Robul meu cel neprihănit va pune pe mulţi 
oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui 
povara nelegiuirilor lor.

Isaia 53:11
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Nimic nu este la fel de important ca a avea o adevărată cunoaştere a lui 
Isus. Nimic nu este mai important decât să păstrezi această cunoaştere. 

Să nu ai impresia că Îl cunoşti pe Isus, doar pentru că ştii că a murit 
pentru păcatele tale. Sunt mulţi cei care, cu buzele, pot spune cuvintele 
potrivite, dar mărturisirea gurii lor nu a ajuns niciodată să fie şi credinţa 
inimii.

Adevărata cunoaştere a lui Isus este cea a inimii, care se manifestă prin 
însetarea omului dinăuntru după Isus. Dacă tânjeşti să auzi că toate păcatele 
ţi-au fost iertate prin Cuvântul de pe Cruce, acesta este un semn bun, deoarece 
gândirea logică şi bunul simţ nu doresc să audă despre sângele lui Isus. Nu 
este foarte dificil să accepţi la nivel intelectual adevărurile creştinismului. 
Dar este cu totul altceva ca inima să îţi fie născută din nou, pentru că inima 
nouă trăieşte prin Cuvântul lui Isus, Cel care a purtat nelegiuirile noastre, şi 
ea niciodată nu va obosi să audă vestea bună a mântuirii. Cu cât o aude mai 
mult, cu atât dorul ei este mai mare şi cu atât mai mult tânjeşte după cer. 
Acolo nu vei mai înţelege în parte, ci vei înţelege pe deplin. 

Chiar dacă niciodată nu te vei putea mulţumi cu măsura în care Il 
cunoşti pe Isus, totuşi, acesta rămâne cel mai scump lucru din viaţa ta. 
Cunoaşterea ta de Isus îţi deschide drumul spre bogăţiile harului Său. Nu con-
ştientizezi faptul că există o legătură între cunoaşterea ta şi tot ceea ce ţi-a fost 
dat prin sângele Lui. Neputinţa ta şi harul Său desăvârşit par a fi disproporţio-
nate. 

Nu poţi primi mântuirea în mod desăvârşit, dar, întrucât mântuirea de 
care ai parte prin cunoaşterea lui Isus este o mântuire desăvârşită, ea acoperă 
toate imperfecţiunile din viaţa ta. 

Dacă Îl cunoşti pe Isus, eşti neprihănit în faţa lui Dumnezeu. Harul lui 
Dumnezeu nu este plata pe care o primeşti pentru că Îl cunoşti pe Isus, ci este 
un dar nemeritat, primit doar prin meritele lui Isus. El este totul pentru tine, 
pentru că a făcut totul în locul tău. În felul acesta eşti tu neprihănit înaintea 
lui Dumnezeu. 



Şi, prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să 
vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. 

Evrei 2:18
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Te surprinde că încă te simţi la fel de dependent de Isus? 
În multe alte situaţii de viaţă, creşti. Ajungi să ai o nouă relaţie cu 

părinţii, când poţi să îţi porţi singur de grijă. Un ucenic depinde de meşterul 
lui, dar, într-o bună zi, va şti să se descurce singur în toată munca sa. 

În relaţia cu Isus, însă, lucrurile nu stau aşa – aici vei fi mereu complet 
dependent. Eşti ca un copilaş care ar fi pierdut, dacă nu ar exista cineva care să 
se îngrijească de el. Diavolul te ispiteşte în multe feluri. Deşi ştii ce urmăreşte, 
nu-i poţi ghici întotdeauna mişcările. Isus trebuie să te pună în gardă prin 
Cuvânt şi prin Duhul Său. Nu I-ai auzit glasul, îndreptându-te pe calea bună? 
Nu Şi-a însufleţit El Cuvântul, arătându-ţi pe unde să nu mergi? 

Duhul lui Dumnezeu ne convinge de păcat. Când Satan vrea să te 
momească spre apostazie, face ca păcatul să pară inofensiv şi sigur; dar Isus 
spune altceva. Prin Cuvântul Său, te face să te temi să păcătuieşti împotriva lui 
Dumnezeu. Dar, chiar şi atunci când eşti conştient de gravitatea păcatului, nu 
i te poţi împotrivi fără ajutorul lui Isus. Dacă porneşti la luptă împotriva lui 
Satan prin puterea ta, vei fi înfrânt. Singura cale spre biruinţă este să alergi la 
Cel ce a biruit. Trebuie să te ascunzi în Isus. El este scutul care te acoperă de 
jur împrejur. 

Satan a încercat să se atingă de Isus, dar a dat greş. Tocmai când credea 
că victoria era sigură, a fost doborât. Şi-a primit lovitura de moarte când Isus a 
fost răstignit. Acum Satan are o rană de moarte. Se luptă cu furie, căci ştie că 
are puţină vreme. Nu Îl poate atinge pe Isus – nici pe cei care aleargă în braţele 
lui Isus, când sunt ispitiţi.

Să nu crezi că Isus te respinge când alergi la El în neputinţa ta. El 
te cunoaşte şi cunoaşte ispita, de aceea ştie şi cum să te ajute. Trebuie să 
i te împotriveşti diavolului, rămânând tare în credinţă. Şi aminteşte-ţi 
promisiunea: “Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi”. 



Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de 
vieţuire şi urmaţi-le credinţa. 

Evrei 13:7
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Este bine să te opreşti şi să observi felul în care au trăit alţii. Îţi este 
de folos să vezi legătura dintre modul lor de viaţă şi felul în care şi-au sfârşit 
alergarea, pentru că ai mari şanse ca, dacă semeni ce au semănat ei, să şi culegi 
ce au cules ei. 

Dacă eşti credincios de mulţi ani, probabil cunoşti cel putin o persoană 
care a căzut de la credinţă. Adesea este uşor să identifici cauza căderii lor. Nu 
merge pe acelaşi drum! Este greşit, de asemenea, să crezi că o mică schimbare a 
felului lor de viaţă i-ar fi ferit de cădere. Priveşte cu luare aminte la cei căldicei 
şi la cei care au căzut de pe cale şi îngăduie-le să-ţi fie semnale de alarmă. 

Sunt alţii al căror exemplu ar trebui să îl urmezi: mai marii poporului 
lui Dumnezeu, care au păstrat credinţa în Isus până la sfârşitul vieţii lor. Cei 
menţionaţi în istoria Bisericii sunt doar câţiva, dar mulţi alţii au lăsat urme 
adânci în viaţa ta. Poate e vorba de mama ta, de tatăl tău, un învăţător de 
şcoală duminicală, un lucrător din biserică sau un predicator. Adesea sunt 
creştini mai în vârstă decât tine şi s-ar putea să fi tentat să crezi că vremurile 
în care au trăit ei erau altfel şi că acesta este motivul seriozităţii  atitudinii lor 
faţă de lucrurile spirituale. Este una dintre strategiile pe care cel rău le foloseşte 
pentru a te împiedica să le urmezi credinţa. 

De asemenea, trebuie să îţi duci până la capăt credinţa, cu frică şi cu 
cutremur. Nu poţi ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu dormind sau ca prin 
vis. Este foarte uşor să fii măturat de duhul veacului, dacă nu mergi împotriva 
curentului. Gândeşte-te în primul rând la relaţia pe care o aveau mari marii  
tăi cu Cuvântul lui Dumnezeu – ei Îl luau în serios. Legii i se dădea voie să 
descopere păcatul şi să judece. Harul lui Dumnezeu i-a ridicat din nou şi din 
nou. Picioarele le erau pe Stâncă. 

Poate i-ai cunoscut îndeaproape – nu-ţi erau străine nici păcatele, nici 
greşelile din vieţile lor. Cu toate acestea, nu te îndoieşti că Isus şi jertfa Lui 
de ispăşire a fost temelia solidă a vieţilor lor. Unii dintre ei au mers pe calea 
jertfei. L-au slujit pe Domnul de-a lungul a mulţi ani, urmând o chemare 
nesocotită de oameni. 

Urmează-le credinţa, pentru că astfel vei ajunge la ţintă.



Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava 
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip cu al Lui. 

2 Corinteni 3:18

20 Mai

58

Creştinul trebuie să se schimbe. Credinţa este activă – ea nu ţine de 
minte, ci de inimă, şi-l transformă pe copilul lui Dumnezeu din interior. 

Diavolul încearcă prin multe metode să-l împiedice pe credincios să 
crească. Cel mai adesea, el încurajează un mod de gândire legalist. Ne face să 
credem că sfinţirea are de-a face cu cât de puternică ne este voinţa, că lucrul 
care ne lipseşte este luarea de noi decizii, predarea deplină sau experienţe 
spirituale de un anume fel. Pe scurt: Satan ne face să lucrăm la noi înşine. 
Ştie prea bine cât de uşor este ca, astfel, să devenim concentraţi pe noi înşine. 
Fără să vrem, ridicăm un zid de jur împrejurul nostru. Bucuria şi sinceritatea 
dispar, pe măsură ce legătura cu Isus devine tot mai slabă. În final, toată viaţa 
spirituală ni se stinge, iar atunci cel mai mare vrăjmaş al nostru a câştigat. 

Calea sfinţirii este vederea slavei Domnului, care nu se va întâmpla 
atâta vreme cât priveşti la tine însuţi. Trebuie să te întorci şi să priveşti în 
oglinda Cuvântului lui Dumnezeu. Acolo vei vedea chipul clar şi slăvit 
al Mântuitorului. Trebuie să te încrezi în puterea activă a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Mulţi neglijează Cuvântul pentru că nu Îl cred aşa de important 
– dar Dumnezeu, prin Cuvânt, poate să îţi dea bogăţii nevisate. Da, te poate 
transforma prin Cuvânt. 

Tu, însă, nu trebuie să ţii evidenţa schimbării sau să fii absorbit de ea. 
Dacă vei face asta, se va opri. În schimb, trebuie să ai privirea aţintită asupra 
Celui care te schimbă; în felul aceasta vei continua să fii schimbat de El. 

Ne este greu să înţelegem cum anume poate Cuvântul lui Dumnezeu să 
facă lucruri atât de mari – dar asta nu schimbă adevărul. 

Cuvântul lui Dumnezeu este format din Lege şi din Evanghelie (Vestea 
Bună). Nu Legea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire şi pentru 
sfinţire, ci Evanghelia. Iar Evanghelia nu este cuvântul despre cum trebuie să 
fim şi ce să facem noi, ci este Cuvântul despre ceea ce a înfăptuit deja Isus. 

Priveşte slava Sa! Şi vei fi schimbat în acelaşi chip cu al Lui!



Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul.
Evrei 2:11
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Mulţi creştini muncesc ca robii. Muncesc din greu, străduindu-se să 
devină ceea ce ar trebui să fie şi trebuie să realizeze, din nou şi din nou, că 
nu stă în puterea lor să îşi trăiască viaţa de credinţă aşa cum se cuvine. Nu se 
îndoiesc de faptul că viaţa de credinţă este cea mai importantă, dar în acelaşi 
timp se simt condamnaţi în inima şi în conştiinţa lor. 

Ce nu e bine? Permanentele lor încercări de auto-sfinţire. Lupta aceasta 
nu va avea niciodată sorţi de izbândă. Un creştin nu se poate sfinţi singur. 
Singura cale spre sfinţire este ca un Altul să te facă sfânt. Indiferent de câte ori 
decizi să îţi trăieşti viaţa în conformitate cu voia lui Dumnezeu, întotdeauna 
vei sfârşi ori în disperare, ori în făţărnicie.

Când te vei hotărî să vii la Isus în neputinţa ta? Adevărul este că nu îţi 
lipseşte ceva anume, ci îţi lipseşte totul. În acelaşi timp, ai totul în Isus, dacă 
eşti unul dintre cei ferice, care şi-au găsit scăparea în El. Niciodată nu vei 
ajunge sfânt prin Lege – niciodată nu vei fi mulţumit de tot ceea ce eşti şi 
de tot ceea ce poţi să faci. Dimpotrivă, singura cale de sfinţire este credinţa 
în Isus. Dacă îţi pui încrederea în toate bogăţiile pe care le ai în Isus, eşti 
transformat din interior. Cu cât te vezi mai ferice, mai binecuvântat prin El, cu 
atât eşti mai schimbat de atingerea Lui.

Calea spre mântuire este calea spre sfinţire: Isus este Calea. Dumnezeu 
nu vrea să fii mântuit prin lucrarea de ispăşire a lui Isus, pentru ca, apoi, să 
te sfinţeşti prin propria ta putere. Izvorul din care vine atât mântuirea, cât şi 
sfinţirea ţâşneşte doar din lucrarea Sa de ispăşire.

Indiferent cum te simţi, ca şi copil al lui Dumnezeu poţi fi sigur că Isus 
este totul pentru tine, prin orice ai trece. Prin tine însuţi, eşti încă sărac. Dar 
oare contează asta, când, în acelaşi timp, eşti infinit de bogat în Isus?



“Şi când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce 
are şi-l cumpără.” 

Matei 13:46
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Aşa este când Îl găseşti pe Isus. Ai căutat mereu mărgăritare de preţ. Ai 
început de când erai copil. Când găseai unul, îl luai cu tine. Cu trecerea anilor, 
au început să te atragă mărgăritarele altora. Îţi spuneai că ai fi fericit dacă ai 
găsi un mărgăritar mai scump. Cu toate aceastea, când puneai mâna pe el, 
rămâneai dezamăgit. În mintea ta tânjeşti mereu după mai mult, după mai 
altfel.

Apoi, într-o bună zi, te-ai trezit în faţa fiului tâmplarului din Nazaret. 
Toată scara ta de valori a fost răsturnată în acea zi. De atunci, bogăţia ta n-a 
mai constat în a avea ceva pentru tine, ci în a fi al Altuia. Când ai înţeles că 
Isus vrea să fii al Lui, toate celelalte lucruri şi-au pierdut puterea asupra ta. 
N-ai mai căutat, pentru că deja găsiseşi mărgăritarul mai scump decât toate 
celelalte. 

Ai continuat să trăieşti în mijlocul lumii. În exterior nu se vedeau 
schimbări majore, dar în inima ta, ai devenit un om cu totul nou, pentru că 
Isus locuia în tine. Înainte erai ocupat cu multe ţeluri mărunte, dar acum 
altceva ţi-a invadat viaţa: ai devenit un ucenic. Pentru tine, viaţa înseamnă să 
păşeşti pe urmele Altuia. 

