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Scopul acestei cărţi 
 

 

         Orice persoană care Îl cunoaşte pe Domnul a ajuns la convingerea că 

nu este suficient să ştim despre Hristos; trebuie să-L lăsăm să trăiască în 

noi. Că noi nu trebuie doar să proclamăm mesajul; noi trebuie să fim 

mesajul (2 Corinteni 3:2). Pe măsură ce evanghelia lui Hristos şi a răstignirii 

Lui s-a răspândit şi credincioşii au început să audă şi să primească mesajul 

ei, a devenit din ce în ce mai evident faptul că următorul pas care ne stă 

înainte este zidirea Trupului lui Hristos în viaţa lui Hristos. Simpla 

împărtăşire a veştii bune despre Hristos ca şi viaţă a noastră şi apoi 

abandonarea credinciosului pentru a înţelege crucea cu slabele lui puteri, ar 

fi ca şi când i-am da cuiva care moare de foame o ultimă masă sau ca şi când 

i-am arăta unui întemniţat cea mai rapidă cale de scăpare fără să-l 

descătuşăm mai întâi. Pentru a realiza o schimbare reală şi de durată într-un 

credincios, este absolut necesară o constantă şi fermă hrănire cu Hristos Cel 

revelat. 

   

În sensul acesta, câteva cărţi care anterior au fost publicate separat, 

alcătuiesc acum acest volum. Am adăugat şi câteva întrebări de aprofundare 

pentru inimile flămânde care vor să-L vadă pe Isus. Sperăm astfel că această 

carte va fi un instrument valoros de învăţătură şi studiu pentru cei care au 

găsit până acum dificilă înţelegerea mesajului lui Hristos şi a răstignirii Lui. 
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Un lucru cer... 
de la Domnul 

 

„Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată 

viaţa mea în Casa Domnului ... şi să mă minunez de Templul Lui.” 

Psalmul 27:4 

 

         În acest verset, accentul cade pe ceea ce şi-ar putea dori cineva. Mulţi 

creştini au o mulţime de dorinţe, printre care găsirea unei slujbe bune, a unei 

case frumoase, a soţului sau soţiei mult dorite. Majoritatea oamenilor cred că 

vor fi satisfăcuţi dacă vor putea obţine toate aceste lucruri. Însă David 

reduce toate dorinţele pe care un om le-ar putea avea la una singură, pe care 

o exprimă în Psalmul 27:4: „Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc 

fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să 

privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.” 

 

         Exista un motiv pentru care David avea această singură dorinţă. Ca şi 

împărat, el ştia deja ce înseamnă poziţia, bogăţiile, casele măreţe şi un mare 

număr de soţii şi copii, dar nimic din toate acestea nu-l satisfăcuse deplin pe 

acest om. Deşi avusese parte de aşa multe lucruri frumoase, totuşi, acel 

„singur lucru” care aduce satisfacţie, nu era printre ele. 

 

         În prima parte a acestui psalm, vedem că David se confruntă cu 

adversităţi pe toate fronturile. Totuşi, în mod uimitor, el nu apelează la 

Domnul pentru eliberare; el doar Îl caută pe Domnul! Chiar înconjurat fiind 

de duşmani, singura lui dorinţă pare neschimbată. El nu caută scăparea din 

mâinile duşmanilor lui, ci vrea să locuiască cu Domnul, privind la 

frumuseţea Lui. Conform spuselor lui, acest unic scop nu se va schimba, 

pentru că doreşte să îl urmărească întreaga viaţă. 

 

         Noi toţi am putea spune că ne dorim doar „un lucru”, dar dacă am fi 

puşi în mijlocul atacurilor şi necazurilor, mă întreb cât de repede ni s-ar 

schimba rugăciunea din a-L dori pe Domnul, în aceea de a fi scăpaţi din 

necaz. Cred că majoritatea celor care citesc această carte au o dorinţă 
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adâncă, arzătoare înăuntrul lor. Este oare aceasta o dorinţă după Domnul şi 

este ea singura ta dorinţă?       

 

 

Maria şi-a găsit împlinirea 
 

                                                       

         Mulţi par împliniţi doar prin faptul că Îl slujesc pe Isus. Un astfel de 

exemplu ar fi relatarea despre Maria şi sora ei, Marta, care se găseşte în 

Luca 10: „Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi 

o femeie numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, 

care s-a aşezat jos la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui. Marta 

era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi I-a zis: ‚Doamne,    

nu-Ţi pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.’ 

Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Marto, Marto, pentru multe lucruri te 

îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales 

partea cea bună, care nu i se va lua.’”(Luca 10:38-42) 

 

         Oamenii sunt preocupaţi de multe lucruri. În cazul Martei şi Mariei, 

Isus  i-a spus Martei că „un lucru” trebuie! Câţi dintre noi credem cu 

adevărat că doar „un lucru” e necesar? Mă tem că, deşi noi afirmăm aşa 

ceva, nu suntem de fapt convinşi de aceasta. Unii pretind că Isus este 

plinătatea şi împlinirea tuturor lucrurilor şi, totuşi, se grăbesc să judece acest 

concept ca fiind dezechilibrat atunci când nu li se oferă alte învăţături. Eu 

cred că nu este necesar mai mult decât atât. Cred, de asemenea, că dacă 

vreun domeniu al adevărului trebuie să aibă vreo semnificaţie, atunci Hristos 

trebuie să fie plinătatea acelui adevăr despre care discutăm. Acest lucru 

poate deveni realitate, doar dacă lucrătorii creştini şi credincioşii, în general, 

vor înceta să studieze alte subiecte, vor sta la picioarele Lui şi vor găsi în El 

toate lucrurile. 

 

         Dacă considerăm cuvintele lui Isus ca fiind adevărate, trebuie să cădem 

de acord că, deşi multe lucruri sunt valoroase şi ne produc plăcere, doar „un 

lucru” ne trebuie. Marta era prinsă şi îngrijorată de „multe lucruri”. E foarte 

probabil că niciunul din lucrurile care o îngrijorau nu era păcătos. Unele erau 

absolut esenţiale pentru a putea servi masa la timp, de exemplu, dar ceea ce 

era important cu privire la o mâncare şi ceea ce era considerat necesar de 

către Domnul, erau două lucruri diferite. Cele două nu fac parte nici măcar 

din aceeaşi categorie. Observaţi că Domnul nu o mustră pe Marta pentru 
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răzvrătire sau pentru vreun păcat, ci pentru că nu sesiza nevoia pentru doar 

„un lucru”. Ea considera că viaţa e legată de multe lucruri. Nu înţelegea că 

oricât de importante păreau acelea, doar „un lucru” era cu adevărat necesar.    

 

         Isus a spus că Maria şi-a ales partea cea bună. Care era aceea? Cu 

siguranţă că nu era doar simplul fapt de a sta jos şi de a asculta cuvintele lui 

Isus. Mai fuseseră şi alţi oameni care făcuseră la fel în timpul lucrării lui Isus 

şi care, în mod constant, au venit şi apoi au plecat. Nu, partea cea bună pe 

care Maria şi-o alesese era aceea că în inima ei, doar „un lucru” constituia 

dorinţa ei cea mai mare – Domnul Însuşi. Daţi-mi voie să clarific: mulţi 

oameni care au venit înaintea ei L-au dorit pe Domnul, dar Maria, ca şi 

David, a îndepărtat orice alte dorinţe din inimă, astfel încât Isus să fie unica 

ei dorinţă. Şi, deşi inima ei se confrunta cu duşmani şi încercări, ea, 

asemenea lui David, a continuat  să-şi dorească  doar „un lucru”. 

 

         Noi, ca şi Marta, ne putem trezi mustraţi de Domnul. De ce? Vom fi 

mustraţi, dar nu pentru că suntem prea ocupaţi cu lucrarea Lui sau slujindu-i 

pe alţii. Mustrarea nu vine din cauza a ceea ce facem, ci din cauza stării 

inimii noastre. Inima Martei era într-o continuă frământare de a-L ajuta pe 

Domnul şi nu ajunsese în acel punct în care să fie mişcată doar de „un 

lucru”. Din tot ceea ce se face şi se realizează de către oamenii lui 

Dumnezeu, doar un lucru va satisface în cele din urmă inima Lui.  

 

 

Respingerea lui Isus de către tânărul bogat 
 

 

         O inimă care a îndepărtat orice alte lucruri de pe locul dragostei ei 

dintâi, înseamnă totul pentru Isus. După cum El trebuie să fie comoara 

noastră, tot aşa, o astfel de inimă e o comoară pentru El. Totuşi, a găsi 

oameni cu o asemenea inimă este mult mai greu decât ar părea. Chiar şi 

printre creştini există o oarecare confuzie în legătură cu ceea ce mişcă inima 

Domnului. Mulţi presupun că este vorba de o anumită lucrare care Îi face 

cea mai mare plăcere şi aceştia încearcă „să facă ce trebuie”. Acesta este 

cazul tânărului bogat. Sunt convins că el a fost mişcat de bunătatea 

Domnului şi aceasta l-a motivat în primul rând să vină la Isus. Citim în 

Zaharia 9:17, „Cât de mare e bunătatea Lui şi cât de mare frumuseţea Lui.” 

(trad. engleză). De ce oare vorbim mai mult despre bunătatea Lui şi îi dăm 

mai mult loc în inimile noastre decât frumuseţii Lui? Oare pentru că 
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bunătatea Lui ne are pe noi în vedere, în timp ce frumuseţea Lui Îl are pe El 

în vedere? De cele mai multe ori, bunătatea Lui se referă la mâinile Lui, în 

timp ce frumuseţea se referă la faţa Lui. Îi căutăm noi oare mâinile sau faţa?   

 

          „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, 

care a îngenuncheat înaintea Lui, şi L-a întrebat: ‚Bunule Învăţător, ce să 

fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ ‚Pentru ce Mă numeşti bun?’ i-a zis 

Isus. ‚Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoşti poruncile: 

să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire 

mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’ El I-a 

răspuns: ‚Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea 

mea.’ Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi i-a zis: ‚Îţi lipseşte un lucru: du-te 

de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi 

crucea, şi urmează-Mă.’ Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat 

întristat de tot; căci avea multe avuţii.” (Marcu 10:17-22) 

  

          Ucenicii credeau că Isus avea tot dreptul să-l dorească pe acest om în 

cercul lor. Fiind bogat putea să le ofere noi sfere de influenţă, era tânăr şi 

avea chiar şi o poziţie de conducere. Ce biserică nu şi-ar dori o astfel de 

persoană printre membrii ei? Dar Isus se uita la ceva mult mai valoros. Când 

Isus se afla în prezenţa Tatălui, El avea bogăţii de neimaginat. Vârsta nu 

conta pentru El fiindcă El nu ar fi îmbătrânit niciodată. Ca şi conducător, El 

era Regele universului. Acest om nu I-ar fi putut oferi niciun lucru lui Isus, 

pe care El să nu-l fi avut. Isus tânjeşte cu adevărat doar după „un lucru” pe 

care nu-l avea înainte de întrupare, şi anume,  după oameni cărora nu le pasă 

de nimicurile vieţii, ci caută cu dragoste frumuseţea Domnului. 

       

          Din relatarea biblică înţelegem că omul acesta respectase din tinereţe 

toate poruncile. Care dintre noi se poate lăuda cu o asemenea realizare? 

Părea să fie fără pată. Totuşi, Isus a dorit să afle care sunt lucrurile de preţ 

pentru el. Iubea un singur lucru sau mai multe? Subiectul adevărat al 

discuţiei nu era cel al ascultării sau dacă omul acesta avea de oferit ceva. 

Discuţia se reducea de fapt la un singur lucru – dragostea – pentru că vedem 

în versetul 21, că Isus l-a iubit. Lucrul care era activ în inima lui Isus, atunci 

când a vorbit cu acest tânăr, era dragostea. Isus îl iubea pe acest tânăr şi 

dorea să afle în schimb starea inimii lui. Dar, iată că el nu-şi dorea acel „un 

lucru” de la Domnul. Isus nu era singura lui comoară şi unica lui dorinţă. 

Confruntat cu posibilitatea pierderii averilor sale pământeşti, a dovedit astfel 

că acestea erau marile lui comori. Scriptura ne spune că tânărul bogat a 

plecat întristat, şi cred că şi Isus. 
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                           Pavel a avut un singur lucru 
 

 

          Din punctul de vedere al Scripturii, pare să nu fie nicio îndoială cu 

privire la plăcerea pe care Domnul Şi-a găsit-o în slujitorul Lui, Pavel. De ce 

oare? Răspunsul poate fi găsit în Filipeni 3:13-14. „Fraţilor, eu nu cred că  

l-am apucat încă: dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi 

aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării 

cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” 

 

         Care este acel „un lucru”, nu pare să fie evident imediat. Se poate 

presupune că se referă la uitare şi iertare; totuşi, Pavel merge mai departe şi 

se referă la „premiul chemării cereşti în Hristos Isus.”  Nu putem înţelege 

cu adevărat la ce se referă şi care este acel „un lucru” pe care Pavel şi-l 

doreşte, dacă nu ne uităm cu mai multă atenţie la context. Până nu citim şi 

versetele precedente, vom avea o părere greşită despre acest „un lucru” la 

care se referă el. 