Isus cunoaşte drumul Crucii, pentru că El Însuşi a mers pe acolo. Pe 
această cale Îşi conduce El ucenicii. Nu ei trebuie să facă ispăşirea pentru 
păcat: El a făcut-o o dată pentru totdeauna. Dar, pe drumul Crucii, El ne 
conduce către ţinta cerească. Când ţi se pare că drumul este lung şi greu, 
priveşte spre mărgăritarul de mare preţ. Strălucirea Lui o depăşeşte pe a tuturor 
celorlalte, iar când chipul tău se reflectă în El, nu ţi-l mai recunoşti, pentru 
că te vezi una cu strălucirea Lui. Şi atunci inima ta izbucneşte: “Nu îmi mai 
trebuie vechile mărgăritare! Isus este tot ce îmi doresc, cu El sunt bogat!”

Apoi zilele trec. Ochii lui Isus se odihnesc pururi asupra ta. Îi simţi 
privirea şi eşti fericit că niciodată nu eşti în afara câmpului Lui vizual. Fiecare 
zi pe cale te aduce mai aproape de Noul Ierusalim. Acolo se sfârşeşte călătoria. 
Acolo Isus va fi încoronat. Cântările de laudă izvorâte de pe buzele tale şi ale 
tuturor celor mântuiţi vor fi tronul pe care El va domni pe vecie!



Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: “Da, Eu vin curând.” Amin! 
Vino, Doamne Isuse! 

Apocalipsa 22:20
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Scena din penultimul verset din Biblie le aparţine lui Isus şi lui Ioan. 
Ioan fusese exilat în insula Patmos. Când a fost dus acolo, bătrân fiind, cu greu 
ar fi putut el crede că o parte importantă a slujbei sale se găsea, încă, înaintea 
lui. Domnul a vrut să îi descopere ce avea să se întâmple. Nemaipomenite-
le viziuni pe care le-a avut Ioan au fost scrise într-o carte care, de-a lungul 
veacurilor, a adus mângâiere şi încurajare pentru poporul Domnului. Creştinii 
prigoniţi, mai ales, au găsit mare mângâiere şi ajutor în Apocalipsa. 

Ioan era ucenicul pe care-l iubea Isus. Cuvintele lui Isus au fost scrise în 
inima lui. Din câte ne putem da seama, Ioan s-a lăsat, ca nimeni altul, locuit 
de cuvintele lui Isus. Astfel, el a devenit mai legat de Isus decât toţi ceilalţi 
ucenici. Înţelegem atunci de ce el, dintre toţi ucenicii, a rămas cu Isus, când 
Acesta Se zbătea în ghearele morţii, pe Cruce. 

În penultimul verset din Biblie, cei doi sunt din nou împreună, dar în 
ipostaze foarte diferite: Unul este Fiul Împăratului Cerurilor, celălalt este un 
bătrân slujitor al Domnului, prigonit şi a cărui viaţă se apropie de sfârşit. Isus 
promite că va veni curând. Ioan este atât de cuprins de cuvintele lui Isus, încât 
trebuie să îşi scrie propriul “Amin” şi să adauge apoi o rugăciune din doar 
trei cuvinte: “Vino, Doamne Isuse!” Acestea sunt cuvintele unei inimi care Îl 
iubeşte pe Isus, care nu poate auzi că Isus vine fără a-I răspunde imediat că 
este binevenit şi aşteptat! Da, Ioan trebuia să facă din promisiunea lui Isus, 
rugăciunea lui:  “Fă ceea ce ai spus, Doamne Isuse!”

Dacă ai inima lui Ioan, acesta este un semn bun. Dacă inima ta nu poate 
rămâne neatinsă de vestea bună a revenirii lui Isus, înseamnă că Isus Îţi este 
drag, înseamnă că eşti gata, dacă poţi spune “Amin!” promisiunii Lui că El va 
reveni. 

Haideţi să facem din rugăciunea lui Ioan rugăciunea noastră: “Amin. 
Vino, Doamne Isuse!” Domnul va auzi această rugăciune. Îl vom vedea în 
curând –  aşa ne-a promis El în Cuvântul Său. 



Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la 
cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l 
cunoaşteţi voi oare? 

Isaia 43:18-19
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Sunt unii care nu pot învăţa din trecut, de aceea se aleg cu o mulţime de 
experienţe care îi costă scump, dar de care ar fi putut fi scutiţi. Sunt alţii care 
nu se pot elibera de trecut. Sunt paralizaţi de el. Au impresia că a fi în poporul 
lui Dumnezeu înseamnă a fi fără nădejde. Au avut parte de atâtea dezamăgiri 
şi căderi, încât nu mai pot spera la nici un viitor; acelaşi lucru este adevărat şi 
în ce priveşte vieţile lor. Toate oportunităţile le-au fost irosite. 

Este foarte periculos să te laşi prins de deznădejde. Dacă porţi cu tine 
toate înfrângerile, devii nefolositor. Trebuie să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu 
care te previne să nu te mai gândeşti la cele vechi. Acea parte din viaţa ta care 
a rămas în urmă nu mai poate fi schimbată, dar Dumnezeu îţi poate schimba 
viitorul. Indiferent câţi ani ai, Domnul încă poate face ceva nou. În primul 
rând, îţi poate da o nouă înţelegere, ca să vezi totul într-o lumină diferită. 
Atunci când El îţi deschide ochii, poţi trece de la a vedea cum totul se ofileşte 
şi moare, la a vedea ce începe să crească în loc. 

Este o mare diferenţă între muguri şi plantele mature. Dacă nu suntem 
obişnuiţi cu natura, putem foarte uşor trece cu vederea plantele mici şi 
neînsemnate. Nu par să aibă vreo şansă de a deveni măreţe, când le vedem 
firave, abia încolţite în grădina de zarzavaturi. Dar câteva luni schimbă totul,  
într-o zi ajungând legumele sănătoase şi hrănitoare de pe masa noastră. 

Nu este totul în derivă în Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt treziri 
răsunătoare în multe locuri, pe câmpul de misiune. Oamenii se întorc la 
Dumnezeu cu miile. Crucea nu şi-a pierdut puterea. Chiar dacă la noi 
acasă totul pare greu şi întunecat, şi aici sunt oameni care L-au întâlnit pe 
Dumnezeul cel viu, au fost cercetaţi cu adevărat de El şi au fost chemaţi în 
lucrare. Poate nu sunt mulţi, dar sunt instrumente ale Domnului şi, dacă 
rămân în Mâna Lui, El îi va face stâlpi în Templul Său. 

Domnul poate face ceva nou şi în viaţa ta. Nu Şi-a terminat lucrarea cu 
tine. El a spus, după cum bine ştii: “Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de 
suc şi verzi.”



(...) faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. 
Apocalipsa 1:16
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Dacă priveşti la tine însuţi, eşti ispitit să cazi în deznădejde. Un creştin 
viu nu este niciodată mulţumit de sine. Vrăjmaşul ştie asta. De aceea vrea să te 
facă să priveşti, din nou şi din nou, spre tine însuţi. Nu-l asculta! 

Un creştin experimentat a spus: “Pentru fiecare dată când te uiţi la tine, 
trebuie să te uiţi de zece ori la Isus.” 

Isus străluceşte ca soarele în toată puterea lui. El dăruieşte viaţa, El este 
viaţa; El singur îţi poate aprinde sufletul. El îţi călăuzeşte sufletul cu blândeţe 
către mântuire. El te face să simţi alături de alţii şi te trimite la cei în suferinţă. 

Dar Isus pune lumina Lui şi în tine. Prin tine însuţi, tu nu eşti decât 
întuneric, însă, dacă crezi în El, devii lumină. Viaţa ta nu mai este întunecată, 
pustie şi deznădăjduită. Lumina împărăţeşte în tine. Trebuie să arunci asupra 
lui Isus toate poverile tale, să nu le mai duci în spate. Acum poţi păşi înainte 
cu îndrăzneală. Când îţi pironeşti privirile asupra Lui, ochii tăi văd lumina, 
oricât de întunecos ar părea totul în jur. 

Isus dăruieşte viaţă. În El, boldul morţii este frânt. Ai trecut de la moarte 
la viaţă; de aceea, chiar dacă vei muri, vei trăi. 

Vei fi convins de asta ori de câte ori vei vedea soarele strălucind în 
toată puterea lui. Odată ce Îl vezi pe Isus, lumea poate zice ce vrea – nu mai 
contează pentru tine. Ştii care este motivul pentru care vezi totul prin alţi ochi 
– tu vezi, în timp ce lumea este oarbă. 

Când ochiul tău este prins de soare, devii conştient de strălucirea luminii 
lui. După ce priveşti soarele îţi vine greu să mai vezi orice altceva. Dacă 
privirea ta este pironită asupra lui Isus, El devine puterea de regenerare şi de 
transformare din viaţa ta. El te face un om nou. El devine tot ce ai. Toată 
puterea ta este de la El. În El îţi ai toate resursele. Totul din viaţa ta arată spre 
El. El este soarele care străluceste în toată puterea lui. 



(…) Isus Hristos (…) care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său.

Apocalipsa 1:5
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Există cuvinte pe care credinciosul nu oboseşte niciodată să le audă. Ele 
îi îmbogăţesc viaţa şi o umplu de bucurie. 

Isus Hristos ne iubeşte. Aceste cuvinte sunt cheia înţelegerii vieţii lui Isus 
şi a celor mai adânci lucruri din inimile noastre. 

Dragostea este cea care L-a mânat. “Fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în 
lume, i-a iubit până la capăt.” Dragostea lui Isus a fost primul lucru pe care 
l-au întâlnit prietenii Lui la El, dar şi ultimul. După înviere i-a întâmpinat din 
nou cu un şuvoi de dragoste. 

Isus vrea să ştii că te iubeşte. Îţi vorbeşte de multe lucruri în Cuvântul 
Său, dar în primul rând vrea să te asigure de dragostea Lui. Ce bucurie să ştii 
că eşti iubit de El!

Poate fi folositor să priveşti înainte. E bine pentru un credincios să fie 
realist. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că ne aşteaptă lupte şi necazuri, 
dar trebuie să luăm seama ca nu cumva minţile să ne fie copleşite de încercările 
care ne stau înainte. Trebuie să ne odihnim în credinţa că Domnul ne va 
conduce prin toate şi să dăm libertate totală de acţiune Cuvântului dragostei 
lui Isus.  

Nimeni şi nimic nu te poate despărţi de dragostea lui Hristos. Eşti 
înconjurat de ea în orice circumstanţe. Ea te va purta până în Ceruri şi te va 
copleşi, atunci când vei vedea chipul lui Isus. Îl vei slăvi în veci!

Dragostea lui Isus este sângele Lui. Sângele este semnul care înlătura 
orice îndoială despre cât de scump Îi eşti. Când realizezi asta, te pleci înaintea 
Lui cu recunoştinţă. 

Niciodată nu vei înţelege adâncimea dragostei lui Isus. Dar nu contează, 
căci eşti înconjurat de ea. Păcatele tale sunt luate de pe tine – au fost luate 
de Altcineva. Iar tu eşti îmbrăcat în haina curată şi sfântă a mântuirii. Eşti 
Mireasa lui Isus Hristos, împreuna cu toţi credincioşii. În curând El se va arăta 
pe norii cerului, să te ia la Sine.



Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este 
“Cuvântul lui Dumnezeu”. 

Apocalipsa 19:13
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Isus are multe nume. Prin ele, Dumnezeu ne descoperă cine este El. De  
aceea este important să luăm aminte la felul în care Dumnezeu Îşi numeşte 
Fiul. Isus este numit “Cuvântul lui Dumnezeu”. El nu este doar legat de 
Cuvântul lui Dumnezeu, ci este una cu El. Cum este relaţia ta cu Cuvântul, 
aşa este şi relaţia ta cu Isus. Ajungi să Îl cunoşti prin Cuvânt. Cuvântul nu 
doar vorbeşte despre El, ci El este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă vrei să creşti în cunoaşterea lui Isus, trebuie să creşti în cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Ochii ţi se vor deschide pentru a vedea comorile 
ascunse în El. Atunci când găseşti comori de înţelepciune şi de pricepere în El, 
eşti umplut de putere, de îndrăzneală şi de bucurie. 

Satan ştie că este aşa, prin urmare va încerca în toate felurile să te facă să 
neglijezi Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă reuşeşte, ţi-L ia pe Isus. Aceasta este 
intenţia Lui, de fapt. Vrea să te despartă de Mântuitor. Prin urmare, el îţi va 
lua orice chef de a auzi sau de a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Are un foarte 
bun aliat în firea noastră căreia nu-i place că trebuie să fie ucisă. (Aceasta se 
întâmplă când îi facem loc Cuvântului lui Dumnezeu în minte şi în gânduri.)

Nu te da bătut în faţa vrăjmaşului inimii! Împotriveşte-i-te! Nu-l lăsa să 
te ţină departe de Cuvânt! Ţine-te strâns de El. Ţine-te strâns de Isus şi Satan 
va fi nevoit să fugă de la El. 

Ce binecuvântare să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu! El a fost 
mereu calea spre înviorare, atât pentru adunare, cât şi pentru viaţa fiecărui 
credincios în parte. Te miră? După cum bine ştii, a te întoarce la Cuvântul lui 
Dumnezeu înseamnă a te întoarce la Isus. Şi niciodată nu venim la El degeaba. 
El tânjeşte să te conducă la comorile harului şi ale adevărului.

Caută-L pe Isus în Cuvânt!  Nu vei căuta în zadar. El ţi se va arăta. 



(…) Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe 
urmele Lui. 

1 Petru 2:21
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Isus a suferit. 
Ce dureros trebuie să fi fost pentru Fiul Împăratului Cerurilor să Se 

dezbrace de gloria cerească şi să primească să Se nască într-o lume de păcat şi 
de egoism! Ce dureros trebuie să fi fost să-L părăsească pe Tatăl şi pe îngerii 
Lui şi să vină între oameni păcătoşi, care L-au întâmpinat cu răceală şi cu 
dispreţ! Ce dureros a fost să fie condamnat la moarte de cei pe care i-a iubit 
cu iubire cerească! Ce dureros a fost să treacă de la apropierea desăvârşită de 
Dumnezeu la cea mai neagră despărţire de El, pe Golgota!

Isus a suferit. Nimeni n-a suferit vreodată cât a suferit El. Iar suferinţa 
Lui a fost pentru tine. Păcatul tău şi dragostea Lui pentru tine au adus 
suferinţa asupra Lui. Pe de altă parte, Isus trebuie să Îţi fie pildă în suferinţele 
prin care trebuie să treci şi tu. Aici pe pământ există o strânsă legătură între 
a face binele şi a suferi. Suferinţa nu este doar plata păcatului. Isus a suferit 
pentru că a fost bun. Şi tu vei suferi dacă vei călca pe urmele Lui. 

Dar de unde vine această suferinţă?
Ea este legată de faptul că aceia care trăiesc în necurăţie se simt judecaţi 

în prezenţa celor care trăiesc curat. Adevărul şi bunătatea scot lucrurile la 
lumină. Puterile spirituale ale răutăţii se ridică să lupte împotriva luminii. Isus 
a fost urât pentru că a predicat adevărul lui Dumnezeu. Nu trebuie să te mire 
că treci prin aceleaşi lucruri prin care a trecut Stăpânul tău. 

Împotriva lui Isus nu s-au ridicat doar cărturarii şi fariserii, ci şi cele 
mai apropiate rude ale Sale. Nu L-au înţeles şi I-au cerut să plece din locurile 
Lui natale. Poate şi tu treci prin durerea de a nu fi înţeles de cei care-ţi sunt 
apropiaţi. Durerea te răscoleşte până în adâncul sufletului, când eşti respins de 
ei. Poate chiar te numesc fanatic. 

Isus ţi-a lăsat un exemplu. Trebuie să păşeşti pe urmele Lui. Nu fugi 
de suferinţă. Domnul Îşi va turna binecuvântarea Sa peste tine, pe drumul 
suferinţei. 



Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul 
n-ar mai fi har. 

Romani 11:6
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Este întotdeauna foarte periculos pentru un credincios să fie preocupat 
de faptele lui – de obicei este vorba de faptele bune, care ies la iveală atunci 
când ne comparăm cu alţii. De cele mai multe ori, credincioşii sunt împovăraţi 
de toate lipsurile pe care le au: ei nu seamănă deloc cu felul în care ar trebui să 
arate un adevărat copil al lui Dumnezeu. Li se pare că totul îi condamnă. De 
aceea se simt descurajaţi şi deznădăjduiţi. 

Gândurile acestea nu sunt fără noimă – sunt adevărate. Nimic din ceea 
ce suntem nu poate sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. În zadar căutăm 
fapte care să fie total lipsite de mândrie sau de egoism. 

Dar oare când voi învăţa să mă bizui doar pe har? Dacă sunt preocupat 
doar de propria persoană şi de ceea ce am eu, harul lui Dumnezeu va fi 
umbrit. Dar lucrurile stau cu totul altfel când inima se întoarce spre Isus. 
Atunci harul nemeritat mă locuieşte şi sunt fericit că temelia lui nu se află în 
mine. Este total independent de mine, nu-i pot adăuga şi nu-i  pot scădea 
nimic. 

Isus este garantul harului lui Dumnezeu, nu tu. Harul ţine de Isus, nu de 
tine. De aceea este neschimbător. Harul este îmbelşugat datorită jertfei Lui de 
pe Cruce, iar lucrul aceasta nu se poate schimba. 

Ceea ce poţi tu realiza, ca şi creştin, se poate nărui într-o clipă. În 
ceasurile de remuşcări şi de vinovăţie, nu poţi vedea în tine decât păcat şi vină. 
Dar dacă crezi în Isus, vei fi mântuit, dar nu prin ceva din tine însuţi, ci doar 
prin har!

Nimic nu L-a costat pe Dumnezeu atât de mult cât L-a costat harul. 
Preţul a fost chiar Fiul Său. De aceea Dumnezeul nostru este un Dumnezeu 
gelos, când vine vorba de har – harul trebuie să rămână har, atât în adunare, 
cât şi în viaţa fiecărui credincios. 

Nu-I poţi aduce lui Dumnezeu nimic altceva decât harul Său. Este ceea 
ce trebuie să faci, aici şi în veşnicie, când vei aduce slavă în faţa tronului lui 
Dumnezeul şi al Mielului. 



Căci El este pacea noastră (…) 
Efeseni 2:14
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Cu toţii tânjim după pace. Pacea înseamnă unitate deplină, comuniune, 
armonie. Cine nu şi-ar dori o viaţă caracterizată de aceste lucruri? 
Imaginează-ţi cum ar fi să priveşti în urmă şi să vezi o viaţă unitară, de la 
început până la sfârşit! Imaginează-ţi cum ar fi să ai pace cu Dumnezeu şi cu 
oamenii!

Mulţi credincioşi se întreabă: De ce mi-e inima atât de împărţită? De ce 
mi-e mintea atât de tulburată? De ce îmi pierd aşa de uşor pacea?

Deoarece credinţa îţi este slabă. Însă lucrurile pot sta şi altfel. Dumnezeu 
vrea ca omul nou să crească, iar pentru asta are nevoie de hrană din Cuvânt. 
Dacă iei aminte şi îţi pui inima să cauţi lucrul acesta, încrederea ta în Isus se 
întăreşte. Credinţa creşte. Începi să te încrezi în Isus, pacea ta. El rămâne pacea 
ta chiar şi când păcatul, dezamăgirile sau slăbiciunile tale te acuză. 

Ai pace prin credinţa în Isus. Păcatul te desparte de Dumnezeu, dar îşi 
pierde puterea aceasta în viaţa ta, pentru că stai pe Stânca veşnică a mântuirii şi 
eşti acoperit de har. 

Păcatul nu te mai îndepărtează de Isus, ci te apropie de El. Poţi să vii la 
Isus iar şi iar, ca să primeşti din nou iertare pentru păcatele tale, să fii curăţit 
din nou prin sângele Său, care te face mai alb decât zăpada. Astfel, ai pace 
deplină, fără sfârşit, şi asta nu datorită ţie sau faptelor tale de credinţă, ci 
datorită Celui care este pacea ta. Credinţa în Isus dăruieşte inimii tale odihna 
şi armonia pe care nimeni altul nu i le poate dărui. 

În lume nu este pace, ci treci prin multe greutăţi, acasă, în căsnicie, la 
locul de muncă, în adunare. Dar Cuvântul răsună peste toate circumstanţele: 
Isus este pacea ta. În tot ce ţi se întâmplă, El vine la tine. El atinge tot ceea ce 
te doare. Adu-ţi aminte ce a spus: “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în 
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”



Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine. 
Psalmul 25:3
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Poate ţi se pare că eşti dat de ruşine când te încrezi în Isus. Alţii s-ar 
putea să dea din cap când te văd. Aminteşte-ţi că la fel au făcut şi cu Domnul 
Isus. Simţul realităţii le dă dreptate celor batjocoritori, dar aminteşte-ţi 
întotdeauna că nu ei sunt cei care au ultimul cuvânt. Domnul îl are. Nimic nu 
este definitiv până nu se pronunţă El. Şi Dumnezeu are întotdeauna ultimul 
cuvânt. 

Dacă te încrezi în Isus, nu vei fi dat de ruşine niciodată. Cuvântul lui 
Dumnezeu o spune, de aceea poţi avea încredere în cuvintele acestea. S-ar 
putea să vezi că de multe lucruri din lumea ta se alege praful. Şi alţi creştini au 
trecut prin asta. Dar dacă te încrezi în Domnul, nu vei fi dat de ruşine. 

Ce înseamnă să te încrezi în Domnul, să îţi pui nădejdea în El? Nu 
înseamnă doar să fi înţeles că trebuie să te încrezi în El, ci să o şi faci; nu doar 
să fi înţeles că trebuie să te bizui pe Isus în toate situaţiile, ci să o şi faci. Este o 
mare diferenţă între a şti că trebuie să crezi în Isus şi a o face. Aici trebuie să ai 
mare grijă să nu te înşeli singur. Cunoaşterea nu poate mântui – încrederea în 
Isus poate. 

Trebuie să Îi spui lui Dumnezeu: În ciuda tuturor păcatelor mele, mă 
odihnesc în faptul că sângele lui Isus m-a făcut alb ca zăpada. Mi-ai spus în 
Cuvântul Tău că “de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada”. Mi-ai spus şi că “sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 
păcat”. Mă bazez pe acest Cuvânt, pentru că, în spatele Lui, Te afli Tu. 

Astfel nu vei fi dat de ruşine. În Ziua Judecăţii vei vedea că tot ce a spus 
Dumnezeu stă în picioare în cer. 

Te miră, atunci, că Dumnezeu te poate trece cu bine prin toate durerile, 
luptele şi lipsurile? Cuvântul Lui este valid atât în timpul acesta, cât şi în 
veşnicie: “Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine.”
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“Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‹Iată ce zice Cel ce are cele 
şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: «Ştiu faptele tale: 
că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort» ›.” 

Apocalipsa 3:1

1 Iunie

Cuvintele lui Isus sunt diferite de ale tuturor celorlalţi. Fiecare dintre noi 
estimează şi evaluează diferit, însă Isus nu face nici o greşeală – El cercetează 
inima. Aici, pe pământ, mulţi Îl contrazic, dar va veni o zi în care nimeni nu 
va mai îndrăzni să adauge nimic la cele spuse de El. 

“Îţi merge numele că trăieşti” – cu alte cuvinte, alţii cred că tu trăieşti. 
Foarte probabil că biserica din Sardes era considerată plină de viaţă, dar 
adevărul despre ea era cu totul altul. Cum se poate ca judecata creştinilor şi 
cea a lui Isus să fie atât de diferite? Noi judecăm potrivit cu ceea ce vedem, dar 
Domnul se uită la inimă. Noi suntem mulţumiţi dacă auzim din partea cuiva 
cuvintele potrivite şi îl vedem trăind creştineşte şi exemplar în cadrul bisericii 
locale. Însă adesea suntem înşelaţi. Cât de uşor este ca în spatele lucrurilor 
pe care le văd ochii noştri să se strecoare duhul veacului, un mod de gândire 
lumesc care să sugrume însăşi viaţa de credinţă! 

Ce gând tulburător! De aceea, fiecare credincios este chemat să se 
cerceteze înaintea lui Dumnezeu. Cu toţii suferim de miopie spirituală, de 
aceea avem toate motivele să ne rugăm împreună cu David: “Cercetează-mă, 
Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi 
dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!”

Am nevoie de intervenţia lui Dumnezeu. Am nevoie ca El să mă 
trezească pentru a  nu mă pierde pe nesimţite. Oricât ar costa, am nevoie să fiu 
oprit din drumul meu şi să mă întorc la locul de unde am plecat. Trebuie să 
stau din nou înaintea lui Dumnezeu ca un păcătos pierdut care prin el însuşi 
nu este nimic. Am nevoie din nou de harul Domnului. 

Isus nu îi respinge pe cei morţi din punct de vedere spiritual, ci îi strigă 
pe nume şi îi trezeşte. Astăzi ascultă-I vocea şi urmează-L!
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“V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” 

Ioan 16:33

2 Iunie

Copilul lui Dumnezeu are pace cu Tatăl său prin credinţa în Isus - El 
este pacea noastră, prin sângele Lui avem pace. Nici o putere nu poate tulbura 
această pace, câtă vreme trăim în părtăşie cu El. 

Pacea în Isus are mai multe aspecte. Isus vrea ca prietenii Lui să aibă 
pace în mijlocul furtunilor şi al încercărilor. Multe lucruri din noi înşine şi 
din alţii ni se pot ridica împotrivă. Adesea ni se pare că circumstanţele ne sunt 
potrivnice, dar nu stă în puterea noastră să le schimbăm. Isus are dreptate când 
spune “În lume veţi avea necazuri”. 

Necaz ar putea însemna şi prigoană pe faţă - atunci va trebui să plăteşti 
scump pentru faptul că eşti creştin. Mulţi se vor lepăda, din cauza presiunii şi 
a ameninţărilor. Va fi greu să stai tare. Ce avem de făcut? Trebuie să alergăm la 
pacea lui Isus, trebuie să ne găsim refugiul în El. 

Isus era plin de pace – şi aceasta datorită armoniei Sale depline cu voia 
lui Dumnezeu. Isus i-a condus pe ai Săi în această pace, fiind Înlocuitorul şi 
Răscumpărătorul nostru. Atunci când ducem lipsă prin noi înşine, în El avem 
de toate, deplin. 

În acelaşi timp, Isus ne este exemplu. El ne învaţă că este mai important 
să ai pace cu Dumnezeu decât cu oamenii şi că trebuie să ne supunem doar 
voii lui Dumnezeu. Atunci când Isus S-a supus voii Tatălui în Ghetsimani, 
pacea care a coborât peste El i-a făcut pe celalţi să dea înapoi. Indiferent prin 
ce trebuie să treci, ai parte de biruinţa lui Isus. Nu îţi vei pierde curajul. Chiar 
dacă Domnul te va conduce prin foc, flacăra lui nu te va arde. Alţi fraţi, 
înaintea noastră, au mărşăluit spre moarte cântând. Nimeni nu le-a putut răpi 
pacea. Întăriţi de pacea biruinţei lui Isus, au trecut dincolo şi au ajuns la ţintă. 
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“Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor sunt.” 
1 Împăraţi 17:1

3 Iunie

Ilie era un om curajos. A venit înaintea împăratului Ahab şi i-a profeţit 
foametea care avea să se abată peste întregul Israel. Oare cum a îndrăznit Ilie  
să-i spună aşa ceva împăratului? Răspunsul îl avem în faptul că Ilie spune despre 
sine că este slujitorul lui Dumnezeu. 

Atunci când îndrăznim să ne înfăţişăm înaintea oamenilor, secretul 
vieţii noastre trebuie să fie faptul că suntem slujitorii Domnului. Atunci când 
ne aflăm în faţa Dumnezeului celui viu, stăm atât înaintea judecăţii, cât şi a 
înălţării. Dumnezeu ne ridică din groapa pierzării şi ne pune picioarele pe 
stâncă; iar cel aşezat pe stâncă se poate înfăţişa cu curaj înaintea oamenilor. 

Dacă vrei să vii înaintea oamenilor pentru a le aduce Cuvântul care 
pătrunde până în străfundul fiinţei, trebuie ca mai întâi tu însuţi să fi fost 
pătruns de acest Cuvânt. Dacă vrei să le aduci oamenilor Cuvântul care îi poate 
ridica pe cei căzuţi, trebuie ca mai întâi tu însuţi să fi fost ridicat de El. Când te 
afli înaintea lui Dumnezeu, eşti gol şi descoperit. El vede până în cel mai ascuns 
cotlon al inimii tale. Chiar şi lucrurile pe care reuşeşti să le ascunzi de ceilalţi 
sunt descoperite înaintea Lui: răceala, nepăsarea şi necurăţia inimii sunt scoase 
la lumină şi date pe faţă. Prin Cuvântul Său, Dumnezeu îţi spune cum stau 
lucrurile în ce te priveşte. Poate îţi spui că asta nu are cum să îţi dea îndrăzneală. 
Nu, însă dacă recunoşti că Dumnezeu are dreptate şi dacă alegi să rămâi înaintea 
Lui, El are încă multe să îţi spună. 