  

         „Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o 

pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste 

lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui 

Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un 

gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a 

mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în 

Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. Şi să-L cunosc 

pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac 

asemenea cu moartea Lui; şi să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la 

învierea din morţi. Nu că am şi câştigat premiul, sau că am şi ajuns 

desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost 

apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă: dar fac un 

singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este 

înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în 

Hristos Isus.”(Filipeni 3:7-14) 

 

          Imediat ne putem da seama unde se află comoara lui Pavel. Lucrurile 

care erau un câştig pentru el, sunt acele lucruri pe care majoritatea oamenilor 

le consideră nişte comori; dar el nu a considerat aşa; el a renunţat de 



 14 

bunăvoie la ele. De fapt, el a mers dincolo de asta. În lumina adevăratei sale 

Comori, el a considerat totul ca fiind un gunoi. În acest pasaj, nu ne este 

greu deloc să înţelegem că el şi-a dorit doar „un lucru”. El a tratat orice 

altceva ca pe o pierdere, doar pentru a-L cunoaşte pe Domnul pe deplin. 

Asemenea lui David şi Mariei din Betania, această inimă nu era ispitită de 

alte iubiri. 

 

 

Vinde tot pentru comoară 
 

 

          În cazul lui Pavel, observăm că el a fost gata să renunţe la tot pentru 

Isus. Când Isus devine singura ţintă a căutărilor tale, vei pierde celelalte 

lucruri. Vedem aceasta în următoarea pildă din Matei 13:44: „Împărăţia 

cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o 

găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără 

ţarina aceea.” 

 

         Asemenea tânărului bogat, cei mai mulţi oameni ratează Comoara cea 

mai de preţ. El ar fi putut să se debaraseze de toate celelalte iubiri şi să se 

lipească doar de Domnul, dar n-a făcut-o. Motivul pentru care majoritatea 

oamenilor nu vând tot ce au pentru a cumpăra câmpul care conţine această 

Comoară, este acela că ei nu L-au cunoscut pe Isus ca şi Comoară. Mulţi 

credincioşi pot fi mulţumitori lui Isus pentru harul mântuirii, dar în acelaşi 

timp, consideră lucrurile pământeşti ca fiind de mare preţ. De asemenea, noi 

ne preţuim abilităţile naturale pentru că ele ne ajută să ne descurcăm în 

această viaţă. De aceea, „a vinde tot” şi a merge după adevărata Comoară, va 

însemna să renunţăm la abilităţile, dorinţele şi lucrarea noastră. Câmpul pe 

care urmează să-l cumpărăm este cel care conţine Comoara, care e Hristos. 

Ce resursă valoroasă! Nu vei mai fi interesat şi nu vei mai pune preţ pe 

lucrurile pământeşti şi pe sinele tău, ci vei vinde tot pentru a câştiga 

adevărata Comoară. 

 

         Tânjeşti tu după Comoară şi o preţuieşti tu mai mult decât orice altceva 

care te-ar putea bucura? Oare bucuria cu privire la acea Comoară te face să 

vinzi tot şi să o obţii? Sunt oameni care au părăsit totul doar pentru a merge 

după această Comoară. Gândindu-se la pierderea acestei Comori, Petru a 

spus: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.” (Ioan 

6:68) 
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„De bucuria ei – vinde tot” 
 

 

         Una din caracteristicile unei inimi libere este bucuria. David a scris 

sute de cântări de dragoste care au izvorât din pură bucurie. Este un mare 

contrast între bucurie şi deprimare atunci când vine vorba despre a-L afla pe 

Isus ca pe singura noastră comoară. Ca şi în cazul tânărului bogat, pentru a 

putea pune mâna pe o comoară, trebuie să renunţăm la alta. Şi, tot ca şi 

tânărul bogat, mulţi pleacă întristaţi. Vieţile lor sunt dezamăgitoare şi 

deprimante, şi totuşi, ei nu-şi dau seama de ce se simt aşa de goi şi nefericiţi. 

Ei nu au dat comorile pământeşti în schimbul Comorii, iar acest lucru le-a 

creat un gol permanent care nu poate fi umplut cu lucruri materiale. 

 

         Pentru cei a căror singură dorinţă este Isus, bucuria e mare. Un astfel 

de exemplu este femeia din Luca 15 care şi-a pierdut banul de argint. Care a 

fost reacţia ei imediată, după ce a investit timp şi efort ca să-şi regăsească 

lucrul preţios? A fost plină de bucurie şi a dorit să-şi caute prietenele şi să le 

împărtăşească şi lor bucuria ei. Când găseşti  această Comoară, nu mai poţi 

de bucurie! Mulţi descoperă că sacrificarea altor bunuri e o nimica toată în 

comparaţie cu aflarea lui Isus ca şi Comoară. Ne pomenim că renunţăm cu 

bucurie la lucrurile care ne-au îmbogăţit viaţa până atunci. Pavel le descrie 

ca şi câştiguri care ne fac să ne încredem în lucrurile cărnii. O inimă liberă 

nu va ceda din obligaţie pentru Stăpân, ci din dragoste pentru Mire. Tu nu 

doar „faci lucrul care trebuie”, ci te uneşti cu Cel pe care-L iubeşti. Viaţa 

Lui se revarsă prin tine. 

 

          Isus e mult mai preocupat de dragostea care se revarsă din inimă, 

decât de îndeplinirea unei datorii. Cuvintele adresate lui Petru după înviere, 

au fost: „Mă iubeşti?” (Ioan 21:16). Aceasta nu însemna o preocupare 

privind lucrarea, ci o preocupare privind inima celui care slujeşte. Marea 

Comoară li se adresează celor cărora li se oferă, spunându-le: „Cât preţuiesc 

Eu pentru voi?” Despre asta a fost vorba când Isus a fost invitat la masă în 

casa lui Simon, fariseul, în Luca 7:36. Era acolo mâncare din belşug şi cred 

că era şi gustoasă, dar Isus căuta altceva: „Nu Mi-ai dat apă pentru spălat 

picioarele...Tu nu Mi-ai dat sărutare...” (a se vedea Luca 7:44-45). În această 

relatare, comportamentul lui Simon este pus în contrast cu cel al femeii care 

şi-a concentrat dragostea asupra lui Isus şi şi-a revărsat-o spre El. În mod 
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evident, actele de dragoste şi grijă personală arătate faţă de Isus, sunt mult 

mai importante pentru El decât lucrurile materiale. 

 

 

Când inima se întoarce spre Domnul 
 

 

          Am văzut cât de ascultător şi împlinitor a fost tânărul bogat înainte să 

vină faţă în faţă cu Comoara. Era clar că el trăise deja o viaţă în care 

împlinise cele necesare şi dovedise credinţă, cu mult înainte de a-L întâlni pe 

Isus şi deci, fără ajutorul Lui. A crede în Dumnezeu nu e un lucru greu, 

pentru că Scriptura ne spune că şi dracii cred că există Dumnezeu. Tânărul 

bogat L-a ascultat pe Domnul în toate punctele Legii. Cea mai înaltă 

chemare în majoritatea religiilor lumii este credinţa în sistemul lor de 

învăţături, închinare şi ascultare. Toate acestea sunt importante, dar ele nu 

ţin cont de „un lucru”. Acel „un lucru” este precizat chiar în prima poruncă. 

De fapt, cea mai mare poruncă, doar prin ea însăşi, împlineşte toată Legea. 

Şi care este acea poruncă? Este să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu 

toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta. Ea 

nu e doar cea mai mare poruncă, ci şi cea mai mare dorinţă a inimii lui 

Dumnezeu.   

 

         Este trist că o parte aşa de mare a creştinismului se dăruieşte „multor 

lucruri”. Ele nu sunt păcătoase şi nici chiar egoiste în ele însele, dar inimile 

prea multor creştini nu s-au întors cu adevărat niciodată la Domnul. Noi ne 

întoarcem spre Domnul când avem nevoie de mântuire şi, de asemenea, 

apelăm la El pentru nevoile zilnice, dar eu nu vorbesc aici despre a ne 

întoarce la Domnul pentru ceva anume. Vorbesc despre o inimă care s-a 

întors de la orice alte comori şi iubiri, nu din obligaţie sau constrângere, ci 

pentru că, în sfârşit, şi-a găsit Comoara. Când inima omului vede valoarea şi 

frumuseţea lui Isus, poate renunţa uşor la orice altceva. În multe cazuri  s-ar 

putea că persoana nu realizează că se întoarce de la ceva pentru că în inima 

ei ea doar se îndreaptă spre Cineva. Totuşi, mulţi nu sunt gata să se detaşeze 

de lucrurile pământeşti ca să trăiască doar pentru Hristos. Dar când stăm 

plini de încântare sub umbra Lui, toate celelalte lucruri devin aşa de 

neînsemnate încât îşi pierd puterea asupra inimilor noastre. 

 

         A ajunge să-L avem pe Isus ca şi singura noastră dorinţă, nu e doar o 

simplă chestiune de a ne aşeza priorităţile în vieţile noastre. Dacă mintea şi 
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inima noastră sunt pline de „un singur lucru”, prioritizarea nu mai e o 

problemă. E nevoie de mai mult de un lucru important pentru a ni le pune în 

ordinea corectă. Regretabil este faptul că acele persoane ca Marta, pe care 

Isus le iubeşte aşa de mult, vor vedea probabil această carte doar ca pe un 

semnal de alarmă tras cu scopul de a-L face pe Isus primul în viaţă. Dar 

oameni ca David, Maria şi Pavel, deja au acel „un lucru”. Ei nu mai au 

nevoie de îndrumări în această privinţă. Dacă trebuie să convingi pe cineva 

despre acest lucru, înseamnă că persoana respectivă nu a avut această dorinţă 

iniţial. Isus trebuie să le spună unora ca Marta şi ca tânărul bogat, „Un 

singur lucru trebuie” sau „Un singur lucru îţi lipseşte”. Celor ce nu-l au în 

inimile lor, poţi să le spui despre el, însă nu-l vei putea explica pe deplin 

niciodată. Este ceva ce o carte ca aceasta nu poate face. Sper totuşi că ea îi 

va încuraja şi binecuvânta pe cei ce au o inimă ca a lui David. S-ar putea ca 

ea să stârnească dragostea latentă din inima unei persoane şi, asemenea 

Sulamitei din Cartea Cântărilor, aceasta să se trezească din somn şi să 

pornească în căutarea Iubitului ei.   
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                 Un lucru cer de la Domnul 
Întrebări de aprofundare 

 

 

1. Care a fost lucrul pe care şi l-a dorit David? (Psalmul 27:4) 

 

2. Ca şi împărat, care au fost unele din numeroasele lucruri de care David a 

avut parte? 

 

3. Citiţi primele patru versete din Psalmul 27. În acest context, ce e uimitor 

cu privire la cererea lui David? 

 

4. Ce a spus Isus că trebuie în Luca 10:42? 

 

5. Deşi toţi creştinii sunt de acord că un singur lucru e necesar, ce fac cei 

mai mulţi dintre noi în viaţa de zi cu zi? 

 

6. Ce trebuie să se întâmple ca un domeniu al adevărului să aibă o reală 

semnificaţie? 

 

7. Ce a spus Isus despre Marta în Luca 10:41? 

 

8. Adevărat sau fals: Multele lucruri în care era implicată Marta erau 

păcătoase? 

 

9. Puneţi în contrast ideea Martei cu privire la ce era esenţial şi punctul de 

vedere al lui Isus referitor la singurul lucru care trebuie. 

 

10. Ce a afirmat Isus despre Maria? 

 

11. a. La ce nu s-a referit Isus ca fiind partea cea bună?    

 

      b. Care parte era bună? 

 

12. Ce au făcut Maria şi David? 

 

13. De ce ar trebui să fim mustraţi de Domnul? 
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14. Ce vom face noi dacă considerăm că o anumită lucrare Îi face Domnului 

cea mai mare plăcere? 

 

15. Citiţi Zaharia 9:17. De cele mai multe ori bunătatea lui Dumnezeu se 

referă la __________ Lui, în timp ce frumuseţea Lui se referă la ______ Lui. 

 

16. Care a fost primul lucru pe care Isus i l-a spus tânărului bogat? 

 

17. De ce multe biserici şi-ar dori ca omul din Marcu 10:17-22 să le fie 

membru? 

 

18. După ce lucru anume tânjeşte Isus şi nu a avut parte de el înainte de 

întrupare? 

 

19. Ce dorea Isus să ştie despre tânărul bogat? 

 

20. Ce era în inima lui Isus când îi punea întrebări acelui tânăr? 

 

21. Ce preţuia tânărul bogat? 

 

22. Care a fost lucrul pe care l-a făcut Pavel? (Filipeni 3:13-14) 

 

23. Ce a considerat Pavel drept pierdere? (Filipeni 3:7-8) 

 

24. De ce a considerat aceste lucruri ca o pierdere? (Filipeni 3:8) 

 

25. Cum a privit Pavel toate aceste lucruri din perspectiva Comorii sale? 

(Filipeni 3:8) 

 

26. Asemenea împăratului David şi Mariei din Betania, inima lui Pavel nu a 

fost ispitită de alte ____________ . 

 

27. Ce se întâmplă când Isus devine obiectul căutărilor noastre? 

 

28. Cu ce se aseamănă Împărăţia cerurilor? (Matei 13:44) 

 

29. De ce oamenii nu vând tot ce au pentru a cumpăra câmpul în care se află 

Comoara? 
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30. De ce ne preţuim abilităţile naturale? 

 

31. Ce lucru a preţuit Petru şi care l-a ajutat să-L urmeze pe Isus? (Ioan 

6:68) 

 

32.  Care este atributul unei inimi libere?       

 

33.  Ce trebuie să facem pentru a pune mâna pe o comoară? 

 

34. De ce sunt aşa de mulţi credincioşi deprimaţi şi nefericiţi? 

 

35. De ce era bucuroasă femeia care-şi pierduse banul de argint? (Luca 15:8-

10) 

 

36. Cum descrie Pavel acele lucruri care îmbogăţesc vieţile noastre înainte 

ca să-L găsim pe Isus ca şi comoară? 