Cuvântul acesta este al lui Isus. El a stat în faţa lui Dumnezeu, dar fiind 
cu totul diferit de tine. El era curat; sfânt; bun. Dumnezeu Îşi găsea plăcerea 
în El. Fiul preaiubit al lui Dumnezeu a fost gata să îţi ia locul şi a şi făcut-o. A 
luat asupra Lui păcatul, vina, judecata, pentru ca tu să poţi primi locul care I se 
cuvine Lui – în felul acesta, tot ceea ce este al lui Isus devine al tău. 

Prin tine însuţi eşti murdar, dar devii o făptură nouă atunci când crezi în 
Isus, pentru că, astfel, eşti pus în Cel ce îţi este Înlocuitor şi Răscumpărător. 

Când te bizuieşti pe lucrarea Lui, îţi poţi înălţa capul. Te poţi înfăţişa 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, pentru că te afli pe temelia veşnică 
şi de neclintit a mântuirii şi aceasta îţi dă îndrăzneală, indiferent ce se întâmplă. 
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Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te 
la Mine, căci Eu te-am răscumpărat. 

Isaia 44:22

4 Iunie

Diavolul te poate lăsa în pace pentru multă vreme, dar nu te uită. El vine 
pe neaşteptate. Nu-l poţi vedea, dar îl poţi auzi şoptindu-ţi îndoială în inimă: 
Eşti sigur că păcatele îţi sunt cu adevărat iertate?

Poate eşti credincios de mulţi ani. Priveşti în urmă şi totul îţi pare 
cenuşiu. De atâtea ori ţi-ai dorit să fii un creştin plin de foc şi râvnă pentru 
Dumnezeu... De câte ori ai hotărât că de azi înainte totul se va schimba? Dar 
nu s-a schimbat. 

Ştiu cum te simţi când vezi atâtea speranţe care au pălit. Niciodată nu 
am reuşit să trăiesc viaţa de om şi de creştin pe care mi-aş fi dorit din toată 
inima să o trăiesc. Din această cauză, îmi fac atât de multe acuzaţii şi reproşuri. 
De aici este uşor să fac încă un pas mai departe şi să am impresia că, dacă eu 
am falimentat, şi harul lui Dumnezeu a dat greş.  

Dacă acestea sunt gândurile tale, trebuie să ştii că Domnul te cunoaşte 
şi Îşi doreşte atât de mult să îţi vină în ajutor. El vine în întâmpinarea ta cu 
cea mai puternică asigurare din Cuvânt: “Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor.” 
Lucrul acesta este făcut de Dumnezeu, nu de tine. În ceasul morţii lui Isus, 
păcatele şi fărădelegile tale au fost şterse, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru 
că ele au fost puse asupra lui Isus. Sub mânia şi sub judecata lui Dumnezeu, 
Isus a stat purtând recipisa datoriei tale. Isus a fost lovit, pentru ca tu să poţi fi 
eliberat. 

De aceea, Domnul îţi spune: “Întoarce-te la Mine, căci Eu te-am 
răscumpărat.” Dumnezeu nu te întâmpină cu judecată şi cu acuzaţii, ci te 
îmbie cu răscumpărare. Prin meritele lui Isus, Dumnezeu te eliberează de toate 
păcatele. O poate face, deoarece a făcut-o deja pe Golgota. 

Dacă, în sărăcia ta, alegi să te ascunzi în Isus, asupra ta nu va fi găsit nici 
un păcat, nici o nelegiuire. Isus te-a înlocuit. Pentru Dumnezeu, aceasta este 
suficient. Şi pentru tine trebuie să fie.
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Drept răspuns, Simon I-a zis: “Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele”. 

Luca 5:5

5 Iunie

Există o legătură între munca în zadar şi decizia de a arunca mrejele 
la cuvântul lui Isus. Într-adevăr, atâta vreme cât avem succes prin propriile 
noastre eforturi, nu suntem prea interesaţi de cuvintele pe care le-a rostit Isus. 

Copiii lui Dumnezeu au adesea parte de experienţa lui Petru. Ajungi să 
te frămânţi şi să te lupţi. Noaptea neagră pare să nu se mai sfârşească. Oriunde 
ai încerca să pescuieşti, rezultatul este acelaşi. Nici măcar nu are rost să mai 
încerci să arunci mrejele într-un alt fel. Totul este în zadar. Începi să te întrebi 
de ce nu eşti ajutat de Domnul. De ce nu intervine El, când tu Îl rogi de atâta 
vreme?

Oare să-Şi fi uitat Dumnezeu promisiunea? Nu, cu siguranţă nu. 
Dumnezeu alege să tacă, pentru că vrea să te înveţe să găseşti în Biblie 
cuvintele Lui în care să poţi sta tare. Te va conduce spre gândurile Lui, care 
sunt mult mai înalte decât ale tale. Dumnezeu îi dăruieşte totul celui care nu a 
prins nimic. După ce fântânile noastre seacă, Domnul trimite ploaie din cer. 

Cele mai îmbelşugate perioade din viaţa ta de creştin sunt vremurile 
în care El te conduce pe pământul stâncos al Cuvântului. Atunci când toate 
temeliile se clatină, ajungi să vezi că una rămâne în picioare: temelia pe care 
Dumnezeu Însuşi a zidit-o. 

Imaginează-ţi binecuvântarea pe care a experimentat-o Petru când, 
pentru întâia oară, a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu! Viaţa lui a fost plină 
de lupte şi de împotrivire, a avut parte de multe înfrângeri, dar Domnul l-a 
purtat biruitor prin toate acestea, până la ţinta cerească. 

Tine-te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu; stai strâns lipit de El. Lasă-i 
pe ceilalţi să spună ce vor, lasa-ţi gândurile şi sentimentele să obiecteze.

Vreau să îţi spun ceva: Cuvântul te susţine, oricât de fără speranţă ar 
părea totul. Nimic nu este cu neputinţă pentru Dumnezeu. El poate face totul, 
prin Cuvântul Său. Este adevărat că împlinirea deplină a Cuvântului va avea 
loc abia în Ceruri, dar acest lucru nu contează aşa de mult. Cuvântul rămâne 
în picioare. Crede-L, trăieşte prin El, supune-I-te!

Lasă-L să te poarte până în slavă!
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(…) până la aducerea neprihănirii veşnice (…) 
Daniel 9:24

6 Iunie

În cartea lui Daniel se găseşte această expresie superbă: aducerea 
neprihănirii veşnice. Ea trimite spre Cel care a trebuit nu doar să facă ispăşirea 
pentru păcat, ci şi să ne îmbrace în haina curată a neprihănirii. 

Lucrul de care avem nevoie este neprihănirea veşnică. Nu este suficient să 
fii neprihănit azi şi mâine, nu este suficient nici măcar să fii neprihănit pentru 
tot restul vieţii. Avem nevoie de o neprihănire care să ne urmeze în veşnicie, iar 
aceasta se poate întâmpla doar dacă neprihănirea noastră este ea însăşi veşnică. 

Niciodată nu îţi vei putea procura o astfel de neprihănire. Chiar dacă 
ţi-ai concentra toate eforturile, tot nu ai reuşi. În faţa oamenilor vei deveni, 
probabil, nemaipomenit. În faţa lui Dumnezeu, însă, chiar şi cele mai bune 
realizări ale tale se risipesc, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. De 
aceea, singura ta şansă la mântuire este ca Altcineva să o aducă asupra ta. Este 
tocmai ce a făcut Isus – da, El Însuşi este neprihănirea ta. 

Astfel, mântuirea se află doar în credinţa şi în încrederea în Isus. A crede 
în El înseamnă a-L face pe El neprihănirea ta. De ce ai vrea să rămâi pe calea 
eforturilor tale, dacă ea nu te duce la ţintă? De ce vrei să lupţi pentru a obţine 
ceea ce Dumnezeu a câştigat deja? De ce insişti să cumperi ceea ce ţi se oferă 
fără plată, prin harul nemeritat?

A crede înseamnă a fi mulţumitor. Este cel mai uşor şi, în acelaşi 
timp, cel mai dificil lucru. Totul din tine protestează împotriva harului 
lui Dumnezeu. Nu poţi pricepe cum poate fi atât de uşor să fii mântuit, 
dar aceasta este singura cale. Trebuie să te agăţi de Cuvântul harului lui 
Dumnezeu. Trebuie să îndrăzneşti să crezi, este atât de uşor. Nu vei fi 
dezamăgit. Isus te-a îmbrăcat în neprihănirea Lui veşnică, te-a cumpărat, 
te-a botezat. Inima Lui de-abia aşteaptă ca tu să-I laşi neprihănirea să lucreze 
în tine, prin credinţă. Neprihănirea ta nu mai contează, atâta vreme cât eşti 
ascuns în neprihănirea Lui.
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Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. 
Psalmul 126:5

7 Iunie

Mulţi oameni cred că Împărăţia lui Dumnezeu înaintează cel mai bine 
prin zâmbete şi prin voioşie şi că, dacă nu reuşim să îi convingem pe oameni 
că a fi creştin înseamnă a fi vesel şi bine dispus, nu vom câştiga pe nimeni. Dar 
acest mod de gândire este unul lumesc. Împărăţia lui Dumnezeu nu înaintează 
după legile valabile în marketing. Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ este o 
împărăţie a lacrimilor. Câte lacrimi s-au vărsat în ea! Isus a plâns. Pavel a plâns. 
Ioan a plâns. Şi atâţia alţi creştini – la fel ca  ei – au plâns. 

În ziua de astăzi desfăşurăm activităţi de mare anvergură, dar cu rezultate 
modeste. Mă întreb dacă nu cumva unul dintre motive este faptul că prea 
puţini dintre noi mai sunt dispuşi să semene cu lacrimi. 

Isus ne cere să luăm jugul Lui. El vrea să împărtăşim durerea Lui, 
durerea pentru cei nemântuiţi. Vrea ca durerea pentru ei să fie de neîndurat 
pentru tine, aşa cum este şi pentru El. Iubirea Lui pentru cei pierduţi L-a 
dus la Golgota şi, de atunci, L-a dus până la marginile lumii. Isus îi însoţeşte 
pe cei care nu au linişte atâta vreme cât mai există popoare care n-au auzit 
Evanghelia. 

Dar pământul este uscat. Cei mai mulţi nu Îl primesc pe Isus. Ispita de 
a renunţa este mare, însă dragostea nu poate renunţa, nu poate exclude pe 
nimeni, atâta vreme cât mai este nădejde. 

Tu, cel ispitit să renunţi, ascultă: “Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera 
cu cântări de veselie.” Dumnezeu îţi vede lacrimile şi te asigură că vei secera cu 
cântări de veselie. 

Multe lacrimi sunt vărsate în Împărăţia lui Dumnezeu, dar plânsul nu 
este cel din urmă lucru. Va veni o zi când Dumnezeu va şterge orice lacrimă 
din ochii noştri. Dar acea zi încă nu a venit. Bătălia continuă cu înverşunare 
între viaţă şi moarte, între lumină şi întuneric, între Dumnezeu şi Satan. 
Fiecare creştin este implicat în această bătălie, care nu se dă cu carnea şi 
sângele. Este o singură cale: înainte. Cu o mână ţii plugul, iar cu cealaltă îţi 
ştergi lacrimile. În curând va veni ziua când Dumnezeu îţi va şterge toate 
lacrimile. Atunci vei fi acasă, în Cer.
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(…) îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare 
dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!

Plângerile lui Ieremia 3:22-23

8 Iunie

Domnul te întâmpină cu har chiar înainte să fi greşit. Aşa este 
Dumnezeu – harul Lui este complet independent de tine. Isus este Cel care a 
meritat harul, nu tu. Din acest motiv, Dumnezeu nu are nevoie să aştepte să 
vadă cum va decurge ziua pentru tine, ca apoi să decidă dacă vrea să îţi facă 
parte de harul Său. Harul este dăruit pe temeiul lucrării săvârşite de Isus,  pe 
care Dumnezeu a acceptat-o, prin faptul că L-a înviat din morţi. 

Într-un fel, ceea ce primeşti este har vechi. Dumnezeu i-a întâmpinat 
întotdeauna pe păcătoşi cu acelaşi har. Cu toate acestea, harul este mereu nou. 
Sângele lui Isus este ca apa proaspătă de izvor - primul lucru de care ai parte în 
fiecare dimineaţă. Isus este începutul. În acelaşi timp, El este şi sfârşitul. El este 
gata să îţi fie alături la începutul şi la sfârşitul vieţii şi să umple cu harul Său tot 
ce se găseşte între aceste două momente. 

Este greu să păstrezi în suflet Evenghelia aceasta minunată. La urma 
urmei, cele mai multe zile sunt zile obişnuite; şi este greu să crezi într-un har 
măreţ, când el este revărsat peste o zi care nu diferă cu nimic de toate celelalte 
zile. De aceea trebuie să ne ţinem strâns de Cuvânt. Trebuie să Îl ascultăm cu 
atenţie, deoarece credinţa vine în urma auzirii Lui. Harul este mereu nou, ceea 
ce înseamnă că puterea lui de a şterge păcatele este întotdeauna aceeaşi. Şi asta 
nu e totul. Harul este asemenea unui veşmânt care te acoperă din cap până în 
picioare; astfel înveşmântat, eşti curat şi plăcut înaintea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu vrea să Se întâlnească cu tine, înainte ca tu să dai peste toate 
păcatele ascunse în vorbire şi în faptă, de peste zi. Ştie că harul Său mereu 
adevărat şi nou este cel mai bun mijloc de a te face să urăşti păcatul. Harul te 
leagă de Isus. El te întâlneşte la începutul fiecărei zile, fiindcă umblarea ta din 
fiecare zi trebuie să fie împreună cu El. Inima ta va fi plină de recunoştinţă 
pentru harul minunat al lui Dumnezeu. Harul devine raţiunea ta de a trăi, 
firul roşu al vieţii tale. El este părtăşia cu Isus. 



78

Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi 
totdeauna în gura mea. 

Psalmul 34:1

9 Iunie

Sunt multe cuvinte în Biblie care îţi pot răpi binecuvântarea pe care 
Dumnezeu doreşte să o toarne peste viaţa ta; unul dintre motive este faptul 
că, deşi accepţi Cuvântul lui Dumnezeu, nu faci ceea ce îţi spune. De aceea, 
trăieşti doar în parte  bucuria, puterea şi tăria de care Cuvântul vrea să îţi facă 
parte.

Este adevărat că nici unul dintre noi nu poate trăi Cuvântul prin puterile 
proprii. Nu putem să Îl strângem în inima noastră şi să Îl folosim pentru a 
aduce roade de durată. Dar Isus ne-a arătat o cale: “Dacă veţi cere ceva în 
Numele Meu, voi face.” Iar atunci când ceri ceva, trebuie să păşeşti bazându-te 
pe promisiunile Domnului. Trebuie să începi să Îl lauzi în orice vreme. 
Adevărul este că, dacă Îl lauzi pe Domnul doar când simţi dorinţa de a o face, 
lauda va deveni un lucru tare rar. Viaţa vine cu atâtea lupte şi greutăţi, încât 
acestea  pot ucide pe nesimţite cântările de laudă. 