 

37. Isus e mult mai preocupat de _________________________ decât de 

___________________________________ . 

 

38. Care au fost cuvintele pe care Isus i le-a spus lui Petru după înviere? 

(Ioan 21:15) 

 

39. Puneţi în contrast comportamentul lui Simon faţă de Isus şi cel al femeii 

păcătoase faţă de El? (Luca 7:36-39, 44-47) 

 

40. Ce fel de trăsături caracterizau viaţa tânărului bogat înainte ca să-L 

întâlnească pe Isus? 

 

41. Ce anume împlineşte toată Legea? (Marcu 12:28-33) 

 

42. Ce spune porunca? (Marcu 12:29-30) 

 

43. a. „Multele lucruri” cărora li se dedică creştinismul nu sunt _________ şi 

nici ___________________ . 

 

      b. Care este atunci problema? 

 



 22 

44. a. O inimă care se întoarce de la toate comorile şi iubeşte, nu o face din 

__________________ sau din _________________ . 

 

       b. De ce se întoarce o inimă? 
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Proclamarea 

adevăratului 

mesaj 
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 25 

 

 

Proclamarea 

adevăratului mesaj 
 

 

 

Capitolul unu 

_________ 
 

Care este mesajul? 
 

 

Nevoia de a afla ce are importanţă în ochii lui Dumnezeu 
 

Există o temă centrală? 
 

 

          În Scriptură găsim sute de subiecte şi teme. Totuşi, Biblia nu este o 

enciclopedie care cuprinde pur şi simplu o mulţime de subiecte necorelate 

între ele. Toate subiectele Scripturii se leagă între ele şi sunt importante. Mai 

mult, deşi toate temele luate individual sunt importante, unele au o 

importanţă mai mare decât altele. Datoria noastră ca şi credincioşi, este de a 

descoperi acele învăţături care sunt de cea mai mare importanţă în ochii lui 

Dumnezeu, dând un loc secundar acelora care ne plac nouă în mod deosebit. 

 

         În Noul Testament există o temă centrală la care toate celelalte trebuie 

să se subordoneze. Tema aceasta nu este doar importantă în sine, iar 

valoarea ei nu este dată de timpurile pe care le trăim sau de nevoile pe care 

le avem. Tema care este mai presus de orice altă temă din Scriptură este 

Hristos şi El răstignit. Propovăduirea crucii este mesajul central al Noului 
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Testament. Ascultaţi ce spune apostolul Pavel cu privire la crucea lui 

Hristos: „De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc 

Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să 

fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei 

ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, 

este puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:17-18; a se vedea şi 2:2)   

 

         Pentru Pavel, propovăduirea evangheliei era sinonimă cu 

propovăduirea crucii, crucea lui Hristos fiind puterea lui Dumnezeu. Pavel a 

refuzat să se slăvească sau să se laude cu altă temă sau subiect din Biblie, 

decât cu crucea lui Hristos. „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) Nu 

doar apostolul Pavel a pus accentul pe aceasta, ci şi toţi ceilalţi scriitori ai 

Noului Testament. 

 

         De ce este acest mesaj aşa de important? De ce nu sunt alte teme, mai 

„pozitive”, cum ar fi darurile spirituale, binecuvântările sau fericirea 

personală punctul central al Noului Testament? De ce este ridicată crucea pe 

o asemenea poziţie proeminentă în planul lui Dumnezeu şi totuşi se pune aşa 

de puţin accent pe ea azi? Vom răspunde acestor întrebări în cele ce 

urmează, dar mai întâi aş dori să discutăm despre unele lucruri pe care mulţi 

creştini le consideră împortante. 

 

 

Pe ce anume punem accentul? 
 

 

         În lumea creştină modernă, găsim credincioşi care acordă importanţă 

multor subiecte şi teme. Unii accentuează învăţătura despre ungere, 

doctrinele, experienţele, sacramentele, evanghelizarea, faptele bune şi chiar 

învăţătura despre Duhul Sfânt. Problema este că mulţi tind să pună un 

puternic accent pe o religie anume, ca fiind adevărata reprezentare a 

intereselor lui Hristos pe pământ. Datoria creştinului nu este să răsfoiască 

Biblia şi să aleagă subiectele care-l interesează cel mai mult, ci să caute 

inima lui Dumnezeu şi să depună toate eforturile în sensul acesta – chiar 

dacă această preocupare va fi neplăcută firii sale pământeşti. Este limpede că 

scriitorii Noului Testament au trebuit să renunţe la multe interese personale 

în scopul asumării intereselor Domnului Isus.  
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Pe ce a pus Pavel accentul? 
 

 

          Pavel a predicat „bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos”. (Efeseni 3:8) 

El a declarat cu îndrăzneală „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi 

altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit”. (1 Corinteni 2:2) Acest 

verset nu a fost o afirmaţie trecătoare a lui Pavel; a fost esenţa întregii lui 

vieţi şi lucrări. În toate scrierile lui, observăm accentul pe care el îl pune pe 

Hristos şi pe crucea Lui.  

 

         Deşi crucea este marea temă a Noului Testament, sunt încă mulţi 

credincioşi şi lucrători care nu înţeleg şi nu propovăduiesc crucea lui Hristos 

într-o manieră asemănătoare părinţilor fondatori ai bisericii. Se poate spune 

despre numeroşi predicatori că ei nu propovăduiesc crucea ca şi unic motiv 

de laudă în Domnul. La amvoanele din lungul şi de-a latul lumii se păstrează 

o linişte virtuală cu privire la importanţa crucii şi a lucrării ei în omul 

credincios, vorbindu-se doar despre salvarea lui din iad. Pavel scrie, „Dar 

chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o 

Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie 

anatema!” (Galateni 1:8)  

 

 

Pe ce pune Duhul Sfânt accentul? 
 

 

         Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a Trinităţii. Dacă există cineva 

care ne poate conduce la esenţa problemei, atunci El este acela. Duhul Sfânt 

va onora Cuvântul lui Dumnezeu şi ne va călăuzi în tot adevărul, 

neîndreptându-se către nicio extremă. Totuşi, în centrul întregii revelaţii 

divine, Duhul Sfânt doreşte să fie Hristos şi El răstignit (a se vedea Ioan 

3:14-15, 12:32, Romani 1.16, 1 Corinteni 1:18, 2:2). Citim în Ioan 16:13-14, 

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 

adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va 

descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este 

al Meu, şi vă va descoperi.” 
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         Este clar din aceste pasaje că Duhul Sfânt nu a venit să se scoată pe 

Sine în evidenţă; El a venit să-L înalţe pe Hristos. Azi se vorbeşte mult 

despre ungerea personală şi ungerea lucrării, dar adevărata lucrare care 

beneficiază de ungere este aceea care pune accentul pe Hristos, pentru că 

„Hristos” înseamnă „uns”. Dumnezeu nu L-a trimis pe Duhul Sfânt să 

propovăduiască ceea ce Duhul poate să facă şi chiar face. Duhul Sfânt a fost 

dat pentru ca noi să-L cunoaştem pe Hristos şi pe El răstignit. 

 

 

Nu doar ceva important, ci un fapt etern 
 

 

         Oamenii vorbesc deseori despre „următoarea manifestare vizibilă a 

Duhului Sfânt”. Desigur că această expresie nu se regăseşte în Scriptură. 

Totuşi, Duhul poate produce anumite mişcări în diferite perioade de timp 

pentru a scoate în evidenţă un adevăr sau pentru a contracara o erezie din 

biserică. El este  întotdeauna consecvent în a-L înălţa pe Hristos. Problemele 

şi adevărurile pot veni şi trece, dar există un adevăr neschimbabil (Evrei 

13:8). O anumită mişcare de azi a Duhului Sfânt se va manifesta, apoi va 

trece, dar scopul  principal pentru care El ne-a fost trimis va fi mereu acelaşi. 

 

         Aş vrea să vă împărtăşesc o veche istorioară care vorbeşte despre 

adevărul neschimbabil pus în comparaţie cu lucrurile importante de la un 

moment dat. Un om s-a dus să-l viziteze pe vechiul lui profesor de vioară şi 

l-a întrebat, „Ce mai e nou?” „O să-ţi spun ce e nou”, a zis profesorul. Şi-a 

luat diapazonul şi l-a lovit. Acesta, la o frecvenţă de 440 de herţi, a vibrat 

nota la, care s-a auzit tare şi clar.  

 

         „Ai auzit? Acesta e un la”, a spus el. „La etaj, acum este o soprană care 

repetă întruna şi tot mereu cântă fals. Alături e un violoncelist care cântă tare 

rău. În sala de vis-a-vis e un pian dezacordat. Sunt înconjurat tot timpul de 

sunete false.” Lovind din nou diapazonul, care a vibrat iarăşi un la, el a 

continuat, „Ai auzit? Acesta e azi un la. Şi mâine va fi tot un la. Nu se va 

schimba niciodată.” 

 

         Această întâmplare ne spune faptul că sunt multe teme în Biblie şi 

toate îşi au locul lor bine stabilit. Trebuie să acordăm timp studierii tuturor 

acestora, dar singurul adevăr care rămâne şi care e etern şi neschimbător este 

Hristos şi El răstignit. El va rămâne subiectul central, de neschimbat, al 
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întregii veşnicii, în jurul căruia vor trebui să se „acordeze” toate celelalte 

adevăruri. Isus va fi pentru totdeauna Mielul de pe tron şi El ar trebui să fie 

punctul spre care să se focalizeze toţi creştinii, indiferent de felul cum 

accentuează o învăţătură sau alta.        

 

 

Am răspândit Evanghelia deplină 
 

 

    „Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am 

răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.” 

 Romani 15:19 

 

          De-a lungul primului secol, a existat constant o dezbatere referitoare la 

propovăduirea lui Pavel, care se baza pe următoarea întrebare: „Ce 

evanghelie propovăduia el?” Evanghelia lui Pavel nu era alta decât Isus 

Hristos şi El răstignit (conform cu 1 Corinteni 2:2). El nu doar a vorbit 

despre faptul  că Isus este Hristosul sau că El a murit pe o cruce. A-L predica 

pe Hristos şi pe El răstignit, înseamnă nu numai a spune că Isus a murit pe o 

cruce, ci de ce anume a murit şi ce a realizat moartea Lui în legătură cu noi. 

În textul biblic de mai sus, apostolul vorbeşte despre predicarea cu 

prisosinţă („predicarea deplină”, în traducerea engleză a Bibliei) a 

evangheliei. Aceasta ar trebui să fie preocuparea fiecărui lucrător şi a 

fiecărui copil al lui Dumnezeu.  

 

         Accentuarea anumitor învăţături a dus la erezie, dar nu datorită 

conţinutului lor, ci datorită a ceea ce ele omit să menţioneze. A predica 

despre răstignire este ceva foarte diferit faţă de predicarea crucii. În predicile 

lor, unii oameni se pot referi la actul crucificării petrecut acum peste 2000 de 

ani, dar ei nu fac altceva decât să menţioneze un act istoric. Răstignirea 

fizică a lui Hristos şi lucrarea de astăzi a crucii în vieţile noastre sunt două 

lucruri diferite. Pavel nu predica urmărind să stoarcă lacrimi din ochii 

oamenilor atunci când le vorbea despre agonia şi torturarea lui Isus. Noi 

trebuie să găsim adevărata semnificaţie trecând dincolo de orice manifestare 

sentimentală. Adevărata semnificaţie este aceea că Isus a murit pentru a ne 

da pe noi morţii, ca apoi Hristos să poată fi viaţa noastră. Această 

perspectivă a crucii ne va ajuta să înţelegem semnificaţia deplină a 

propovăduirii crucii. Sarcina noastră nu ar trebui să fie doar aceea de a 

înţelege cât de importantă este această temă a Noului Testament, ci şi de a 
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înţelege deplin implicaţiile şi măreţia ei. Pentru a realiza acest lucru trebuie 

să înţelegem ce a vrut Pavel să spună când s-a referit la evanghelie, la 

Hristos şi la El răstignit. 

 

 

Înţelegerea obişnuită a lui Hristos şi a răstignirii Lui 
 

 

         Hristos ne-a înlocuit într-un fel unic, pentru că El este substitutul 

nostru (a se vedea Ioan 11:50; 1 Timotei 2:6). Şi astfel, El a îndurat mânia 

lui Dumnezeu pentru noi. Dacă acceptăm lucrarea crucii, beneficiile morţii 

lui Isus ne sunt aplicabile. Unul dintre acestea este ispăşirea, adică la cruce, 

mânia lui Dumnezeu a fost îndepărtată de la noi datorită lucrării înlocuitoare 

a lui Hristos. Sângele lui Hristos a potolit mânia lui Dumnezeu. Acest lucru 

este descris în Romani 3:25, „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să 

fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate 

neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte ...” Un alt 

beneficiu este iertarea păcatelor primită prin credinţă. Credinţa noastră ne 

este socotită ca neprihănire (a se vedea Romani 4:3).  

 

         În paragraful de mai sus se află o descriere „de bază” a crucii pe care 

aşa de mulţi predicatori o vestesc. Permiteţi-mi să spun că propovăduirea 

acestor lucruri despre cruce nu este greşită, dar are limitele ei. Aceste lucruri 

sunt doar aspectele substituţionare ale crucii. Ştim că Isus a murit pentru a 

îndeplini toate cerinţele lui Dumnezeu Tatăl referitoare la neprihănire şi ca 

să răscumpere, să îndreptăţească şi să sfinţească pe oricine care-L primeşte 

pe El. Cu toate că aceste lucruri sunt adevărate, oare doar la acestea se 

rezumă expresia „Hristos şi El răstignit”? Doar acestea sunt necesare pentru 

„a propovădui cu prisosinţă evanghelia lui Hristos”? Cum a predicat Pavel 

această evanghelie? Deplin! El nu a propovăduit doar părţi ale ei pe care 

credea că oamenii le-ar fi acceptat mai uşor. 

 

 

Ce înseamnă „propovăduirea crucii”? 
 

 

          A crede în crucea lui Hristos nu înseamnă doar a crede în dragostea 

Lui şi în lucrarea de răscumpărare de pe cruce. Înseamnă a crede în lucrarea 

deplină a crucii, care include moartea noastră împreună cu Isus şi nu doar 
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moartea Lui înlocuitoare pentru noi. Care va fi rezultatul unei evanghelii 

prezentată doar în parte? Uitaţi-vă la biserica de astăzi pentru a avea 

răspunsul. A primi doar o parte a evangheliei va însemna o biserică 

binecuvântată în privinţa darurilor şi confortului, dar lipsită de putere în 

privinţa biruinţei asupra naturii păcătoase şi a unui stil de viaţă egoist. 

Crucea nu a fost menită doar să ne salveze de pedeapsa păcatului, ci şi de 

puterea lui. Observaţi mai jos cu ce aspecte ale crucii s-a lăudat Pavel şi 

efectele asupra vieţii lui: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc 

... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Galateni 2:20)  

Majoritatea credincioşilor par să nu descopere niciodată acele pasaje din 

Biblie care se referă la propria lor răstignire, ci doar pe acelea care vorbesc 

despre moartea lui Hristos pentru noi. Ei nu au înţeles pe deplin lucrarea 

crucii.  

 

          Apostolul Pavel, cel prin care Dumnezeu a vrut să scrie cea mai mare 

parte a Noului Testament, a spus, „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)  Dacă vă uitaţi cu atenţie la ultimele două versete la care m-am referit 

şi credeţi ceea ce spun ele, veţi observa că lucrarea crucii merge mult mai 

adânc decât „simpla mântuire” cum spun unii. Crucea este menită să aibă un 

impact major asupra vieţilor noastre şi nu doar asupra crezurilor noastre. 

 

 

Adevărata semnificaţie a propovăduirii lui Hristos 
 

 

         Isus nu a venit doar ca să ne salveze, ci să ne dea viaţa. Această 

realitate este mult mai măreaţă decât simpla înţelegere a faptului că Isus 

există sau că El e Dumnezeu sau chiar a faptului că El ne mântuieşte de 

păcat. În timp ce realitatea lui Hristos ca şi Dumnezeu sau chiar ca şi 

Salvator este absolut minunată şi plină de putere, Scriptura ne vorbeşte mult 

despre înţelegerea Lui Isus ca şi viaţă a noastră. Hristos ca şi viaţă a 

credinciosului este sursa din care ar trebui să pornească orice experienţă 

autentică. Viaţa Lui în noi trebuie să fie piatra din capul unghiului a oricărei 

lucrări creştine adevărate. Pavel a înţeles că evanghelia era menită să fie mai 

mult decât un act de mântuire şi a observat nevoia revelaţiei lui Isus ca şi 

viaţă a lui şi izvor din care trebuie să se adape (a se vedea Galateni 1:11-16, 

2:20).       
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         Înţelegându-L pe Hristos mai deplin în felul acesta, creştinului i se 

deschid surse bogate de biruinţă şi libertate. Multe lucruri glorioase li se 

spun oamenilor lui Dumnezeu, dar niciunul nu se compară cu acela că 

Hristos – Dumnezeu întrupat – trăieşte în ei. Pavel s-a rugat, „Copilaşii mei, 

pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!” 

(Galateni 4:19) Acei copii ai lui Dumnezeu pentru care se ruga Pavel, Îl 

primiseră deja pe Hristos ca şi Salvator, dar ei aveau nevoie de ceva mai 

mult dacă doreau să trăiască fiindu-I plăcuţi Tatălui. Aveau nevoie ca Acel 

Hristos pe care Îl primiseră odată cu mântuirea lor, să se formeze în ei ca şi 

viaţă a lor. 

 

         Înţelegerea acestei mari minunăţii printre neamuri era „taina ţinută 

ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei 

acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.” 

(Coloseni 1:26-27)  Taina se referea la Hristos în noi, ca fiind nădejdea 

slavei. Hristos, cel căruia I S-a dat domnia şi stăpânirea, era acum 

propovăduit printre neamuri ca şi viaţă a lor. Speranţa lor nu era doar în 

faptul că Isus i-a mântuit, ci şi în acela că El trăieşte în ei. Deci, aceste 

neamuri care mai înainte erau „fără nădejde” (conform cu Efeseni 2:12), 

erau acum în posesia unei nădejdi. Ceea ce le-a ajutat să posede „nădejdea 

slavei”, era Hristos proclamat în ei.  Taina avea de-a face cu faptul că 

neamurile nu mai erau străine de-acum de această „nădejde a slavei”. E 

limpede că ele nu şi-au găsit speranţa doar în revenirea lui Hristos pe nori 

într-o bună zi sau a salvării din iad cândva. Speranţa era împlinită în Hristos 

luând chip în ei.     

 

         În Fapte 3:19 ni se spune: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la 

Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 

vremile de înviorare.” „Vremile de înviorare” nu veneau ca urmare a 

ştergerii păcatelor, ci a promisiunii că „Dumnezeu este cu noi”, într-un mod 

concret. În Ezechiel 37 îl vedem pe poporul lui Dumnezeu într-o stare 

decăzută şi fără vlagă. Când vine vorba despre învierea oaselor uscate, 

moarte, scoaterea în evidenţă a păcatelor nu este suficientă pentru a obţine 

rezultate. E nevoie de viaţă. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele 

acestea: ‚Iată că voi face să intre în voi un duh şi veţi învia.’” (Ezechiel 

37:5) Tot aşa, mesajul pe care l-a vestit Pavel a fost unul al vieţii şi nu doar 

al pocăinţei. Da, noi trebuie să primim iertare, dar să nu ne oprim aici; noi 

trebuie să primim viaţă. Trebuie să înţelegem în termeni mai ampli ce 
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înseamnă să fim însufleţiţi de prezenţa lui Dumnezeu, nu doar să ne bucurăm 

că Duhul se manifestă mai intens. Acest lucru se poate întâmpla temporar, 

dar apoi încetează. Noi avem nevoie ca prezenţa Domnului în noi să producă 

mai mult decât bucurie; avem nevoie ca ea să aducă viaţă omului dinlăuntru. 

 

         Atât de multe biserici se complac în decădere spirituală şi nu pentru că 

nu vorbesc împotriva păcatului sau nu caută trezirea spirituală, ci pentru că 

accentul mesajului lor nu cade pe Hristos ca şi viaţă. Definirea prezenţei 

Domnului trebuie să fie foarte clară. Prezenţa Domnului pe care mulţi o 

asociază trezirilor, nu este aceeaşi prezenţă a Domnului pe care Noul 

Testament o scoate în evidenţă. Rugăciunea lui Pavel pentru trezirea 

galatenilor era aceea ca Însuşi Hristos să se formeze în ei; nu ca El să vină 

doar peste galateni. Întrebarea care ar trebui să ne preocupe ar fi următoarea: 

este Hristos propovăduit pe deplin? Noi putem foarte bine să punem accentul 

pe învăţături lipsite de viaţă, dar întrebarea aceasta rămâne: este Hristos 

propovăduit pe deplin?     

 

 

A pune accentul pe Hristos ca viaţă 
 

 

„Şi să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte 

pentru voi: pe Isus Hristos ...” 

 Fapte 3:20 

 

 

         Adevărata trezire şi binecuvântările spirituale depind de propovăduirea 

lui Hristos. Dacă o biserică nu pune accentul pe Hristos în propovăduire, 

atunci ea şi-a ratat ţinta şi se aseamănă cu oasele uscate despre care vorbeşte 

profetul în Ezechiel 37:1-10. Predicarea unităţii poate pune oasele împreună, 

aşa cum vedem în versetul 7, dar totuşi, încă nu e viaţă. Dacă ne concentrăm 

pe unitate, pe trezire şi altele asemenea, acestea pot genera un vuiet care să 

ducă la o mişcare, aşa încât oasele să se apropie unele de altele, să se 

lipească între ele (Ezechiel 37:7), dar totuşi nu este încă duh în ele. Aceste 

oase uscate au venit laolaltă, dar din punct de vedere spiritual ele erau încă 

moarte până când accentul propovăduirii s-a pus pe viaţă. De aceea, nu 

trebuie să vorbim doar despre Hristos ca şi Mântuitor, ci şi despre Hristos ca 

viaţă. Mulţi consideră că a ne concentra pe Hristos înseamnă a vorbi doar 

despre lucrarea Lui de mântuire, dar sunt mulţi cei care sunt mântuiţi şi 
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continuă să-şi trăiască vieţile pentru Isus, în loc să se preocupe de „Hristos 

în voi” ca şi nădejde a slavei. Pentru a-L considera pe Hristos ca  şi 

Mântuitor al nostru, e nevoie doar de un Isus care stă la dreapta lui 

Dumnezeu, dar pentru a-L considera ca viaţă a noastră, e nevoie de un 

Hristos care trăieşte în noi zi de zi.       

 

         Evanghelia, minunatul mesaj al lui Dumnezeu pentru noi, este Însuşi 

Hristos! Nu există altul. Viaţa creştină este Hristos. Nu este alta. Viaţa 

veşnică este Hristos. Nu este alta. „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe 

Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.” (1 Ioan 5:12) Dintre toate temele 

importante prezentate de Scriptură, cum oare i se poate da acestui mesaj 

despre Hristos ca viaţă, un rol secundar? 

 

 

Hristos locuieşte în mine 
 

 

            „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc ... dar nu mai 

trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în 

trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe 

Sine Însuşi pentru mine.” 

 Galateni 2:20 

 

 

          După cum am afirmat mai sus, adevăratul accent al evangheliei nu 

este doar mesajul că Isus ne mântuieşte, ci acela că Isus trăieşte în noi. Este 

împlinirea promisiunii: „Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, 

cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi 

Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.’” (2 Corinteni 6:16) Mulţi dintre 

noi sunt familiarizaţi cu porunca lui Isus de a rămâne în El (conform cu Ioan 

15). Fiind sursa vieţii pentru toate mlădiţele, Isus, ca viţă, a spus: „Rămâneţi 

în Mine şi Eu voi rămâne în voi” (Ioan 15:4), dorind ca propria Lui viaţă şi 

natură să rămână în noi. Acesta trebuie să fie un proces continuu, care să 

aibă loc după etapa mântuirii noastre prin har. 

 

         Observaţi claritatea scopului din spatele rugăciunilor lui Pavel pentru 

creştinii din Efes şi adăugaţi-o rugăciunilor sale pentru creştinii din Galatia. 

În Efeseni 3:14-17 citim, „... Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea 

Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice 
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familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogaţia slavei Sale, 

să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa 

încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă.” În Galateni 4:19 

apostolul scrie, „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, 

până ce va lua Hristos chip în voi!” Pavel resimţea acest travaliu, pentru că 

galatenilor li se prezenta o altă evanghelie care punea în pericol claritatea 

mesajului privitor la Hristos ca şi viaţă a lor. Travaliul său nu urmărea o 

manifestare a Duhului Sfânt, ci formarea lui Hristos în creştini. Preocuparea 

lui promordială şi accentul pe care-l punea nu erau referitoare la trezire şi 

ungere, ci  la viaţă. 

 

 

Propovăduirea crucii 
 

 

         Afirmaţiile lui Pavel către biserica din Colose au evidenţiat clar faptul 

că ceea ce a predicat el nu a fost doar ceva important, ci chiar esenţa 

mesajului evangheliei. El a proclamat cu îndrăzneală, „Hristos în voi, 

nădejdea slavei”. Apoi a adăugat, „Pe El (referindu-se la Hristos în ei) Îl 

propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată 

înţelepciunea”. (Coloseni 1:28) Desigur însă, că nicio altă afirmaţie nu este 

la fel de clară ca simpla declaraţie făcută de Pavel în Galateni 2:20: „Hristos 

trăieşte în mine.” Noi am primit o viaţă nouă, o viaţă cu totul nouă. Voi nu 

sunteţi o făptură nouă pentru că aţi fost salvaţi de la ceva, ci pentru că aţi 

primit „o viaţă nouă” (conform cu Romani 6:4). 

 

         Observaţi în versetele următoare relaţia dintre credinţă şi felul în care 

se leagă ea de trăirea lui Hristos în noi: „Aşa încât Hristos să locuiască în 

inimile voastre prin credinţă.”  „Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o 

trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 

Însuşi pentru mine.”  Prin credinţă L-am primit pe Hristosul Cel viu şi tot 

prin credinţă, acelaşi Hristos pe care L-am primit când am fost mântuit, 

trăieşte acum în mine prin natura Lui.  