Dacă vrei să Îl lauzi pe Domnul în orice vreme, trebuie să îţi ţii 
inima aproape de sursa sigură a laudei, care este în Domnul Însuşi – nu în 
experienţele tale cu Dumnezeu, mai presus de orice, ci în felul în care Biblia 
ni-L înfăţişează. Dumnezeu revelează adevărul despre Sine în Cuvântul Său. El 
este în deplină concordanţă cu ceea ce spune Scriptura. 

Drumul spre laudă este să te pierzi în Cuvânt. Dumnezeu ne-a creat 
doar după ce ne pregătise deja mântuirea. Jertfa lui Isus, prin care avem 
împăcarea, ne-a legat de inima lui Dumnezeu încă de la început. Dumnezeul 
care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi – cum nu ne va da, 
împreună cu El, toate lucrurile?

Dumnezeu ne-a răscumpărat din împărăţia întunericului şi ne-a adus în 
Împărăţia Fiului Său preaiubit. Tu ai un loc pregătit acolo. Eşti aşteptat în Cer, 
unde Isus a pregătit totul. 

Când poţi vedea cu mintea şi cu inima toate aceste bogăţii 
binecuvântate, toate celelalte lucruri devin neînsemnate. Gura ţi-e umplută de 
laudele Domnului. Da, trebuie să Îl lauzi în orice vreme!
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“De aceea vă rog să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea 
voastră.” 

Faptele apostolilor 27:34

10 Iunie

Pavel se afla în mijlocul unei mari primejdii pe mare, atunci când le-a dat 
tovarăşilor săi de călătorie acest sfat. Corabia avea să fie sfărâmată de stâncile 
de pe ţărmul Maltei, dar toţi cei aflaţi la bord aveau să scape, dacă ascultau de 
rugamintea lui Pavel şi mâncau. 

Şi tu te afli într-o călătorie periculoasă. Nu e sigur că vei ajunge cu bine 
la ţărm. Mulţi au fost înghiţiţi de valurile înspumate. Trebuie să ştii un lucru: 
dacă mântuirea ar depinde de tine şi de puterea ta, n-ai avea nici o şansă, ai fi 
luat de valuri. Dar este Cineva care te ţine bine – nu trebuie să te mântuieşti 
singur. 

Cu toate acestea, ceea ce ai de făcut este să mănânci. Mulţi creştini au 
murit de inaniţie. Au mâncat tot mai puţin. Aparent le mergea foarte bine. 
La urma urmei, nu citirea Bibliei şi rugăciunile ne mântuiesc pe noi, nici 
mersul la biserică şi la întâlnirile cu fraţii. Dar într-o bună zi, viaţa li s-a stins 
pe nesimţite. Au trecut din somn în moarte spirituală. S-a întâmplat atât de 
subtil, încât nici ei, nici cei din jur nu au observat. Singurul semn vizibil a fost 
faptul că arareori erau văzuţi în locurile unde se găsea hrana. 

Neglijarea Cuvântului lui Dumnezeu nu se consideră a fi păcat, cu toate 
acestea, este unul din păcatele prin care au ajuns la pierzare cei mai mulţi 
oameni. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să îţi scrie în inimă cu litere de 
foc: “Să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră.”

Firea se împotriveşte mereu – orice altceva pare mult mai interesant şi 
mai captivant; însă firea nu trebuie să domnească peste viaţa ta. Omul cel nou 
trăieşte prin Cuvântul lui Dumnezeu. Un om sănătos se aşează cu bucurie 
la masă. Omul cel nou se bucură la fel, de fiecare dată când primeşte pâinea 
vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea ta cea de toate zilele. Vei muri dacă 
nu o primeşti. 
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De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană (…) 
Psalmul 34:19

11 Iunie

Este greu să rabzi nenorocirea. Întreaga noastră fiinţă se împotriveşte. 
Ni se pare fără sens – de ce, dintre toţi oamenii, tocmai noi avem parte de ea? 
Oare o merităm mai mult decât toţi ceilalţi?

Ne este de folos să recunoaştem adevărul. Faţă în faţă cu Dumnezeu, ne 
descoperim a fi praf şi cenuşă. Reuşim doar să ne facem de râs, atunci când ne 
împotrivim Lui. Ar trebui mai degrabă să mergem la Cuvânt pentru a primi 
ajutor, pentru că astfel nu vom fi dezamăgiţi. Dumnezeu a turnat Duhul Său 
Sfânt peste Scriptură, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. 

Domnul spune că nenorocirea vine de multe ori peste cel fără prihană. 
Aici nu este vorba de cei răi, ci despre cei neprihăniţi, care au parte de multe 
nenorociri. Prin urmare, nu trebuie să iei nenorocirea ca un semn că eşti 
respins şi părăsit de Dumnezeu, nici să crezi că Dumnezeu are ceva împotriva 
ta. Suferi tocmai pentru că eşti neprihănit. În spatele nenorocirii se află 
mâna Lui care te disciplinează şi ai nevoie de ea pentru a rămâne în adânca 
dependenţă a credinţei în Isus. 

Domnul vrea să-l scape pe cel neprihănit. Nu spune când o va face, 
dar vrea să nu ai nici o îndoială: te va scăpa. Şi nu vrea să te scape doar din 
anumite nenorociri, ci din toate. Mântuitorul tău, Domnul Isus Hristos, este 
pecetea lui Dumnezeu, care dovedeşte Cuvântul ca fiind adevărat. Viaţa lui 
Isus a fost un lung şir de suferinţe. De câtă durere şi suferinţă a avut parte în 
moartea Lui! Însă Domnul L-a scăpat!

La fel se întâmplă şi în viaţa ta. Dumnezeu nu ţi-a spus dacă vrea să te 
elibereze de partea aceasta a cerului – dar dacă nu aici, atunci cu siguranţă 
vei avea parte de eliberare în veşnicie. Mai este puţin! Nenorocirea te face 
să tânjeşti după Cer, să te grăbeşti spre ţintă. În curând vei intra în Noul 
Ierusalim, iar acolo vei fi eliberat de toate poverile care te apasă şi te dor azi!
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(…) uită pe poporul tău şi casa tatălui tău! Şi atunci împăratul îţi va 
pofti frumuseţea. 

Psalmul 45:10-11

12 Iunie

Cuvintele aceastea erau adresate unei regine. În mijlocul slavei şi al 
strălucirii, inima ei era încă legată de lumea în care trăise înainte ca Regele să o 
ia de soţie. 

Şi copiilor lui Dumnezeu li se poate întâmpla la fel. Nu tu L-ai ales pe 
Isus, ci Isus te-a ales pe tine. Te-a îmbrăcat cu haina mântuirii. El este Fiul 
Regelui şi te conduce în sala de nuntă. Mai înainte erai umil, acum eşti înălţat, 
erai murdar şi atins de pata păcatului, acum eşti fără pată, mai alb decât 
zăpada. Cum e posibil să te trezeşti că ţi se face iar dor de viaţa ta cea veche, de 
păcat? Diavolul renaşte în tine dorul acesta, ajutat de lume şi de firea ta. 

Atunci când ai devenit copilul lui Dumnezeu, relaţia ta cu diavolul s-a 
schimbat. Atâta vreme cât ai fost al lui, te-a lăsat în pace: se asigura numai că 
te păstrează pentru el; sarcina lui era mai uşoară atunci decât acum, când vrea 
să te recâştige. Cu nici un chip el nu va accepta ca Isus să fie Mirele tău, iar tu 
să-I fii mireasă!

Diavolul cunoaşte prea bine puterea de fascinaţie pe care o are lumea 
asupra firii tale, asupra omului vechi. Ştie din experienţă că foarte mulţi şi-au 
plecat genunchii înaintea lui atunci când au fost îmbiaţi cu puterea şi cu slava 
lumii, în toată strălucirea şi puterea lor de seducţie. Deoarece nu a reuşit să-L 
înşele pe Isus, alege acum să meargă la toţi cei care Îi aparţin Acestuia. Şi o face 
cu sârguinţă, zi şi noapte, fără un moment de răgaz. 

Mireasă a lui Isus, uită lumea! Nu lăsa ca strălucirea ei să ţi se strecoare în 
inimă!

Cuvântul lui Dumnezeu te învaţă că lumea se îndreaptă spre dezastru 
şi vezi cu ochii tăi că este aşa. Molia şi rugina distrug, hoţii sparg şi fură, iar 
oamenii care au fost idolatrizaţi şi cinstiţi sfârşesc în uitare. Uită lumea, de la 
care oricum îţi vei lua rămas bun în curând! Întoarce-ţi ochii spre Împăratul 
tău, odihneşte-ţi privirea asupra Lui. Iar atunci vei fi frumoasă în ochii Lui!
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Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, 
ci ca ceva datorat. 

Romani 4:4

13 Iunie

Mulţi creştini sunt nefericiţi. Li se pare că nu au fapte bune cu care să 
se mândrească. Deşi sunt creştini de mulţi ani, nu au nimic cu care să vină 
înaintea lui Dumnezeu; tot ce pot aduce este păcatul lor. De aceea se întreabă: 
Cum va fi la judecată? Nu mă va respinge Dumnezeu, atunci când nu va găsi 
rod în viaţa mea?

Dacă şi tu te simţi aşa, nu dispera. Dacă îţi pui întrebările acestea 
înseamnă că ai fost păstrat ca şi copil al lui Dumnezeu şi nu vei fi judecat după 
meritele tale. Dacă ai avea ceva cu care să poţi veni înaintea lui Dumnezeu, 
ceva care să treacă testul, răsplata ta nu ar mai fi prin har, ci prin meritele tale. 
Cum ar fi atunci?

Judecata se va face potrivit cu lucrurile pe care le poţi arăta – un creştin 
adevărat  arată numai spre Isus, pentru că nu are nimic altceva de adus. Unii 
se vor întreba ce incomod trebuie să fie pentru un creştin gândul că, atunci 
când va veni înaintea lui Dumnezeu, nu va avea nimic, în afara lui Isus. Asta 
ne dovedeşte doar că încă mai încercăm să ne construim propria neprihănire şi 
îndreptăţire. Ferice de tine, dacă nu ai izbândă în direcţia aceasta! Dumnezeu 
te va răsplăti prin har.

Dar vai de voi, care credeţi că aveţi ceva de adus! Veţi fi judecaţi după 
lucrurile pe care le aduceţi şi răsplata va fi condamnarea la iad, pentru că nu 
este nimic în noi care să nu fie mânjit de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu spune 
că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. 

Pot să îţi dau un sfat? 
Renunţă la lucrurile cu care ţi se pare că ai putea să te înfăţişezi înaintea 

lui Dumnezeu. Apucă-L pe Isus, prin credinţă. Arată înspre El, când ochii lui 
Dumnezeu se vor opri asupra ta. Atunci vei fi răsplătit cu darul nemeritat al 
harului. Poţi fi sigur că va fi aşa, Dumnezeu Însuşi ţi-o promite în Cuvântul 
Lui!
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El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a 
binecuvântat. 

Luca 24:50

14 Iunie

Mâinile lui Isus istorisesc povestea Lui. Ele au fost mereu întinse: 
peste o mare înfuriată, înspre un sărman orb sau către un lepros pe care 
nimeni alcineva nu l-ar fi atins. Oare de ce s-a imprimat atât de adânc în 
minţile ucenicilor imaginea mâinilor lui Isus? Poate pentru că ştiau că, zi şi 
noapte, mâinile Lui se vor odihni asupra lor, pline de binecuvântare? Isus 
a dat viaţă cuvintelor din psalmul 139: “Îţi pui mâna peste mine. O ştiinţă 
atât de minunată este mai presus de puterile mele; este prea înaltă ca s-o pot 
cuprinde.”

Mâinile Lui au fost străpunse.  Au fost ţintuite pe lemnul Crucii. În 
cartea profetului Isaia, scrie: “Iată că te-am săpat pe mâinile Mele.” Numele 
tău este scris pe palmele lui Isus. El nu te va uita, nici măcar atunci când, în 
dragostea Lui, trebuie să te disciplineze. De fiecare dată când Isus Îşi priveşte 
mâinile, Îşi aminteşte de tine, căci eşti săpat pe palmele Lui. Nimeni nu te 
poate smulge din mâinile Lui, pentru că ele sunt legate de inima Lui. 

Ultimul lucru pe care l-au văzut ucenicii aici, pe pământ, înainte ca 
Isus să plece de la ei, au fost mâinile Lui binecuvântate. Acea imagine i-a 
urmărit. Mulţi dintre ei au avut parte de vieţi pline de încercări, mulţi au 
fost martirizaţi, dar, în mijlocul tuturor lucrurilor prin care au trecut, au fost 
binecuvântaţi. 

Ce straniu este să te gândeşti că timpul şi veşnicia sunt legate. Creştinul 
îşi trăieşte viaţa în umbra mâinilor lui Isus, iar în veşnicie, primul lucru care 
îl va întâmpina vor fi mâinile Lui întinse. Cel pe care Îl vei întâlni va fi Isus, 
nu un străin. Dar nu Îl vei putea vedea, dacă mai întâi nu ai întâlnit preţul 
dragostei Lui: mâinile străpunse vorbesc în tăcere, dar cu putere. Ai fost 
cumpărat cu mare preţ, dar Isus a considerat că merită să plătească pentru tine. 
Domnul doreşte să fii binecuvântat de El, pentru veşnicie. Nu este meritul tău 
– este har nemeritat şi el trebuie primit fără plată. Niciodată nu vei avea vreun 
motiv de laudă în tine însuţi, dar Domnul este bogăţia ta, bucuria şi cântarea 
ta, iar tu Îi dai cinste pentru mântuirea Lui minunată. 
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În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume. 

Galateni 6:14

15 Iunie

Ce înseamnă să te lauzi? Înseamnă să atragi atenţia asupra ta. Păcatul 
acesta este foarte obişnuit printre noi. Poate nu o spunem cu voce tare, dar 
atragem atenţia asupra noastră prin cuvintele noastre. Adesea ne comparăm 
pe noi înşine şi ceea ce avem noi cu alţii, iar de aici se naşte multă invidie şi 
nemulţumire. 

Pavel ştia că era mai păcătos decât oricine altcineva, de aceea, toate 
avantajele lui nu îi foloseau la nimic. În faţa lui Dumnezeu era condamnat şi 
pierdut, fără putinţă de recuperare. Dar mâinile nu-i erau goale: Dumnezeu 
i-L dăduse pe Isus, preţul său de răscumpărare. 