 

         Observaţi, de asemenea, că acea credinţă prin care Pavel a trăit, a fost 

credinţa într-o Persoană ca şi viaţă a lui şi nu doar o doctrină a credinţei. De 

cele mai multe ori, credinţa noastră ţinteşte spre un lucru pe care tindem  să-l 

avem, fie el financiar sau material, în loc să o lăsăm să se implice în 

manifestarea lui Hristos ca şi viaţă a noastră în orice situaţie. Mulţi 
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credincioşi care vorbesc despre credinţa într-un Hristos viu, înţeleg că au  

de-a face mai mult cu un Hristos care locuieşte în ceruri şi care a ajuns acolo 

după învierea Sa din morţi. Dar perspectiva lui Pavel în ceea ce-L priveşte 

pe Hristosul viu, are de-a face direct cu Isus Cel înviat din morţi şi care 

locuieşte înăuntrul lui Pavel, fiind însăşi viaţa sa. Cele două versete citate 

anterior vorbesc despre credinţa în Isus, dar nu în orice Isus; ele vorbesc 

despre acel Isus care locuieşte în noi, nu doar în ceruri. Îţi trăieşti tu credinţa 

într-un Hristos viu? Unde te situezi în înţelegerea lui Hristos şi a învierii 

Lui? 

 

         Viaţa creştină este viaţa lui Hristos. Este Hristos locuind în noi. Nu 

este o altă cale. Hristos Însuşi este Calea (conform cu Ioan 14:6). Biserica 

primară a ştiut aşa de bine toate acestea şi astfel, Pavel, prin Duhul Sfânt,  

le-a putut zice, „voi aţi murit” (Coloseni 3:3, Galateni 2:20), iar ei au înţeles 

exact ceea ce a vrut el să le spună. Trist este faptul că astăzi trebuie pusă 

această întrebare fiecărui credincios în parte: Înţelegi tu ceea ce Pavel a vrut 

să spună când a afirmat că noi suntem morţi? Uitaţi-vă pe ce pune accentul 

un creştin nou-testamental: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi 

trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine ... Nu vreau să 

fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin 

Lege, degeaba a murit Hristos.” (Galateni 2:20-21) Multe biserici care 

accentuează o anumită învăţătură, au procedat astfel, fie crezând că ea le va 

susţine biserica, fie dorind  să-şi scoată biserica din vreo stare de uscăciune. 

Oasele uscate au nevoie de multe lucruri, dar cea mai mare nevoie, şi în 

consecinţă, cel mai mare accent, ar trebui să se pună pe realitatea potrivit 

căreia Trupul lui Hristos trebuie să fie însufleţit de viaţa lui Hristos.           
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Proclamarea adevăratului mesaj 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL UNU: Care este mesajul? 

 
1. Ce a însemnat pentru Pavel predicarea evangheliei (1 Corinteni 1:17-18) 

 

2. Ce este propovăduirea crucii pentru cei mântuiţi? 

 

3. Care a fost singurul lucrul cu care s-a lăudat Pavel? (Galateni 6:14) 

 

4. Enumeraţi câteva învăţături pe care se pune accentul astăzi. 

 

5. Care era hotărârea lui Pavel din 1 Corinteni 2:2? 

 

6. Ce părere a avut Pavel despre cei ce predică anumite învăţături, altele 

decât cele despre Hristos şi El răstignit? (Galateni 1:6-8) 

 

7. Cum ne călăuzeşte Duhul Sfânt în tot adevărul? (Ioan 16:13-14) 

 

8. Puneţi în contrast manifestările temporare ale Duhului Sfânt cu persoana 

lui Hristos. (Evrei 13:8) 

 

9. Ce a vrut Pavel să spună când a zis că a propovăduit deplin evanghelia lui 

Hristos? 

 

10. De ce sunt eretice unele dintre învăţăturile predicate azi? 

 

11. De ce a murit Hristos? 

 

12. Enumeraţi câteva beneficii de care avem parte datorită faptului că Isus a 

fost înlocuitorul nostru pe cruce. 

 

13. În ce alte aspecte ale crucii, în afara lucrării de ispăşire, trebuie să 

credem, pentru a ne putea încrede astfel în lucrarea DEPLINĂ a crucii? 
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14. „Crucea nu a fost menită doar să ne salveze de _________________ , 

ci de ______________ lui.” 

 

15. Cum i-a afectat crucea viaţa lui Pavel? 

 

16. a. Cum a primit Pavel evanghelia pe care a predicat-o? (Galateni 1:11) 

 

      b. În ce fel i S-a revelat Hristos? 

 

17. Care a fost rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Galatia? (Galateni 

4:19) 

 

18. Ce însemna pentru Pavel „Hristos în voi” în Coloseni 1:27? 

 

19. Ce se petrece în prezenţa Domnului în această relaţie de nou legământ în 

care Dumnezeu este cu noi? (Fapte 3:19) 

 

20. În Ezechiel 37:1-10 după ce oasele s-au unit şi carnea le-a acoperit, 

totuşi mai lipsea ceva. Ce anume? 

 

21. De ce sunt aşa de multe biserici într-o stare de decădere? 

 

22. Care este diferenţa dintre prezenţa Domnului în timpul unei treziri 

spirituale şi „prezenţa Domnului” despre care vorbeşte Noul Testament? 

 

23. Cel care Îl primeşte pe Fiul are _________ Lui. (1 Ioan 5:12) 

 

24. Cum descrie Ezechiel această relaţie nou-testamentală? (Ezechiel 37:26-

27) 

 

25. Cum rămânem noi în Hristos, astfel ca viaţa Lui să se poată manifesta 

prin noi? (Ioan 15:4) 

 

26. Cum s-a rugat Pavel pentru efeseni? (Efeseni 3:16-17) 

 

27. Care este diferenţa dintre a ne încrede într-o doctrină şi a ne încrede în 

Hristos care este în noi? 
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28. De ce este aşa de important să ne înţelegem moartea noastră împreună cu 

Hristos? 

 

29. De ce ar trebui ca mesajul nostru primordial să fie Hristos crucificat?    
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Capitolul doi 
____________ 

 

Pe ce punem accentul? 
 

 

Avertismentul lui Pavel cu privire la alte învăţături 
 

Propovăduirea altui duh 
 

 

         Sunt anumiţi lucrători în bisericile de astăzi care predică despre 

prosperitate punând accentul pe câştig. Alţii propagă o gândire de tipul 

„caută să salvezi” punând în centrul mesajului lor sinele. Unii predicatori 

prezintă un alt duh decât cel al crucii şi decât Duhul Mielului. Este important 

să vedem că Pavel nu era interesat să spună doar cuvinte alese şi să le pună 

într-o anumită ordine, ci el era preocupat de „duhul” care le călăuzea. 

 

         Mulţi predicatori sunt plini de pasiune, buni oratori, foarte plăcuţi şi 

plini de resurse, dar predică ei oare evanghelia deplină? Pavel a avertizat că 

sunt lucrători care vin să „... propovăduiască un alt Isus pe care noi nu L-am 

propovăduit, sau ... un alt duh pe care nu L-aţi primit sau o altă Evanghelie, 

pe care n-aţi primit-o ...” (2 Corinteni 11:2-4) Gândiţi-vă la ceea ce spune 

Pavel aici. Aceşti predicatori vor apărea ca nişte oameni sinceri şi 

neprihăniţi, dar care nu vor aduce mesajul în întregimea lui aşa cum a făcut 

Pavel. Mai rău, ei vor propovădui despre un duh străin de natura Mielului, 

Miel pe care toţi pretindem că-L slujim, de-altfel. 

 

 

O evanghelie pe placul omului 
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         În Galateni 1:6-9 apostolul ne spune că unii oameni predică o altă 

evanghelie – una care caută să le facă pe plac oamenilor. Este foarte 

important să ne uităm la contextul versetelor la care ne-am referit şi să 

acceptăm evanghelia despre care vorbeşte Pavel nu cea despre care avem noi 

impresia că vorbeşte. Vă provoc să citiţi Scripturile aşa cum sunt scrise, mai 

degrabă decât prin prisma interpretării pe care aţi auzit-o de-atâtea ori! Dacă 

citiţi versetele de la 11 la 24, veţi afla că Pavel vorbeşte despre o evanghelie 

prin care Hristos I-a fost revelat înăuntrul fiinţei lui, nu doar în auzul 

urechilor lui. Pavel era uimit de faptul că galatenii erau dispuşi să urmeze o 

altă evanghelie menită să le gâdile firea, în locul acelei evanghelii care să-L 

glorifice pe Hristos în ei (versetul 24): „Mă mir că treceţi aşa de repede de 

la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că 

este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să 

răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din 

cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care 

v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” (Galateni 1:6-8) 

 

         La începutul primului capitol din Galateni, Pavel ne spune doar pe ce 

anume se pune greşit accentul, dar mai apoi el defineşte clar ce înţelege el 

prin evanghelie. Nu pierdeţi acest lucru din vedere! Credinţa noastră trebuie 

zidită pe temelia pusă de apostoli şi profeţi, iar Pavel este unul dintre 

apostoli (1 Corinteni 3:10-11; Efeseni 2:20). Evanghelia propovăduită de 

Pavel este cea aflată pe paginile Scripturii. Această evanghelie nu are nevoie 

să fie actualizată pentru timpul în care trăim, pentru că s-a dovedit valabilă 

de-a lungul secolelor până în ziua de azi. Accentul pe care Pavel l-a pus 

trebuie să fie şi accentul pe care-l punem noi.  

           

 

Glorioasa evanghelie 
 

 

         În 2 Corinteni capitolul 3, Pavel ne învaţă că noi nu suntem ca Moise, 

care trebuia să-şi pună o maramă pe faţă când venea din prezenţa lui 

Dumnezeu. Ori de câte ori ne întoarcem spre Dumnezeu şi-L privim, suntem 

schimbaţi în chipul lui Hristos. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu este ca o 

oglindă. Metoda transformării este rămânerea în prezenţa lui Domnului, cu 

scopul de a se forma în noi chipul Său. Aceasta înseamnă mult mai mult 

decât petrecerea unui timp în rugăciune sau participarea la un minunat 

serviciu religios dintr-o biserică, bucurându-ne de prezenţa lui Dumnezeu. 
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Nu trebuie să căutăm doar manifestarea gloriei lui Dumnezeu, ci să urmărim 

asemănarea noastră cu El. Am petrecut prea mult timp în bisericile noastre 

experimenentând prezenţa lui Dumnezeu, doar pentru a pleca de acolo aşa 

cum am venit.  

 

 

Oamenii sunt înşelaţi 
 

 

         Pavel ne-a avertizat, „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure ...” Mulţi 

au fost teribil de amăgiţi. Prin ce mijloace? „... cu filosofia şi cu o amăgire 

deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi 

nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. 

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” 

(Coloseni 2:8-10)  Aşa de mulţi oameni sunt înşelaţi astăzi de învăţături care 

gâdilă firea. Aceste învăţături se bazează pe obţinerea de binecuvântări în 

această viaţă şi pe căutarea de răspunsuri rudimentare în lume, în timp ce 

Hristos este ignorat. Aceste învăţături vorbesc totuşi despre un Hristos care 

ne ajută; de fapt, acest Hristos, este foarte la modă. Însă căutarea lui Hristos 

urmată de pierderea vechii noastre identităţi egoiste, nu este un mesaj prea 

des auzit.  

 

 

Ce este gnosticismul: Hristos sau lupta spirituală? 
 

 

         Spre sfârşitul erei apostolice şi la începutul secolului al doilea, în 

creştinism şi-a făcut apariţia o erezie numită gnosticism. Denumirea provine 

de la cuvântul grecesc „gnosis”, care înseamnă „cunoaştere”. Gnosticii au 

fost foarte fascinaţi de lumea nevăzută şi de îngeri. Pentru gnostici, o 

persoană era considerată „spirituală” dacă pătrundea în aşa-numita 

cunoaştere secretă a gnosticilor şi a felului în care înţelegeau ei lumea 

domniilor şi stăpânirilor. Pavel i-a avertizat pe Coloseni, „Nimeni să nu vă 

răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi 

închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat 

de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti, şi nu se ţine strâns 

de Capul, din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul 

încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă 

Dumnezeu.” (Coloseni 2:18-19)  
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         Gnosticii se uitau dispreţuitor la creştinii care se concentrau pe Hristos 

şi pe El răstignit, creştini dintre care făcea parte şi Pavel. Aceşti gnostici se 

mândreau cu înţelegerea lor „superioară” referitoare la îngeri, stăpâniri 

demonice şi război spiritual. Ei considerau că aveau „carnea” în timp ce alţii 

aveau doar „laptele”. Gnosticii se considerau mai maturi pentru că 

înţelegeau „lucrurile mai adânci ale Duhului”. Învăţătura clară a lui Pavel 

către coloseni despre cruce şi despre a fi în Hristos nu era gnosticism, ci el 

atrăgea atenţia că această nouă învăţătură despre îngeri (şi stăpâniri), se 

îndepărta de la adevăr.  

 

         Nu pierdeţi din vedere faptul că acei oameni din Colose care 

produceau necazuri, încercau să-i impresioneze pe coloseni cu înţelegerea 

lor spirituală şi cu tainele lor. În toată epistola către Coloseni, Pavel scoate în 

evidenţă nevoia revelaţiei lui Hristos, faptul că noi suntem în Hristos, 

lucrarea crucii de tăiere împrejur a cărnii noastre, relaţia noastră unul cu altul 

în trupul lui Hristos, dar şi adevărul potrivit căruia „Hristos în voi, [e] 

nădejdea slavei”.     

 

         Pentru a contracara „înţelegerea mai profundă” a gnosticilor, Pavel 

foloseşte termenul „epi-gnosis” când se referă la realitatea vieţii lui Hristos, 

pentru a arăta că aceasta este cu mult deasupra oricărei învăţături sau 

abordări a entităţilor spirituale. Astfel, el reasigură biserica din Colose că ei 

cunosc deja adevărul. Ei nu aveau doar o jumătate de evanghelie la care 

trebuia să se mai adauge ceva, înainte să fie considerată completă. Era 

evanghelia adevărată, deplină în toate sensurile şi de care nimeni nu avea de 

ce să se ruşineze. Nu i se putea adăuga de către nimeni niciun mesaj care s-o 

îmbunătăţească. Era exact ceea ce Dumnezeu dorea propovăduit, iar 

colosenii trebuiau să considere orice altă învăţătură drept „filosofie deşartă”. 

 

 

Pavel a predicat o revelaţie a lui Hristos 
 

 

         În Galateni, Pavel vorbeşte despre o experienţă a sa de izolare timp de 

trei ani în deşert, în Arabia. Acei trei ani fuseseră ani glorioşi, timp în care  

s-a aflat în locurile cereşti în prezenţa Domnului. Acolo, Duhul Sfânt L-a 

învăţat pe Pavel despre Hristosul Bibliei. După acei trei ani petrecuţi în 

Cuvântul Domnului, fiecare referire pe care Pavel a făcut-o despre Isus a 
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venit direct din Scripturi. Deşi Pavel a trăit în vremea când Isus a umblat pe 

pământ, el nu a menţionat nimic despre Hristosul pământesc sau despre 

lucrarea Sa de pe pământ. Hristosul propovăduit de el era Hristosul revelat.  

 

         Înainte de a merge în Arabia, Pavel experimentase deja mântuirea. 

Totuşi, pentru el, acest lucru nu a fost suficient! El nu s-a mulţumit doar cu 

acea întâlnire miraculoasă pe drumul către Damasc! O viziune orbitoare a lui 

Hristos şi auzirea unui glas din ceruri nu au fost îndeajuns pentru el! Mai 

mult, el se confruntase cu una dintre cele mai extraordinare experienţe de 

chemare spirituală pe care un om al lui Dumnezeu o primise vreodată. Din 

anumite motive, totuşi, aceste experienţe nu erau satisfăcătoare pentru el. 

Pavel era însetat după Hristosul Bibliei şi acolo, în deşert, Isus i S-a 

descoperit pe deplin. Pavel a spus, „Prin descoperire dumnezeiască am luat 

cunoştinţă de taina aceasta”. (Efeseni 3:3) Câţi predicatori, misionari şi 

învăţători pot spune ca şi Pavel, „Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia 

propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că n-am 

primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 

Hristos”? (Galateni 1:11-12) 

 

 

Nu „un cuvânt”, ci „Cuvântul” 
 

 

         Se pare că astăzi fiecare credincios vrea un cuvânt proaspăt din partea 

lui Dumnezeu – dar Dumnezeu doreşte ca noi să avem Cuvântul lui 

Dumnezeu şi acesta să devină trup şi să locuiască printre noi. Nu este, 

desigur, nimic rău în a ne aştepta să fim vizitaţi de Dumnezeu sau să ni se 

dea „un cuvânt” din partea Domnului, dar Dumnezeu se uită după 

credincioşi care nu se mulţumesc doar cu manifestările temporare ale lui 

Dumnezeu, ci caută ceva permanent. El se uită după aceia care caută o 

revelaţie a Lui ca şi viaţă şi natură a lor proprie. În 2 Corinteni 3 ni se spune 

despre dorinţa lui Dumnezeu de a fi schimbaţi în chipul lui Hristos din slavă 

în slavă. A merge din slavă în slavă nu înseamnă a parcurge diferite teme din 

Scriptură, cum ar fi predicarea eficientă, seminariile motivaţionale şi 

propovăduirea unei bune imagini de sine. Pentru Pavel, a merge din slavă în 

slavă a însemnat o revelaţie crescândă a Domnului în chipul căruia suntem 

schimbaţi. Contextul acestui pasaj vorbeşte despre aceasta. La un moment 

dat ar trebui să punem capăt concentrării noastre pe alte învăţături şi să 

găsim piatra pe care El Îşi va zidi biserica Sa – revelaţia lui Hristos (a se 
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vedea Matei 16:18). De obicei, când primim „un cuvânt” din partea unui 

frate sau lucrător, îl aplicăm unei nevoi temporare, cum ar fi nevoia de 

vindecare sau cea financiară. Dumnezeu mă foloseşte adesea să ofer astfel 

de „cuvinte” membrilor bisericii, dar astăzi, avem nevoie mai mult ca orice 

de Cuvântul Său infailibil – o adevărată şi vie revelaţie a Domnului Însuşi. 

Da, să ne bucurăm de toate subiectele, darurile şi binecuvântările Scripturii, 

dar să nu lăsăm nimic din toate acestea să se ridice deasupra lui Hristos. 

Când declarăm că Isus Hristos este Domnul, aşa să fie, şi să nu permitem 

niciunei alte învăţături să-L înlocuiască. Indiferent de cât de glorioasă poate 

fi o nouă experienţă, nu lăsaţi niciodată ca această experienţă să umbrească 

Persoana lui Hristos.      
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Proclamarea adevăratului mesaj 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL DOI: Pe ce punem accentul? 

 
1. Care era avertizarea pe care Pavel le-o adresa corintenilor în 2 Corinteni 

11:4? 

 

2. Care este caracteristica unei „alte evanghelii” propovăduite de unii 

oameni? (Galateni 1:6-10) 

 

3. Despre ce evanghelie vorbeşte Pavel? (Galateni 1:16) 

 

4. De ce era uimit Pavel? 

 

5. Pe ce este zidită casa lui Dumnezeu? (Efeseni 2:20) 

 

6. Ce temelie a pus Pavel? (1 Corinteni 3:10-11) 

 

7. Cum diferă relaţia noastră cu Dumnezeu sub Noul legământ de relaţia lui 

Moise cu Dumnezeu sub Vechiul legământ? (2 Corinteni 3:13-18) 

 

8. Prin ce anume îi îndepărtează această evanghelie falsă pe credincioşi, de 

evanghelia adevărată? (Coloseni 2:8) 

 

9. Cum îi influenţează falsa evanghelie pe credincioşii care o cred? 

 

10. Cum îi defineşte Pavel pe gnostici? (Coloseni 2:18-19) 

 

11. De ce gnosticii îi priveau de sus pe creştinii care se identificau cu 

mesajul lui Hristos şi al răstignirii Lui? 

 

12. Ce realităţi scoate Pavel în evidenţă prin scrisoarea sa către Coloseni? 

 

13. Ce cuvânt foloseşte Pavel pentru a defini „înţelegerea mai profundă” a 

gnosticilor? De ce? 
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14. Unde a înţeles Pavel nevoia revelaţiei lui Hristos? (Galateni 1:15-18) 

 

15. Ce s-a întâmplat cu Pavel înainte de primirea revelaţiei? 

 

16. Ce a reuşit revelaţia lui Hristos să realizeze în Pavel şi celelalte întâlniri 

nu au putut să o facă? (Efeseni 3:3) 

 

17. Cum mergem noi „din slavă în slavă”? (2 Corinteni 3:18) 

 

18. Cum descrie Isus revelaţia Sa în Matei 16:17-18? 
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Capitolul trei 
____________ 

 

Crucea ca şi temelie 
 

 

Mesajul crucii este superior tuturor celorlalte mesaje 
 

Este crucea doar un pas pe drumul către alte învăţături? 
 

 

         Este lucrarea crucii doar o treaptă spre ceva dincolo de ea însăşi? Vom 

înceta vreodată să ne lăudăm cu crucea lui Hristos? Isus ne spune să ne luăm 

crucea în fiecare zi, şi totuşi, aşa de mulţi sunt gata s-o lase în urmă dorind 

să meargă spre ceva mai glorios. Motivul pentru care multe biserici se află în 

strâmtorare se datorează faptului că, învăţătura pe care ele au ales să pună 

accentul, nu este fundamentală. Aceasta înseamnă că ele clădesc pe ceva 

nesigur şi care nu poate dăinui.  

 

 

Temelia pe care se pot pune toate celelalte lucruri 
 

 

         1 Corinteni 3:11 ne spune, „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie 

decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.” Temelia pentru orice 

alte învăţături este Isus Hristos. A pune accentul pe alte învăţături ca şi când 

acestea ar constitui temelia înseamnă a-L detrona pe Isus din locul care I se 

cuvine. E vreo îndoială cu privire la ceea ce spune David în Psalmul 11:3, 

„Şi când se surpă temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit”? Hristos 

este singura temelie sigură. Când accentul se pune pe trezire, evanghelizare, 

ucenicizare, credinţă şi orice alt subiect în afara lui Hristos, atunci noi dăm 

întâietate altui lucru decât lui Hristos. De exemplu, creştinii obişnuiesc să 

spună „rugăciunea schimbă lucrurile”. Ca să fiu foarte clar, rugăciunea în 

sine nu poate schimba nimic. Dumnezeu este Cel care schimbă lucrurile. El 

este Cel care ne aude rugăciunile şi mişcă lucrurile. Tehnic vorbind, 
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rugăciunile noastre nu produc schimbarea. Acest lucru poate părea 

nesemnificativ pentru unii, dar a spune că rugăciunea schimbă lucrurile este 

un pas discret în direcţia îndepărtării lui Hristos ca şi temelie a tuturor 

schimbărilor. Dacă combinaţi această uşoară „deviere” cu multe altele, s-ar 

putea să rataţi complet ţinta. 

 

         Desigur că v-aţi rugat de multe ori şi nimic nu s-a schimbat. De ce? 

Pentru că dacă Dumnezeu nu doreşte ca să se schimbe ceva, atunci toate 

rugăciunile din lume, nu numai că sunt lipsite de putere, ci sunt rostite 

degeaba. Mi-a trebuit destul de mult timp ca să ajung să observ un lucru 

simplu: Hristos este sursa oricărei lucrări. Lucrarea Lui de pe cruce a deschis 

uşa prin care Dumnezeu ne va asculta rugăciunile. Acordaţi importanţă 

oricărei teme spre care vă călăuzeşte Dumnezeu, dar nu desconsideraţi acea 

lucrare care Îl înalţă pe Hristos şi pe El răstignit. 

 

 

Crucea este puterea lui Dumnezeu 
 

 

         Nu intenţionez să minimalizez subiectul rugăciunii, ci doar vreau să 

scot în evidenţă acele lucruri pe care obişnuim să punem accentul. Aş putea 

folosi rugăciunea, evanghelizarea sau orice altă temă pentru a dovedi acelaşi 

lucru. De exemplu, noi spunem, „rugăciunea e puternică”. Cu siguranţă că 

este şi nu am nimic împotriva acestui fapt. Totuşi, Scriptura nu declară că 

rugăciunea este puterea lui Dumnezeu. Iar Pavel a scris următoarele cuvinte: 

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 

pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 

Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18) Pentru unii credincioşi, crucea este puterea 

lui Dumnezeu, dar pentru alţii, puterea lui Dumnezeu este reprezentată de o 

anumită lucrare pe care Duhul Sfânt o va face. Ungerea poate frânge jugul, 

dar crucea frânge puterea păcatului, a sinelui, a lui Satan, a condamnării şi o 

mulţime de alte lucruri. Dacă acest lucru este adevărat, de ce se dă o aşa de 

mare importanţă azi ungerii care poate rupe jugul, în loc să i se dea crucii 

care poate frânge puterea oricărui alt lucru? Dumnezeu nu consideră că cei 

care propovăduiesc crucea, propovăduiesc o nebunie. El ştie că aceştia 

cunosc puterea lui Dumnezeu, în timp ce alţii caută puterea în altceva. Aşa 

de mulţi lucrători predică lucruri minore care nu-i pot elibera cu adevărat pe 

copiii lui Dumnezeu; oare nu cumva Dumnezeu numeşte acest fel de 

predicare „nebunie”?     
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Importanţa crucii – nu doar un simplu subiect 
 

 

         E important să înţelegem că propovăduirea lui Hristos şi a răstignirii 

Lui nu este un simplu subiect, ci mesajul central al lui Dumnezeu. Sunt 

multe subiecte în Biblie, cum ar fi lauda, trezirea spirituală, evanghelizarea 

şi familia; totuşi, pentru Pavel, crucea a constituit inima evangheliei. Putem 

accentua orice alt subiect biblic, dar predicarea lui Hristos şi a răstignirii Lui 

trebuie să fie temelia tuturor celorlalte adevăruri şi adevăratul mesaj pe care 

Dumnezeu vrea să i-l comunice omului. Asemeni toiagului lui Moise care a 

înghiţit celelalte toiege, mesajul crucii înghite toate celelalte realităţi (Exod 

7:9-12). 

 

         Acest lucru este adevărat cu privire la multe alte teme care sunt 

discutate astăzi, ca puterea şi înţelepciunea, de exemplu, ale căror adevărate 

naturi îşi au începuturile în Hristos. Tema crucii „înghite” aceste teme, cum 

ar fi, de exemplu, cea referitoare la putere, deoarece crucea este puterea lui 

Dumnezeu. În 1 Corinteni 1:24 citim că propovăduirea crucii este atât 

puterea cât şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Înţelepciunea lui Dumnezeu este 

cuprinsă în realitatea faptului că moartea lui Hristos este biruinţa lui 

Dumnezeu. Mulţi consideră aceasta ca fiind o nebunie, dar în ochii lui 

Dumnezeu, pierderea înseamnă câştig. Singura noastră prioritate ar trebui să 

fie aceea de a-L prezenta pe Isus Hristos şi pe El răstignit. 