Cât valorează tot ceea ce ai, pe lângă Isus? Este egal cu zero. El este 
mărgăritarul de mare preţ. Cu El ai dreptate să te lauzi! 

Firii noastre vechi nu îi place să atragă atenţia asupra lui Isus, pentru 
că ar vrea să primească ea toată cinstea. Cu toate acestea, prin Cruce, păcatul 
nu mai are nici un drept asupra ta, nu-i mai datorezi nimic firii. Tot ce ai Îi 
datorezi lui Isus, iar, atunci când El devine singura ta mândrie, Lui Îi dăruieşti 
totul. Mai întâi de toate, trebuie să Îl înalţi în inima ta. Trebuie să te gândeşti 
la faptul că Isus a luat asupra Lui responsabilitatea pentru tot ce este rău în 
tine şi că, în acelaşi timp, În El deţii toate lucrurile care îţi lipseau. Ai totul, 
deplin, în Isus. 

Te simţi nevrednic, dar nu eşti aşa. Isus crede că eşti scump, iar, în final, 
numai El şi părerea Lui contează. Ce crezi tu sau ce cred alţii nu contează prea 
mult. 

Trebuie să te mândreşti cu Isus şi înaintea altora. O, ce mare nevoie avem 
de credincioşi care să ne ridice ochii înspre El! Ei ne fac să ne ridicăm privirea 
de la noi înşine şi de la neputinţa noastră. Văzându-i pe ei atât de plini de Isus, 
începem să ne concentrăm şi noi asupra Lui. 
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Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică 
nu este din zidirea aceasta, şi a intrat o dată pentru totdeauna, în Locul 
Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.            Evrei 9:11-12

16 Iunie

Cea mai importantă slujbă a marelui preot era aceea de a duce sângele 
jertfei în Sfânta Sfintelor, în Ziua Ispăşirii. El trebuia să facă ispăşirea pentru 
păcatele întregului popor. 

Slujba marelui preot arăta înspre Isus. Isus nu a intrat într-un Loc 
Preasfânt făcut de mâini omeneşti, ci în adevăratul Loc, din ceruri. El nu a dus 
sângele unui animal de jertfă, ci propriul Lui sânge. Acesta este cel mai mare 
şi cel mai măreţ lucru care s-a întâmplat vreodată. Sângele lui Isus semnifică 
moartea Lui pe cruce în locul păcătoşilor, sub mânia şi sub judecata lui 
Dumnezeu. El este Mielul de jertfă. Lucrarea Lui nu are validitate doar aici, pe 
pământ, ci şi în Ceruri. Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, a validat-o. 

Isus este pretutindeni, în cer şi pe pământ, iar acolo unde se găseşte El, 
este şi sângele Lui. Atunci când I-ai deschis uşa lui Isus, El a intrat în inima 
ta, ca într-o casă. A intrat în multele încăperi din viaţa ta. Aceasta înseamnă că 
sângele Lui a ajuns în cele mai ascunse locuri. Nu există nici un cotlon în viaţa 
ta unde sângele lui Isus să nu fie deja prezent. Iar sângele ne curăţeşte de orice 
păcat. 

Ce minunat!
Sângele se află atât în faţa lui Dumnezeu în Ceruri, cât şi în toată viaţa ta 

de aici, de pe pământ. Sângele acesta te leagă de Dumnezeu.
Sângele lui Isus te face alb ca zăpada. Poate te simţi păcătos şi necurat, 

dar dacă crezi în Isus, nu mai eşti aşa. Hainele tale murdare sunt spălate şi 
înălbite prin sângele Mielului. Sângele acesta este valid aici şi acum şi este valid 
în Ceruri. 

Te temi de ziua Judecăţii? Atunci aminteşte-ţi că sângele iertării se află 
în faţa Tronului lui Dumnezeu. Nu ţi s-a liniştit inima? Aminteşte-ţi cât de 
scump este sângele acesta pentru Dumnezeu. 

În tine însuţi eşti pierdut, dar tu eşti în Isus, iar prin El eşti mântuit. 
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“Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi “Cel ce vine va veni şi nu va 
zăbovi”. 

Evrei 10:37

17 Iunie

Nu, nu mai ai mult de aşteptat. Isus va veni peste foarte puţină vreme. 
Va sosi dimineaţa în care te vei ridica din pat pentru ultima dată sau seara 
când vei merge la culcare pentru ultima dată. Poate atunci gândul tău va fi 
la ziua sau la noaptea în care vei primi solia morţii. Oare de ce suntem atât 
de puţin receptivi la mesajul despre a doua venire a lui Isus? El ne asigură în 
Cuvântul Său că nu va întârzia să vină. Acceptă Cuvântul acesta cu o credinţă 
simplă şi sinceră. 

Certitudinea reîntoarcerii lui Isus te eliberează de legătura ta cu lucrurile 
pământeşti. Omul vechi devine foarte uşor prins de lucrurile trecătoare. Fără 
să îţi dai seama, începi să te organizezi de parcă vei fi aici pentru totdeauna. 

Cuvintele lui Isus te cheamă să te pregăteşti, să fii gata. Vei fi gata, 
dacă Isus va veni înainte ca soarele să mai răsară o dată? Există cineva cu care 
ar trebui să îţi pui lucrurile în rânduială? Sunt păcate pe care ar trebui să le 
mărturiseşti? 

Fii gata! Isus va veni când nu te aştepţi!
Un credincios adevărat aşteaptă cu nerăbdare revenirea lui Isus. Ce 

minunat a fost pentru bătrânul Simeon să-L ţină în braţe pe pruncul Isus! Cu 
cât mai minunat va fi să fim ridicaţi de pe pământ, pentru a-L întâlni pe Isus 
pe nori! Gândeşte-te numai: vom fi înălţaţi la cer de Isus!

Dacă îţi va fi îngăduit să trăieşti cea de-a doua venire a lui Isus şi dacă 
eşti dintre cei pe care îi cunoaşte El, nu vei mai muri niciodată! Trupul tău nu 
va fi nimicit pentru a fi îngropat, ci vei fi schimbat într-o clipită. Vei fi ca Isus, 
pentru că Îl vei vedea aşa cum este. 

Aceasta este perspectiva pentru copiii lui Dumnezeu. Prin prisma acestor 
lucruri, orice altceva devine neînsemnat. Tot ceea ce doare, toate poverile 
şi împotrivirile, vor mai dura doar foarte puţin. Isus va veni în curând şi 
atunci nu va mai fi durere şi tristeţe. El te va lua de mână şi te va conduce în 
Împărăţia slăvită a Cerurilor. Poţi face altceva decât să te rogi: “Vino, Doamne 
Isuse! Vino curând!”?
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După ce a isprăvit de vorbit cu Avraam, Domnul a plecat. 
Geneza 18:33

18 Iunie

Avraam s-a rugat lui Dumnezeu. Cu mare îndrăzneală, a tot scăzut 
numărul de oameni neprihăniţi care trebuiau să se găsească în Sodoma pentru 
ca oraşul să nu fie nimicit. S-a oprit la zece. 

Am putea crede că Avraam s-a tocmit cu Dumnezeu, dar Cuvântul ne 
spune că Dumnezeu S-a târguit cu Avraam. De fapt, în rugăciunea adevărată, 
nu noi vorbim, ci Domnul. Taina rugăciunii este Duhul rugăciunii, care ne 
învaţă. 

N-a fost idea lui Avraam să se oprească la zece – el nu ştia, dar 
Dumnezeu alesese deja numărul. Dacă s-ar fi găsit zece oameni neprihăniţi, 
Dumnezeu ar fi cruţat oraşul, dar nu s-au găsit atâţia, iar Dumnezeu a prăvălit 
ploaia de foc şi de pucioasă peste el. 

Dumnezeu are părtăşie cu cei care Îl iubesc. El doreşte să îi conducă 
în căile Sale. Noi nu ştim să ne rugăm aşa cum trebuie, dar Duhul Însuşi 
mijloceşte pentru noi. De aceea este important să fim cu mare atenţie şi să 
cerem tot ceea ce ne aminteşte Duhul. Mulţi credincioşi amână rugăciunea 
şi uită ce trebuiau să aducă înaintea lui Dumnezeu. Te poţi ruga oriunde şi 
oricând – nu amâna. Înalţă spre cer o rugăciune sau un semn, ori de câte ori 
Domnul îţi aminteşte. 

Ucenicii lui Isus au fost destul de smeriţi pentru a-I cere lui Isus să 
îi înveţe să se roage. La fel trebuie să facem şi noi. Putem veni înaintea 
Domnului cu tot ceea ce avem pe inimă şi trebuie să o facem cu îndrăzneală. 
În acelaşi timp, Domnul trebuie să ne ia de mână şi să ne conducă în universul 
rugăciunii. 

Doar atunci când stăm faţă în faţă cu Dumnezeul Cel viu învăţăm să ne 
rugăm. Acolo putem avea îndrăzneala lui Avraam, pentru că nu mergem în 
numele nostru, ci în Numele lui Dumnezeu. Duhul Lui vorbeşte prin noi. Şi 
Dumnezeu ne aude rugăciunea. 
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Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit 
încrederea nezguduită de la început. 

Evrei 3:14

19 Iunie

Cel nemântuit rareori se gândeşte la Dumnezeu. Dacă, însă, moartea îi 
taie calea, începe să se întrebe dacă există ceva dincolo de ea. Oare să fie un 
scaun de judecată în faţa căruia toţi trebuie să dea socoteală? Dacă e aşa, cum 
va decurge întâlnirea lui cu Judecătorul? Apoi încearcă să identifice cele mai 
bune lucruri din viaţa lui – oare îi vor fi suficiente? 

Răspunsul lui Dumnezeu este clar: nimic din ce este al tău nu va putea 
sta în picioare în faţa lui Dumnezeu. Nu este nici un om neprihănit înaintea 
lui Dumnezeu. Toţi au păcătuit. De aceea nu te poţi încrede în nimic din ceea 
ce ai, însă te poţi încrede în Isus. Mântuirea înseamnă să te încrezi în El. 

Poate îţi spui că este mult prea simplu şi nu poţi crede că este suficient 
atât pentru a fi mântuit, dar este tot ce ai nevoie. Încrede-te în Isus şi în 
lucrarea Lui – nu ai nevoie de nimic altceva. Ţine-te strâns de această încredere 
în Isus, până în ultima ta zi. 

Mulţi credincioşi, după o viaţă lungă de credinţă, nu pot accepta că 
această încredere de copil în Isus trebuie să fie singura temelie a mântuirii lor. 
De aceea, îşi concentrează toate eforturile pentru a fi credincioşi de succes, iar 
când dau greş din nou şi din nou, sunt cuprinşi de descurajare. 

Atunci când ai fost mântuit, sângele lui Isus te-a curăţit de păcatele vieţii 
fără Dumnezeu. Odată ce ai fost mântuit, acelaşi sânge te curăţeşte de păcatele 
din viaţa ta cu Dumnezeu. Viaţa ta de credinţă te acuză şi te judecă, însă Isus 
nu o face, ci acoperă totul cu sângele Lui scump. Nimic nu rămâne neatins de 
harul Său. El te scuteşte de a mai privi la păcatul care te condamnă. Nu trebuie 
să cauţi fapte prin care să te mântuieşti. Odih- 
neşte-te, bizuindu-te pe Isus. El este Mântuitorul tău. 

Încrederea în El te eliberează de tine însuţi şi te lipeşte de El. Când 
inima îţi este năpădită de un duh de vinovăţie, de judecată sau de teamă, 
ţine-te strâns de Cuvântul Lui, iar furtuna se va potoli. În Isus ai parte de pace. 
Odihneşte-te în El.
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“Dar este în ceruri un Dumnezeu (…)” 
Daniel 2:28

20 Iunie

Nu doar cei necredincioşi uită lucrul acesta – chiar şi copiii lui 
Dumnezeu pot trăi de parcă nu ar fi un Dumnezeu în ceruri. 

Te raportezi la tot ceea ce îţi iese în cale, conştient că este un Dumnezeu 
în ceruri? Eşti conştient că nimic din viaţa ta nu este la voia întâmplării? Eşti 
convins de faptul că, dincolo de ceea ce se vede, credinciosul are de-a face doar 
cu Dumnezeu? 

Disciplinarea şi mustrarea dor, iar, dacă Dumnezeu le înfăptuieşte prin 
oameni, adesea ni se par nedrepte. Însă nu trebuie să te opreşti la ceea ce poţi 
vedea cu ochii sau înţelege cu mintea. Trebuie să priveşti dincolo de aparenţe. 

Este în ceruri un Dumnezeu. 
Când un copil al lui Dumnezeu este mustrat, Dumnezeu îl mustră. 

Dumnezeu vrea să I te supui şi să primeşti disciplinarea din mâna Lui. 
Domnul vrea să îţi vorbească din nou, de aceea mâna Lui apasă greu asupra ta. 
Nu o face cu mânie, ci te mustră pentru că te iubeşte. 

În mijlocul greutăţilor şi al nenorocirilor, găseşti mângâiere în Cuvânt: 
Este în ceruri un Dumnezeu. 

Domnul te poate scoate din orice necaz ai intrat şi o va face, dacă eşti al 
Lui. Domnul este păstorul tău. Da, fericirea şi îndurarea te vor însoţi în toate 
zilele vieţii tale. 

În întunericul îndoielilor, ochii tăi nu pot vedea că este un Dumnezeu în 
ceruri. Tot ce vezi sunt nori negri atârnând greu deasupra ta. Dar dincolo de ei 
se află Dumnezeu. Într-o zi, norii se vor împrăştia, Domnul are grijă de asta. 
Este un Dumnezeu în ceruri care izbăveşte din orice necaz. 

Înalţă-ţi inima spre El. Taci înaintea puterii Lui celei mari. Şi-a folosit 
întotdeauna puterea pentru mântuirea alor Lui şi o va face din nou. El va privi 
înspre tine şi va interveni, oricât de deznădăjduită ar părea situaţia. Va veni 
ziua când vei striga de bucurie: Este în ceruri un Dumnezeu!

Pe întreg pământul este împrăştiată o mare mulţime, care zi de zi Îl laudă 
pe Dumnezeu cu cuvintele acestea pe care le va striga şi în ceruri. Ferice de 
tine dacă eşti parte din această mulţime.
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(…) Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar 
pe Acela care a fost făcut “pentru puţină vreme mai prejos decât 
îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem “încununat cu slavă şi cinste”(…) 

Evrei 2:8-9

21 Iunie

Isus iubeşte pe toţi oamenii, dar sunt unii care I-au stat aproape şi în care 
dMulţi oameni spun că nu cred în Isus pentru că Isus nu pune capăt răutăţii 
şi dezastrelor de pe pământ. Ei cred că, dacă Isus ar avea, într-adevăr, toată 
puterea, pământul nu ar arăta aşa cum arată.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lumea este stăpânită de răutate, iar 
prinţul lumii acesteia este Satan. Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să meargă 
într-atât de departe, pentru a-i conştientiza pe oameni că plata păcatului este 
moartea. 

Dumnezeu este sfânt. De aceea arată lumea aşa cum arată. Ceea ce 
seamănă omul, aceea va secera – principiul se aplică şi unei lumi întregi 
răzvrătite împotriva Legii lui Dumnezeu. 

Nu ceda ispitei de a crede că Isus, de fapt, nu are toată puterea în cer 
şi pe pământ. Dumnezeu I-a dat toată stăpânirea. Dar acum, încă nu vedem 
că toate Îi sunt supuse. Există încă întrebări la care nu putem răspunde. Dar 
aceasta nu contează, atâta vreme cât ochii noştri rămân aţintiţi asupra Celui 
care, pentru puţină vreme, a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii.  

Dumnezeu nu îţi dă toate răspunsurile, dar te asigură din nou şi din nou 
de dragostea Lui. Nu poţi privi spre Isus, Mielul de jertfă al lui Dumnezeu, 
fără a-ţi aminti cât de mult te iubeşte Dumnezeu. 

Cel mai important nu este oare faptul că nu trebuie să ai nici o îndoială 
cu privire la dragostea lui Dumnezeu, pentru că inima Lui S-a frânt de dragul 
tău? Oare nu ajunge că poţi avea certitudinea că tu, cel înglodat în păcate 
şi în mizerie, ai neprihănirea veşnică pe care Isus a câştigat-o pentru tine? 
Chiar contează că Dumnezeu nu îţi răspunde la toate întrebările, când în loc 
să îţi dea răspunsuri, te cuprinde în braţele Lui? Există ceva mai măreţ decât 
certitudinea că eşti copilul Lui? 

Dumnezeu ţi-a răspuns la cea mai importantă întrebare. Nu trebuie să 
ai îndoieli cu privire la felul în care ai fost mântuit – îndoiala dispare când 
priveşti la Isus şi asculţi tot ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu despre 
El. Prin harul Său, Dumnezeu îţi dăruieşte Duhul Sfânt, care aduce credinţa 
în inima ta. Astfel eşti mântuit şi te îndrepţi spre ziua când vei vedea toate 
lucrurile supuse lui Isus.
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“Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 
Matei 11:26

22 Iunie

Ca şi copil al lui Dumnezeu, eşti legat de voia Lui. Prin voia aceasta ai 
fost mântuit şi ştii că întotdeauna ea este cea mai bună. Şi totuşi, nu îţi este 
uşor să i te supui. Calea lui Dumnezeu nu trece doar prin lumină şi prin 
câmpii însorite, ci şi prin văi întunecoase. Este uşor să mergi pe calea Lui, când 
Dumnezeu îţi dă sănătate, putere şi împrejurări comfortabile, dar este mult 
mai greu atunci când îţi face parte de suferinţă, de durere şi de moarte. 

Există doar o singură cale înainte – şi aceasta este să spui, în orice 
împrejurare, “Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale.” Dacă aceste 
cuvinte nu devin ale tale, atunci există o nepotrivire între tine şi Dumnezeu, 
iar aceasta nu duce niciodată la binecuvântare. 

Isus ne învaţă să primim voia Tatălui. Voia Lui este cea mai bună, fie 
că o vedem, fie că nu. Calea noastră va duce, mai devreme sau mai târziu, în 
prăpastie. 

Măsurată cu măsura veşniciei, o viaţă de om este infinit de scurtă. Trece 
ca vântul. Foarte curând trebuie să plecăm. Firea noastră este preocupată 
doar de viaţa de aici, pe când Dumnezeu are în vedere, mai mult decât orice, 
mântuirea noastră veşnică. 

Adesea ne supraapreciem puterea şi forţele. Puţini credincioşi se 
neliniştesc când se întreabă dacă vor ajunge la ţintă, dar Dumnezeu ne 
cunoaşte pe deplin şi de aceea Se poartă aspru cu noi. Nu ne poate lăsa să o 
luăm pe căile noastre. Ne taie calea. Uneori ne îngrozeşte. Întotdeauna vrea să 
ne cheme înapoi la El. 

Ce har să putem recunoaşte dragostea lui Dumnezeu, în felul în care 
ne disciplinează! Nimeni nu poate vedea astfel lucrurile prin sine însuşi, 
dar Dumnezeu ne-a făcut parte de Cuvântul Lui, care ne spune că Domnul 
pedepseşte pe cei pe care îi iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl 
primeşte. 

Ce har să poţi primi disciplinarea Lui! Atunci îţi abandonezi viaţa în 
mâinile Lui, Îi dai Lui controlul asupra tuturor lucrurilor, pentru că ştii că res-
ponsabilitatea este a Lui. Iar El pune în inima ta pacea Lui, care întrece orice 
pricepere, chiar dacă loviturile Lui sunt aşa de grele încât îţi umplu ochii de 
lacrimi. Inima ta gustă binecuvântarea Cuvântului “Da, Tată, Te laud, pentru 
că aşa ai găsit Tu cu cale.”
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“Voi sunteţi martorii Mei” zice Domnul (…) 
Isaia 43:10

23 Iunie

Un creştin depune mărturie prin ceea ce este, prin ceea ce spune şi prin 
ceea ce face. Diavolul îşi concentrează eforturile pentru a reduce la tăcere orice 
martor. 

Cea mai puternică mărturisire este făcută prin credinţă. Viaţa de credinţă 
aparţine, aparent, lumii nevăzute. Nu ne putem vedea inimile, însă credinţa 
îşi lasă amprenta asupra noastră. Începem să ne dăm seama ce contează. În 
perioadele de criză, iese la iveală ceea ce ne face să mergem înainte. 

De aceea, trebuie ca, în primul rând, să fii ceea ce eşti. Eşti un păcătos 
care a fost mântuit doar prin har. Nimic din ceea ce era al tău nu ţi-a putut da 
siguranţă. Nu ai avut nimic de arătat. Ai stat înaintea lui Dumnezeu cu gura 
închisă, fără un cuvânt. Tot ce puteai face era să ceri milă peste un păcătos 
pierdut. 

Domnul nu te-a alungat. Te-a lăsat să stai lângă Tronul Său. Şi-a 
schimbat Scaunul de Judecată într-unul al harului. 

Indiferent cât ai crescut în credinţă, niciodată nu ţi-ai depăşit condiţia 
de păcătos mântuit doar prin har. Dacă Dumnezeu nu te mântuieşte prin 
har, cerul nu va fi niciodată al tău. Dar tu ştii inima lui Dumnezeu: El nu-l 
va părăsi pe cel sărac în duh. Harul nu se epuizează, ci se înnoieşte în fiecare 
dimineaţă. Astfel te poţi adăpa zi de zi din izvorul de apă vie. Ai din nou parte 
de Isus. Atunci când, prin Cuvânt, El vine la tine, Îl primeşti cu bucurie. 

Dacă trăieşti astfel cu Isus, pacea lui Dumnezeu devine taina vieţii tale. 
Ai pace cu Dumnezeu, pentru că eşti îndreptăţit prin credinţă. Domnul îţi 
dă, zi de zi, pacea care este legată de rugăciune. Arunci îngrijorările tale asupra 
Lui, pentru că ştii că El îngrijeşte de ele. El îţi va purta de grijă şi va face ca 
Împărăţia Lui să înainteze în tine. 

“Voi sunteţi martorii Mei,” zice Domnul. Aceste cuvinte au fost rostite, 
pentru întâia oară, unui popor care trebuia să călătorească prin pustie. Prin 
umblarea lor, erau martori. 

Şi tu te afli pe drumul spre cer. Domnul a frânt boldul păcatului şi te-a 
condus în libertatea minunată a harului. Umblând spre cer, eşti martor.
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“Tomo”, i-a zis Isus,“pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce 
n-au văzut, şi au crezut”. 

Ioan 20:29

24 Iunie

Noi avem impresia că lucrul decisiv este credinţa – n-are cum să conteze 
prea mult dacă credem înainte sau după ce vedem, nu-i aşa? Mulţi gândesc aşa, 
dar Isus spune cu totul altceva.

Dacă crezi doar atunci când vezi, viaţa ta de creştin este săracă – de fapt, 
eşti în pericol de-a o pierde. Devii obosit şi descurajat. La urma urmei, vezi 
atât de puţin. Nu poţi întrezări adevăratele comori şi bogăţii care sunt ascunse 
în Isus, pentru că El este nevăzut. 

În acest fel, rămâi doar cu nenorocirea ta. Îţi dai seama că nu eşti nici 
pe departe creştinul care ar trebui să fii, dar faptul că mereu şi mereu ajungi la 
concluzia aceasta nu te ajută şi nu te mângâie prea mult. 

Cu totul altfel stau lucrurile atunci când crezi fără să vezi. Atunci eşti 
binecuvântat, iar asta înseamnă că eşti cu adevărat fericit, stând lângă Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

Ceea ce este Isus pentru tine şi ceea ce a făcut pentru mântuirea ta nu 
depinde absolut deloc de experienţele tale. Nimic din tine nu poate anula 
lucrarea terminată a lui Dumnezeu. Prin Cuvântul Lui, Dumnezeu îţi promite 
iertarea de toate păcatele. Nu poţi vedea lucrul acesta, dar dacă îl crezi, eşti 
binecuvântat. Nu este nici o osândire pentru tine, care eşti în Hristos Isus. 
În El, ai toate binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti, astfel încât eşti 
bogat în totul şi nu duci lipsă de nimic. 

Nu poţi vedea şi simţi că Isus a înviat din morţi, dar El şade la dreapta 
Tatălui şi mijloceşte pentru tine. El a preluat cauza ta şi te va conduce în 
siguranţă, mântuit, până acasă. Ferice de tine dacă te ţii strâns de lucrul acesta. 

Copiii lui Dumnezeu nu au nevoie de noi experienţe, ci de credinţă în 
spusele Domnului din Cuvântul Său. Aceasta este calea spre binecuvântare. 
Deci apelează la Cuvânt, pentru că El îţi pune în inimă credinţa în ceea ce nu 
poţi vedea şi te ajută pe drumul spre ţara unde ţi se vor deschide ochii.
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“(…) ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului .” 
Apocalipsa 7:14

25 Iunie

Ioan vede în ceruri marea mulţime de oameni în haine albe, dar nu poate 
spune cine sunt. De ce? 

Poate pentru că Ioan nu poate cuprinde cu mintea minunea că păcătoşii 
sărmani, pierduţi pot străluci vreodată în aşa măreaţă slavă cerească, precum 
cea care se odihneşte asupra marii mulţimi în haine albe. Nici un gând nu 
poate face saltul de la pământ la cer – distanţa este infinită. Ceea ce a fost 
semănat în putrezire, învie în neputrezire. 

Marea gloată pe care nimeni n-o putea număra, de orice neam, din 
orice seminţie, din orice popor şi de orice limbă, stă înaintea Tronului lui 
Dumnezeu, pentru că ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. 

Nu este menţionat nici un merit, nici un sacrificiu, nici o acţiune – 
pentru că singurul lucru care îl poate mântui pe un păcătos este sângele lui 
Isus. Aceasta este răscumpărarea. Vei intra în stăpânirea locului tău din cer în 
virtutea jertfei Sale, iar acest lucru este la fel de sigur ca şi faptul că L-ai primit 
pe Isus. 

Cum pot să îmi spăl hainele şi să le albesc în sângele Mielului? 
Aminteşte-ţi că Isus le-a dat oamenilor ajutorul de care aveau nevoie. 

Orbii au venit cu orbirea lor la Isus şi au primit vederea. Surzii au venit cu 
surzenia lor, iar Isus le-a deschis urechile. Leproşii au cerut curăţire de lepră şi 
au fost curăţiţi. 

În acelaşi fel trebuie să vii şi tu la Isus cu păcatele tale şi să le mărturiseşti. 
Cere-I să te acopere cu harul Său. 

Isus te spală de orice păcat, prin sângele Lui. Nimic nu se poate compara 
cu a avea păcatele iertate. Primeşti pace, primeşti sinceritate şi curaj. 

Ţi-ai spălat hainele în sângele Mielului, primind astfel iertatea de păcate? 
Dacă ai făcut-o, te afli în drum spre cer. În curând vei fi în mulţimea aceea 
care nu oboseşte nicicând lăudându-L pe Dumnezeu pentru minunea de 
necuprins a mântuirii lor numai şi numai prin har.
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(…) Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi născut din morţi, 
Domnul împăraţilor pământului! 

Apocalipsa 1:5

26 Iunie

Fiul văduvei din Nain nu a fost cel dintâi născut dintre cei morţi. Nici 
Lazăr nu a fost. Amândoi au fost înviaţi la aceeaşi viaţă pe care o trăiseră 
înainte de a muri. De aceea au trebuit să moară din nou. 

Primul om care a înviat la viaţa nouă a fost Isus, de aceea este numit Cel 
Întâi născut dintre cei morţi. El a fost Mielul de jertfă al lui Dumnezeu, care 
a purtat păcatul, primind astfel plata acestuia, adică moartea. Dar Dumnezeu 
L-a înviat din morţi şi de-acum nu va mai muri niciodată. Bine faci că îţi 
pui încrederea în El. În lume întâlneşti mereu moartea, într-o formă sau alta, 
pentru că păcatul este invariabil legat de moarte. Ea şi-a pus amprenta pe 
multe din împrejurările vieţii. Există, însă, un loc, unde moartea şi păcatul nu 
mai sunt – acest loc este în Isus. 

Întâlnirea cu moartea şi cu păcatul doare atunci când ele ajung la 
tine prin alţi oameni, dar povara este cu atât mai mare când le vezi puterea 
acţionând în tine însuţi. Veninul şarpelui, din ziua căderii, ne-a pângărit 
întreaga viaţă. Păcatul este imposibil de eradicat. De aceea este nevoie ca 
trupul nostru să fie doborât şi îngropat. 

Dar dacă crezi în Isus, lucrurile nu se termină acolo. Eşti mântuit pentru 
o lume în care păcatul şi moartea nu mai există. Nu vei muri niciodată. Eşti 
unit cu Isus şi ai trecut din moarte la viaţă; în tine acţionează învierea lui Isus. 