 

         Mulţi creştini se cred experţi în diverse domenii, dar exemplul 

apostolului Pavel ar trebui să fie şi exemplul nostru. El era hotărât să nu ştie 

altceva decât pe Hristos şi pe El răstignit (1 Corinteni 2:2). Orice alt subiect 

căruia i se acordă importanţă şi care uzurpă crucea lui Hristos poate duce 

oamenii în rătăcire. Aveţi grijă cu privire la mesajul pe care vi l-a dat 

Dumnezeu ca să-l scoateţi în evidenţă, pentru că acesta trebuie să se 

subordoneze în faţa a ceea ce Dumnezeu a declarat ca fiind de o importanţă 

eternă. 
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Cât de măreţ este mesajul despre Hristos şi  răstignirea 

Sa? 
 

 

         Este esenţial ca fiecare creştin să fie conştient de cât de important este 

pentru Dumnezeu mesajul privitor la Hristos şi la răstignirea Sa, până acolo 

încât depăşeşte şi se ridică deasupra tuturor celorlalte mesaje. Pentru a 

înţelege acest lucru la o scară mai mică, gândiţi-vă la un alt exemplu: Isus nu 

ne-a spus să luăm zilnic lauda şi să-L urmăm. Sau luaţi în considerare faptul 

că singurul lucru cu care se lăuda Pavel şi lucrarea lui era crucea lui Hristos. 

Dar pentru a înţelege cu adevărat semnificaţia mesajului lui Hristos şi a 

răstignirii Lui, trebuie cercetată întreaga Scriptură. 

 

         Mai jos vă prezint o listă cu câteva pasaje care, dacă sunt examinate cu 

o inimă curată, vă vor arăta cu precizie cum mesajul lui Hristos „înghite” 

toate celelalte adevăruri. De asemenea, în aceste pasaje se regăsesc referinţe 

despre cruce ca şi loc al morţii noastre cu El şi nu doar al morţii Lui pentru 

noi. Dacă nu înţelegem măreţia crucii şi faptul că ea „înghite” toate celelalte 

lucruri, atunci, mesajul nostru particular, deşi corect în el însuşi, poate 

provoca un dezechilibru. Mai pot apărea şi alte pericole în această situaţie, 

cum ar fi interpretarea greşită a Scripturii, doctrina falsă şi chiar înşelarea. 

Vă rog să priviţi lista de mai jos cu atenţie. Totuşi, beneficiul vostru va fi 

enorm dacă vă veţi lua un timp şi vă veţi concentra asupra acestor versete 

dând posibilitate Duhului Sfânt să vorbească inimilor voastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Versete care indică întâietatea crucii 



 53 

 

 

Versetul            Ideea 

 

1 Corinteni 2:2   Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe  

                           Isus şi pe El răstignit 

Galateni 6:14      Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu 

crucea Domnului nostru Isus Hristos 

Marcu 8:34         Leapădă-te de tine însuţi şi ia-ţi crucea 

Filipeni 3:18       Vrăjmaşi – nu ai lui Isus, ci ai crucii 

Galateni 5:11 Prigonit datorită propovăduirii crucii 

1 Corinteni 1:18 Propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu 

Galateni 6:12 Cei care propovăduiesc un alt mesaj prigonesc crucea 

Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos; Hristos trăieşte în 

mine 

Romani 12:1 Nu vă potriviţi chipului acestui veac, ci transformaţi-vă 

Filipeni 3:10 A fi asemenea cu moartea Lui 

Coloseni 3:3 Căci voi aţi murit 

Romani 6:6 Ştiţi bine că omul cel vechi a fost răstignit 

Galateni 5:24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea 

pământească 

Coloseni 2:20 Dacă aţi murit împreună cu Hristos 

Coloseni 3:5 Omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ 

2 Petru 1:4 Noi suntem părtaşi firii dumnezeieşti 

Galateni 5:16 Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii 

pământeşti 

Romani Comparaţi capitolele 1-4 cu capitolele 5-8  

2 Corinteni 5:14 Dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit 

Filipeni 1:21 Pentru mine, a trăi este Hristos 

Filipeni 3:8 Toate lucrurile le socotesc o pierdere, pentru a-L câştiga 

pe Hristos 

Filipeni 2:5-8 Lăsaţi ca gândirea Mielului să fie felul vostru de gândire 

Coloseni 1:18 Pentru ca ÎN TOATE LUCRURILE să aibă întâietatea 

Romani 13:14 Înbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de 

firea pământească 

1 Corinteni 1:31 Cine se laudă să se laude în Domnul 

2 Corinteni 3:18 Noi trebuie să fim schimbaţi în chipul Lui 

Romani 8:29 Scopul veşnic al lui Dumnezeu – să fim asemenea 

chipului lui Hristos 
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Matei 27:40 Pogoară-Te de pe cruce şi mântuieşte-Te pe Tine Însuţi 

 

 

Întâietatea Mielului 
 

 

         După ce am folosit Scripturile ca mărturii ale superiorităţii mesajului 

crucii, să ne uităm acum la o altă sursă. Crucea nu este înţeleasă cel mai bine 

ca un act, ci ca natură, iar acea natură este cel mai bine reprezentată în 

persoana Mielului lui Dumnezeu. Predicarea crucii este de fapt revelaţia 

Mielului; de aceea, crucea nu este doar ceva ce s-a întâmplat în trecut, ci o 

continuă realitate în vieţile celor care Îl iubesc pe Miel. Isus pune crucea în 

contextul trăirii „zilnice” pentru Dumnezeu (conform cu Luca 9:23). Dintre 

toate lucrurile cu care se confruntă cineva într-o zi şi cărora le acordă 

importanţă, legătura cu Mielul care se află pe tron şi natura Lui manifestată 

în noi trebuie să aibă întâietate. Lucrurile lui Dumnezeu nu trebuie să se 

ridice deasupra Persoanei lui Dumnezeu.  

 

         În sens mai larg, crucea trebuie să fie mereu înaintea noastră. Scopul 

cărţii Apocalipsa este acela de a ne arăta semnificaţia crucii în persoana 

Mielului. „Mielul care părea jungheat” este Cel ce e întronat ca guvernator al 

universului. Crucea este atât simbolul Hristosului care a murit, cât şi a Celui 

înviat. În poziţia Fiului înviat se află un Miel jungheat. Apocalipsa ne arată 

că subiectul veşniciei este crucea. Cuvântul „Miel” apare de peste douăzeci 

de ori în Apocalipsa, păstrându-Şi astfel în permanenţă semnificaţia înaintea 

celor răscumpăraţi. Mielul este persoana cea mai importantă a întregii 

veşnicii, pentru ca noi să nu-L pierdem niciodată din vedere pe Hristos cel 

răstignit. Mielul stă drept mărturie împotriva celor care cred că ceea ce 

consideră ei esenţial, ar putea înlocui vreodată ceea ce Dumnezeu consideră 

important. 

 

 

                            Un lucru de o importanţă veşnică 
 

 

         Reţineţi aceasta: Mielul jertfit pe cruce este mesajul veşnic. Dumnezeu 

nu va renunţa niciodată la predicarea crucii! De ce? El nu va permite asta 

pentru că ar însemna o respingere a Fiului Său – Mielul. Mielul este numele 

sub care Isus este cel mai bine cunoscut în locurile cereşti. Şi astfel, noi 
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ascultăm, Îl onorăm şi ne închinăm înaintea Lui, fără să ni se permită să 

pierdem din vedere crucea, printre celelalte minunăţii ale împărăţiei. Pavel 

se lăuda cu crucea şi aşa trebuie să facă toţi oamenii spirituali care-L 

recunosc pe acela pe care Dumnezeu L-a întronat mai presus de orice 

altceva. Este Mielul cel care stă în mijlocul bătrânilor (conform cu 

Apocalipsa 5:6), şi în faţa Lui se închină bătrânii spunând, „Tu eşti vrednic!” 

Observaţi cum Hristos, şi El răstignit, Se ridică deasupra oricărui mesaj 

despre conducătorii bisericii, despre ranguri şi poziţii pe măsură ce toate 

acestea cad prosternate la picioarele Mielului! Toţi cei care au o înţelegere 

corectă a lucrurilor cântă, „Vrednic este Mielul!” Observaţi că subiectul 

laudei şi al închinării din ceruri este Hristos şi El răstignit. Lauda şi 

închinarea sunt dominate de realitatea lui Hristos şi a crucificării Lui. Da, ar 

trebui să continuăm să ducem mai departe lucrarea de laudă şi închinare, dar 

numai închinându-ne Lui! Aceste scene cereşti şi-au luat rămas bun de la 

vechea creaţie şi acum se ocupă doar de subiecte cereşti. La multă vreme 

după ce păcatul va fi fost îndepărtat şi uitat, Mielul va continua să rămână în 

centrul atenţiei. 

 

         Tot Mielul este cel ce stă pe Muntele Sionului (Apocalipsa 14:1). Aici 

este locul unde stă şi cortul lui David. Să nu uitaţi niciodată că Mielul este 

cel care stă în cortul lui David şi El este Cel adorat acolo. Cortul lui David 

de pe pământ a fost umbra cortului ceresc (Evrei 9:24). Cântarea Mielului 

este cea cântată în adevăratul cort (Apocalipsa 15:3). Din ceruri ne vine 

victoria. Oricât de mult aţi pune accentul pe  lupta spirituală, totuşi Mielul 

este Cel care poartă războiul şi biruieşte (Apocalipsa 17:14). În această carte 

a triumfului aflăm că Hristos, şi El răstignit, însumează toate lucrurile. 

 

         Toată gloria din locurile cereşti se concentrează asupra Mielului. 

Despre cetatea Noului Ierusalim ni se spune, „Făclia ei este Mielul” 

(Apocalipsa 21:23). Orice lucru de acolo pe care privirile ar putea cădea, 

este văzut în lumina Mielului. Putem spune oare la fel despre subiectul 

trezirilor, al prosperităţii spirituale şi al evanghelizării? Mielul este doar un 

alt nume al lui Isus cel crucificat. Cu lumina Sa, toate celelalte lucruri sunt 

iluminate. Strălucirea crucii pătrunde în fiecare colţişor al Noului Ierusalim 

şi face să sclipească orice piatră preţioasă de acolo. Golgota este izvorul 

acestei extraordinare splendori, iar lumina de la Calvar umple cerurile 

cerurilor.  

 

         Crucea nu este imaginea palidă a unui subiect trecător. Ea va străluci 

pentru toată veşnicia şi va „înghiţi” orice lucru care va fi trecut testul 



 56 

timpului şi va fi ajuns în slavă. Ea nu este iluminată de altceva, ci ea însăşi 

străluceşte deasupra oricăror învăţături şi adevăruri. Noi nu vom putea să 

trecem niciodată dincolo de mesajul lui Hristos şi al răstignirii Lui şi, de 

asemenea, n-ar trebui să-i întoarcem niciodată spatele – nici măcar pentru o 

clipă. 

 

 

Adevăraţii ucenici Îl urmează pe Miel 
 

 

         Având în vedere faptul că peste tot în lume, creştinii pretind că sunt 

ucenici ai Domnului Isus Hristos, daţi-mi voie să vă mai ofer un exemplu. 

Avem o relatare în Ioan 1:35-37 a întâlnirii ucenicilor, pentru prima dată, cu 

adevăratul mesaj al lui Dumnezeu, cu Mielul lui Dumnezeu. Ucenicii nu 

numai că L-au privit pe Miel, dar au lăsat totul şi L-au urmat. Mulţimile au 

văzut minunile Lui şi au mers după acestea. Alţii au văzut alte lucrări pe care 

Isus le-a făcut şi şi-au făcut din ele mesajul lor central, datorită avantajelor 

pe care le obţineau astfel. Totuşi, adevăraţii ucenici ai lui Isus, L-au urmat 

pe Miel şi nu au pus nimic altceva înaintea Lui.  Noi, astăzi, ca şi ucenici ai 

Lui, Îl urmăm şi-L vom urma veşnic, după cum este scris, „Ei Îl urmează pe 

Miel oriunde merge El”. (Apocalipsa 14:4) 

 

         Crucea este izvorul din care emană toate lucrurile spirituale. Un copac, 

indiferent de soiul lui, nu poate exista independent de rădăcinile lui. Chiar şi 

acei copaci de dimensiuni impresionante depind de rădăcinile lor. Nevoia 

unei seminţe care „cade pe pământ şi moare” (conform cu Ioan 12:24) nu 

poate fi negată de nicio cantitate de roade, oricât de mare ar fi aceasta. 

Creştinul care încetează să onoreze crucea lui Hristos mai presus de orice 

altceva, şi-a pus, fără să vrea, mesajul lui propriu mai presus de mesajul lui 

Dumnezeu. 
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           Proclamarea adevăratului mesaj 
                                  Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL TREI: Crucea ca şi temelie 

 
1. Ce reprezintă Isus pentru orice fel de mesaj? (1 Corinteni 3:10) 

 

2. Cum îşi exprimă David nevoia după o asemenea temelie? (Psalmul 11:3) 

 

3. Ce se întâmplă când acordăm unei teme sau doctrine cea mai mare 

importanţă? 

 

4. Cum este definită puterea lui Dumnezeu în 1 Corinteni 1:18? 

 

5. Ce cred mulţi creştini că este puterea lui Dumnezeu? 

 

6. Puterea căror lucruri poate fi frântă de cruce? 

 

7. Ce fel de predicare e considerată o nebunie de către Dumnezeu? 

 

8. Pentru Pavel, crucea nu a fost deloc ________________ , ci  

___________  Evangheliei. 

 

9. În ce privinţă se aseamănă mesajul crucii cu toiagul lui Moise? (Exodul 

7:9-12) 

 

10. Predicarea crucii nu este numai puterea lui Dumnezeu. Ce altceva mai 

este? (1 Corinteni 1:24) 

 

11. În ce realitate este învelită înţelepciunea lui Dumnezeu? 