Isus este Cel Întâi născut dintre cei morţi, dar nu este ultimul – nici pe 
departe! El a mers înainte, pentru ca tu să păşeşti pe urmele Lui. Dumnezeu 
te va învia şi pe tine, la fel cum L-a înviat pe El. Ai o nădejde vie. Isus a fost 
mort, dar a înviat şi nu va mai muri niciodată. Prin aceasta ştii că Isus nu te 
va uita nicicând, nici chiar în moarte. Eşti săpat pe palmele Sale şi te poartă 
în inima Lui. El te va învia din morţi. Isus vrea să trăieşti veşnicia împreună 
cu El, la fel cum ţi-ai trăit viaţa pe pământ împreună cu El. În cer vei moşteni 
bogăţiile care deja sunt ale tale, prin credinţă. Singura diferenţă este că vei trăi 
fără păcat şi fără moarte şi Îl vei sluji în veşnică neprihănire, nevinovăţie şi 
bucurie.
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Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi 
mântuirea voastră (…)

2 Corinteni 1:6

27 Iunie

Cel care a spus aceste cuvinte a fost marele preot Caiafa. Dumnezeu a 
lăsat pe unul dintre duşmanii lui Isus să spună adevărul despre Isus, prin ele. 
Trebuia ori să piară tot norodul, ori să moară Isus. 

Dacă Isus n-ar fi murit, noi toţi ar fi trebuit să murim, în cel mai deplin 
sens al cuvântului. După moartea fizică ar fi urmat inevitabil moartea veşnică, 
pe care Cuvântul lui Dumnezeu o numeşte moartea a doua, aruncarea în iazul 
de foc şi pucioasă. 

Dumnezeu este sfânt, iar neprihănirea Lui cere ca orice păcat să fie plătit. 
Nu există nici o cale de scăpare – Dumnezeu este un foc mistuitor. Noi toţi ne 
aflam sub mânia Lui, căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
De aceea tot neamul este pe drumul pierzării.

E mai bine să moară un singur om pentru tot norodul. Caiafa a spus 
asta fără a şti că Dumnezeu o spusese mai înainte. Însă Caiafa şi Dumnezeu se 
gândeau la lucruri diferite spunând aceleaşi cuvinte: Caiafa credea că Isus era 
un prooroc mincinos; pentru Dumnezeu, Isus este Fiul în care Îşi găseşte toată 
plăcerea şi este în acelaşi timp mielul de jertfă al lui Dumnezeu, pe drumul 
spre altar. 

Exista Unul care putea face ispăşirea pentru păcatele tuturor, El Însuşi 
fiind fără păcat. Astfel putea să ia asupra Lui păcatele tuturor celorlalţi. 
Moartea Lui a fost spre binele nostru – altfel ar fi trebuit să pierim cu toţii. 
Dar oare cum a fost pentru Isus? I-a fost de folos şi Lui? Nu exista nici o altă 
cale, dacă voia să rămână pe calea lui Dumnezeu. El a fost ales de Dumnezeu 
înainte de întemeierea lumii, ca să fie Mielul de Jertfă care ridică păcatul lumii.

Fruntea lui Isus s-a umplut de stropi de sânge când, în ultima luptă din 
Ghetsimani, S-a supus voii Tatălui. 

Cu adâncă evlavie trebuie să spunem că lui Isus I-a fost de folos să 
primească să fie părăsit de Dumnezeu în locul păcătoşilor. De aceea şi 
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai presus de 
orice nume. Da, astfel suntem noi mântuiţi!
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“(…) Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii.” 

Ioan 8:12

28 Iunie

Chiar pot fi un copil al lui Dumnezeu?
Isus ne-a spus că cine Îl urmează pe El, nu va umbla niciodată în 

întuneric. Într-adevăr, chiar dacă nu tot timpul umblu în întuneric, trebuie să 
recunosc că, de multe ori, este întuneric pe calea mea şi nimic nu-mi doresc 
mai mult decât lumina. Mă străduiesc din răsputeri să ajung la ea, dar nu 
reuşesc întotdeauna să o găsesc. 

Multora le sunt familiare gândurile acestea. Când au primit credinţa, 
s-au gândit că viaţa lor va fi cu totul altfel, dar curând au descoperit că 
lucrurile nu stau deloc aşa. Şi aşa au început să apară problemele şi greutăţile. 

Începi să fii ispitit de dezamăgire şi de deznădejde. În mod sigur ceva este 
în neregulă cu viaţa mea, dacă în ea nu se împlineşte ceea ce spune Biblia. 

Este periculos să porneşti în direcţia aceasta de gândire. Este greşit chiar 
dacă pare bine, pentru că există o mare diferenţă între ceea ce punem noi în 
Cuvânt şi ceea ce chiar spune Cuvântul. 

Isus nu a afirmat că în viaţa de credinţă nu vei avea parte niciodată de 
întuneric. Nu suntem toţi la fel, dar mulţi dintre noi suntem năpădiţi de 
îndoieli. Ne regăsim în cuvintele lui David: “Cel puţin întunericul mă va 
acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Când citeşti scrierile 
credincioşilor, găseşti acelaşi lucru. Călătoria lor prin viaţă nu a fost una 
uşoară; nu a fost doar soare şi bucurie. Au avut partea lor de durere amară, 
izvorâtă din adâncul lor. 

Toate acestea nu schimbă faptul că Isus ne-a spus adevărul. Nici un 
creştin nu a umblat vreodată în întuneric şi nici nu va umbla. Dacă în veşnicie 
te vei putea uita în urmă la viaţa pe care ai trăit-o, vei înţelege că nici una 
dintre zilele tale nu a fost în întuneric. Cum s-ar fi putut întâmpla aşa ceva, 
când, prin credinţă, erai unit cu Cel care este Lumina vieţii?

Nici una din zilele tale nu a fost lipsită de voia desăvârşită a lui 
Dumnezeu şi de purtarea Lui de grijă. El umbla alături de tine, El a văzut şi a 
ştiut totul. De aceea drumul tău a fost mereu în lumină.
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“Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” 
Ioan 3:30

29 Iunie

Ioan a spus aceste cuvinte cu puţin înainte de a fi aruncat în temniţă. Ele 
s-au împlinit în viaţa lui într-un mod şocant; singurătatea şi îndoielile grele 
l-au cufundat în întuneric. A trebuit să Îi trimită vorbă lui Isus, să Îl întrebe 
dacă El era Mesia Cel promis. 

Dumnezeu ne aude întotdeauna rugăciunile. El cunoaşte strigătul inimii 
noastre – ne ştie şi dorinţa ca Isus să crească, iar noi să ne micşorăm. Adesea 
El ne răspunde în moduri în care nu ne aşteptăm – Domnul ne dă la o parte. 
Poate suntem loviţi de boală sau suntem umiliţi prin întuneric spiritual şi prin 
îndoieli, poate avem parte de greutăţi în familie sau la serviciu. 

Avem impresia că putem face faţă unui succes, dar ne înşelăm. Este 
suficientă o boare de vânt pentru ca aroganţa să înceapă să crească în inima 
noastră căzută şi păcătoasă. În felul acesta, Isus este împins la periferie şi noi ne 
înălţăm în propriii noştri ochi. 

Dar mare este bunătatea lui Dumnezeu! El nu te lasă să rămâi în nebunia 
ta. Se foloseşte de multe lucruri pentru a te elibera de încrederea în capacităţile 
şi în puterile tale şi te face să ceri din mâna Lui ceea ce nu dezamăgeşte 
niciodată. 

Isus este măreţ şi puternic, iar Dumnezeu vrea ca Isus să fie la fel şi în 
inima ta. El singur merită lauda şi cinstea ta. Domnul îţi arată cât eşti de mic, 
pentru ca să îţi deschizi inima să accepţi ceea ce eşti în Hristos. Dumnezeu 
vrea să îţi poţi înălţa capul cu îndrăzneală şi să răsufli uşurat. Singurul lucru 
desăvârşit este lucrarea lui Isus. Nimic din ce este al tău nu poate fi adăugat 
la ea. Chiar şi Ioan a trebuit să se întoarcă la începuturi. Ochii lui au trebuit 
îndreptaţi înspre Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Când se 
întâmplă lucrul acesta, Isus creşte. Răsună cântecul Mielului. Toate celelalte 
lucruri devin mici şi neînsemnate. 

Cel mai mare în Împărăţia lui Dumnezeu este cel care are totul în Isus. 
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Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem  
un Mare Preot (…)

Evrei 8:1

30 Iunie

Este întotdeauna periculos să întorci lucrurile cu susul în jos. Aceasta 
se aplică atât vieţii fizice, cât şi celei spirituale. Când unui lucru neimportant 
i se dă cea mai mare importanţă, lucrul cu adevărat important este lăsat pe 
dinafară. 

Dacă eşti mântuit prin harul lui Dumnezeu, Isus este Marele tău Preot, 
care face slujba pentru tine, în Templul ceresc. Toate celelalte lucruri sunt 
secundare, aceasta este condiţia esenţială pentru mântuirea ta. Înainte de a 
fi mântuit, cea mai mare nevoie a ta era harul – fără el, nu puteai trece de 
judecată. Odată ce ai devenit copil al lui Dumnezeu, continui să ai nevoie 
de acelaşi har. Isus trebuie să vină la tine din nou şi din nou, iar tu trebuie să 
primeşti totul pe nemeritate. Ai nevoie de siguranţa că Hristos stă între tine 
şi Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să te vadă complet acoperit de El. Eşti 
ascuns în Hristos. Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în tine, la fel cum Îşi găseşte 
plăcerea în Fiul Său preaiubit. 

Acesta este cel mai important lucru din viaţa ta.
E nevoie de mare putere pentru a lăsa lucrul cel mai important să ocupe 

locul care i se cuvine, dar după aceea, toate celelalte lucruri se aşează în ordine. 
Nu mai eşti paralizat de propria nemulţumire faţă de tine însuţi. Responsa-
bilitatea vieţii tale nu mai apasă greu pe umerii tăi, pentru că Isus o poartă în 
întregime.  

Satan încearcă toate metodele pentru a te face să pierzi din vedere cel mai 
important lucru. Prea puţin contează pentru el cu ce te ţine ocupat, atâta timp 
cât nu te preocupă Isus ca Mântuitor şi Răscumpărător al tău. Nu-l lăsa să te 
înşele. Ţine-te strâns de ceea ce este esenţial. Abandonează-te pe tine însuţi în 
aceasta, iar atunci vei sta pe temelia de neclintit, chiar şi când vor veni grijile, 
neliniştile şi temerile. 

Problema mântuirii tale este soluţionată în cer, în faţa Tronului lui 
Dumnezeu. Isus Se înfăţişează înaintea Acestuia în locul tău. Mântuirea ta 
depinde de El. El este Înlocuitorul tău. Poţi fi liniştit – cazul tău a fost câştigat. 
Isus este garantul.
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Vechiul Testament 

Geneza
18:33 18 Iunie pg 87

Exod
14:14 18 Mai pg 56

Iosua
1:8 20 Aprilie pg 28

1 Împăraţi
3:3 3 Mai pg 41
17:1 3 Iunie pg 72

Psalmi
25:3 31 Mai pg 69
34:2 9 Iunie pg 78
34:20 11 Iunie pg 80
40:12 6 Mai pg 44
45:11-12 12 Iunie pg 81
92:14 24 Mai pg 62
126:5 7 Iunie pg 76

Psalmi (cont.) 
139:5-6 14 Iunie pg 83
139:11 28 Iunie pg 97
139:23 1 Iunie pg 70

Proverbe
17:9 1 Aprilie pg 9

Cântarea Cântărilor
1:4 9 Aprilie pg 17
8:7 23 Aprilie pg 31

Isaia
43:1 3 Aprilie pg 11 
43:10 23 Iunie pg 92
43:16 26 Aprilie pg 34
43:18-19 24 Mai pg 62
43:25 26 Aprilie pg 34
44:22 4 Iunie pg 73
49:16 14 Iunie pg 83
53:6 7 Aprilie pg 15
53:11 17 Mai pg 55

Referinţe biblice
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Plângerile lui Ieremia 
3:23 8 Iunie pg 77

Daniel
2:28 20 Iunie pg 89
9:24 6 Iunie pg 75

Noul Testament 

Matei
8:2-3 5 Aprilie pg 13
11:26 22 Iunie pg 91
13:46 22 Mai pg 60
27:42 30 Aprilie pg 38
28:18-20 10 Aprilie pg 18

Marcu
8:25 11 Aprilie pg 19
11:9 6 Mai pg 44
15:13 6 Mai pg 44
15:34 6 Mai pg 44

Luca
5:5 5 Iunie pg 74
10:40 15 Mai pg 53
12:20 19 Aprilie pg 27
15:29 14 Aprilie pg 22
24:50 14 Iunie pg 83
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3:30 29 Iunie pg 98
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11:22 25 Aprilie pg 33
12:21 4 Aprilie pg 12
12:24 1 Mai pg 39
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20:29 24 Iunie pg 93
21:17 3 Mai pg 41
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Romani
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4:5 13 Mai pg 51
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 10 Mai pg 48
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3:17 14 Mai pg 52
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1:20 29 Aprilie pg 37
3:18 20 Mai pg 58
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8:12 15 Aprilie pg 23
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4:15 8 Mai pg 46
6:14 15 Iunie pg 84
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6:13 27 Aprilie pg 35
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1:23 5 Mai pg 43
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2:11 21 Mai pg 59
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3:1 21 Aprilie pg 29
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1 Petru
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“Un singur lucru trebuie”          
 Astfel i-a răspuns Isus Martei, când aceasta se simţea lăsată singură să 
se descurce cu toate treburile casei şi s-a plâns lui Isus de Maria.                                                       
                                                 
Dar care este acel singur lucru care trebuie? Isus nu dă un răspuns 
direct, dar arată că Maria îşi alesese partea cea bună. Locul în care 
trebuie să te găseşti pentru a avea parte de singurul lucru de care ai cu 
adevărat nevoie în viaţa aceasta, este la picioarele lui Isus – acolo, El ni 
se dăruieşte pe Sine Însuşi, căci de El avem nevoie mai mult decât de 
orice altceva. 
 
Iată scopul meditaţiilor din cartea acesta – nădejdea că Îl vei întâlni pe 
Dumnezeu în Hristos, în aşa fel încât să nu Îl mai pierzi niciodată.

Despre autor:
Hans Erik Nissen locuieşte în Copenhaga, 
Danemarca. S-a născut în 1938 şi şi-a luat  
masteratul în teologie în 1965. Este căsătorit cu 
Benedicte şi are trei fiice. A murit în 2016. 
A fost pastor pentru scurt timp în Copenhaga.
În perioada 1970-2003 a fost directorul  
Colegiului Biblic din Hillerod, Danemarca.

R
O

M


	omslag2-front-2018-ROM
	Vol2-Rom_13x20_2018
	omslag2-back-2018-ROM