 

12. Ce trebuie să facem cu crucea atunci când Îl urmăm pe Hristos? 

 

13. Crucea a fost pentru Pavel motiv de __________ . (Galateni 6:14) 

 

14. Crucea nu este aşa de mult înţeleasă ca un _____ , ci ca 

______________ . 
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15. a. În ce anume este natura crucii reprezentată cel mai bine? 

 

       b. Ce înseamnă propovăduirea crucii? 

 

16. Care este scopul cărţii Apocalipsa? 

 

17. Cine este întronat ca şi guvernator al universului? (Apocalipsa 5:6) 

 

18. Crucea este atât simbolul Hristosului _____________ , cât şi al Celui 

_____________ . 

 

19.  De ce Dumnezeu nu va permite marginalizarea propovăduirii crucii? 

 

20. Care este numele cu care Isus este numit în ceruri? 

 

21. Ce spun bătrânii care se aruncă cu faţa la pământ şi I se închină Lui? 

 

22. Unde stă Mielul? (Apocalipsa 14:1) 

 

23. Ce altceva se mai află acolo? 

 

24. Ce se cântă în adevăratul cort? (Apocalipsa 15:3) 

 

25. Ce realitate este mai mare decât lupta spirituală? (Apocalipsa 17:14) 

 

26. Ce este Mielul în cetatea cerească? (Apocalipsa 21:23) 

 

27. Ce au făcut apostolii când au intrat pentru prima oară în contact cu 

mesajul primordial al lui Dumnezeu, şi anume,  cu Mielul lui Dumnezeu? 

(Ioan 1:35-37; Apocalipsa 14:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Capitolul patru 
_____________ 

 

Duşmani ai crucii lui 

Hristos 
 

 

Crucea aduce o ofensă  care trebuie depăşită 
 

De ce resping oamenii propovăduirea crucii? 
 

 

          Citim în Romani 6:3-5 că noi suntem botezaţi în moartea lui Isus şi 

ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Mai citim, de 

asemenea, cuvintele lui Pavel din Galateni 2:20, care spun: „Am fost 

răstignit împreună cu Hristos” şi „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au 

răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” (Galateni 

5:24). 

 

         Pavel s-a lăudat doar cu un singur lucru şi acesta a fost crucea lui 

Hristos (conform cu Galateni 6:14). Cât de straniu este că această predicare a 

crucii, despre care Pavel spune că era singurul lucru pe care el era hotărât  

să-l cunoască, este exact lucrul pe care cei mai mulţi oameni îl resping! De 

ce resping oamenii propovăduirea crucii? De ce îngăduie ei să li se acorde o 

importanţă mai mare altor lucruri? De ce unii  nu sunt de acord cu 

propovăduirea crucii şi nu duc mesajul crucii? De ce minţile omeneşti opun 

rezistenţă chiar şi discutării validităţii mesajului lui Hristos şi al crucificării 

Lui? Un răspuns parţial ar fi acela că mulţi dintre aceşti oameni au o 

percepţie greşită despre cruce. 
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O ofensă adusă creştinismului modern 
 

 

         Isus a murit pentru a da morţii carnea. El le-a poruncit ucenicilor Săi să 

trăiască o viaţă de lepădare de sine (Matei 10:38-39). Totuşi, mulţi creştini 

au fost învăţaţi că Isus a venit să se îngrijească de firea noastră. Se poate 

vedea astfel ciocnirea dintre cei care pretind că singura cale a lui Dumnezeu 

este crucea, în timp ce alţii cred că Dumnezeu este doar interesat să ne 

binecuvânteze şi să ne îmbunătăţească viaţa pământească. 

 

         Mulţi creştini se aşteaptă ca Isus să le fie Prieten şi Salvator. Sunt 

bucuroşi să ştie că El îi aprobă oriunde s-ar duce şi orice-ar face. Totuşi, nu 

Isus trebuie să ne urmeze pe noi; El se aşteaptă ca noi să-L urmăm pe El. 

Pasul premergător urmării lui Isus este luarea crucii. Isus a spus: „Dacă 

voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 

fiecare zi, şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23) Noi nu putem să-I slujim doar cu o 

mână lui Isus, în timp ce cu cealaltă să lucrăm pentru noi şi confortul nostru. 

Dacă vom încerca să slujim în acest fel, nu vom ajunge prea departe, pentru 

că slujirea noastră va fi lipsită de coerenţă şi plină de confuzie. Isus ne 

cheamă să renunţăm la lucrurile noastre şi să ne înjugăm împreună cu El. Ori 

suntem una cu El în dorinţele Sale, ori încercăm să-L lămurim pe El să 

renunţe la ceea ce consideră important şi să ni se alăture nouă. Isus a mai 

spus: „Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, 

pentru Mine, o va câştiga.” (Matei 10:39) Aceasta nu este doar o învăţătură, 

ci este o chemare la a ne lua crucea, cu implicaţii zilnice clare. Nu vă 

înşelaţi: dorinţa lui Isus este aceea de a ne elibera de lume şi de fire, nu de a 

trăi în armonie cu ele. 

 

         Creştinismul modern a prezentat crucea într-o lumină foarte diferită de 

cea a lepădării de sine. Aşa cum am menţionat în capitolul al doilea al cărţii, 

creştinismul modern prezintă un alt duh. Prezintă crucea ca fiind 

instrumentul pe care Dumnezeu îl foloseşte pentru a aduce puterea şi 

biruinţa în vieţile noastre. Abordarea modernă vorbeşte doar despre 

depăşirea cu succes a fiecărui obstacol al acestei vieţi. Adică despre 

împuternicirea noastră de către Dumnezeu, până într-acolo încât suntem în 

stare să realizăm orice şi să biruim orice. Lucrul acesta îi vine ca o mănuşă 

naturii umane căzute, căreia îi place să se mândrească cu realizările ei şi să 

se laude cu puterea şi superioritatea ei. Creştinismul modern promovează 

conceptul autosuficienţei şi sprijină firea mândră a omului. Atingerea unor 



 61 

scopuri şi sentimentul realizării de sine pot gâdila foarte mult firea noastră. 

Adevărata semnificaţie a crucii şi nevoia după ea intră în conflict cu acest 

punct de vedere. Pentru a înţelege cu adevărat implicaţiile crucii, trebuie să 

ni se reamintească în mod constant despre insuficienţa, lipsurile şi nevoile 

omenirii. Adevăratul motiv pentru care crucea ofensează mândra natură 

umană este acela că lucrarea reală crucii este îndreptată înspre dezvăluirea şi 

omorârea acestei firi pline de pofte. 

 

 

Crucea loveşte în centrul firii mândre 
 

 

         Implicaţiile crucii sunt acestea: omul se laudă cu puterea lui şi cu 

realizările lui. El este aşa de înclinat spre autosuficienţă încât Dumnezeu 

trebuie să folosească circumstanţe negative ca să producă zdrobirea, astfel 

încât omul să înţeleagă că are nevoie de o altă viaţă şi natură (cea a lui 

Hristos). Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doar că nu încearcă să îndepărteze 

circumstanţele dificile, ci sunt multe ocazii când El le îngăduie, pentru ca în 

acest fel noi să devenim asemenea chipului lui Hristos (conform cu Romani 

8:26-29). Desigur că fiecare dintre noi am fost izbăviţi de Dumnezeu din 

situaţii extreme, dar El nu ne-a izbăvit ca noi să trăim mereu victorioşi. 

Dorinţa Lui este aceea ca noi să înţelegem marea noastră nevoie după 

Altcineva.   

 

         Omul mândru doreşte un Mântuitor care vine din cer şi învinge 

vrăjmaşul într-o mare bătălie, asemănătoare câştigării unei mari finale din 

sport. În schimb, Isus a părut a fi învins când a murit acea moarte teribilă, 

provocată de mâna vrăjmaşilor Lui. „Înălţarea de pe pământ” menţionată de 

Isus în Ioan 12:32 se referea la crucificarea Lui. El a fost înălţat pe cruce 

înaintea întregii lumi, un tablou al suferinţei şi ruşinii pus înaintea ochilor 

celor mândri. Calea crucii nu este calea pe care oamenii cu posibilităţi şi cu 

reputaţie vor s-o urmeze. 

 

         Datorită faptului că această privelişte a crucii e aşa de nepopulară, 

mulţi predicatori se feresc să vorbească despre ea de la amvoanele lor. În 

schimb, ei îşi investesc aproape toată energia spre acele întâlniri destinate 

satisfacerii mulţimilor. În efortul lor de a aduna mari congregaţii, 

conducătorii bisericilor au construit diverse clădiri care oferă oamenilor 

plăcere şi confort. Activităţile bisericilor nu se mai concentrează pe lăsarea 
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deoparte a lucrurilor pământeşti şi căutarea lui Dumnezeu, ci pe ieşiri la schi 

sau în diverse locuri de distracţie şi recreere.  

 

         Creştinii atraşi de astfel de biserici vor simţi repulsie la auzirea unui 

mesaj în care li se spune să-şi ia crucea zilnic şi să se lepede de ei înşişi. În 

efortul lor de a părea oameni de succes şi buni strângători de fonduri, unii 

pastori fac exact jocul creştinismului carnal. În scopul de a menţine mari 

congregaţii şi mulţi bani, un lucrător poate fi ispitit să facă lucrurile mult 

mai atrăgătoare cărnii. Este foarte tentant să le spui oamenilor ceea ce ei vor 

să audă, dar noi nu trebuie să facem asta. Lucrătorii nu trebuie să dilueze 

prezentarea evangheliei. Hristos trebuie să fie glorificat în biserică. Când 

accentul într-o biserică se pune pe altceva decât pe Hristos şi pe El răstignit, 

biserica se expune unui mare pericol. Chiar dacă acest lucru se datorează 

unor învăţături greşite sau devierii lente, urmând curentul acestei lumi, 

rezultatul este acelaşi. În contrast, crucea va da la o parte subiectele care 

gâdilă mândria şi firea, punând în evidenţă nevoia credincioşilor de a fi 

locuiţi şi controlaţi de natura lui Hristos. Fără aceasta, orice învăţătură, 

oricât de bună şi decentă ar fi, nu va putea ţine biserica pe calea lui Hristos, 

pentru că însuşi conducătorul ei va fi victima mândriei şi obiceiurilor 

carnale, nefiind afectat în niciun fel de cruce. 

 

 

O ofensă adusă cărnii noastre 
 

 

         Eliberarea de păcat nu înseamnă doar iertarea de păcate, ci şi frângerea 

puterii păcatului de către cruce. Scopul pe care l-a avut Dumnezeu prin 

iertarea păcatelor noastre, nu a fost acela de a oferi confort sinelui nostru. 

Când crucea este pe deplin predicată, noi nu auzim doar despre îndepărtarea 

pedepsei pentru păcatele noastre. Crucea propovăduită de Pavel implica 

moartea  eului nostru. De fapt, mesajul crucii se referă la faptul că 

Dumnezeu doreşte mai întâi moartea noastră şi apoi dăruirea lui Hristos ca şi 

viaţă a noastră. De aceea acest mesaj este o ofensă pentru orice persoană 

care nu doreşte să renunţe la propria sa viaţă şi să îmbrăţişeze viaţa lui 

Hristos. Sunt mulţi creştini care cred că Isus a plătit întregul preţ, dar tot ei 

sunt aceia care nu acceptă implicaţiile mai grele ale crucii şi ale învierii. La 

cruce, credinciosul se confruntă cu uciderea vieţii sale, în loc să găsească  o 

binecuvântare pentru ea. 
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         Primul pas înspre a avea o învăţătură corectă este acela de a fi de acord 

cu ceea ce spune Isus despre crucea Lui ca fiind crucea noastră şi despre 

moartea Lui ca fiind moartea noastră. Creştinul care porneşte de aici este 

pregătit pentru unele din cele mai minunate adevăruri despre Hristos şi 

răstignirea Lui. Deşi crucea este o realitate crudă pentru firea noastră, ea nu 

este sfârşitul; noi nu trebuie să uităm niciodată că după moarte vine viaţa. 

Moartea noastră împreună cu Hristos este urmată de ceva şi mai măreţ, de 

umplerea noastră cu viaţa Lui. Da, crucea înseamnă moartea eului, dar 

totodată înseamnă şi că viaţa Lui devine viaţa noastră. Când îmbrăţişăm cu 

adevărat crucea, îmbrăţişăm şi învierea. Adevărul glorios al Scripturii este 

acela că dacă murim cu Hristos, avem parte de gloria învierii Sale, adică de 

o viaţă nouă. Dacă crucea Lui este crucea noastră şi dacă moartea Lui este 

moartea noastră, atunci şi învierea Lui este învierea noastră. Acestea au loc 

prin identificare şi unire cu El. 

 

         Chiar şi această realitate poate fi o ofensă pentru unii care insistă să-şi 

trăiască vieţile datorită ambiţiei şi dorinţelor lor personale. De asemenea, 

multor lucrători le e teamă să prezinte congregaţiei lor cerinţele crucii 

privitoare la moartea noastră şi la viaţa Lui. În consecinţă, mulţi pastori au 

renunţat să mai prezinte această latură a crucii şi a învierii. În schimb, ei 

prezintă o evanghelie care le permite oamenilor să continue cu acel stil de 

viaţă al eului care acceptă salvarea, dar respingând crucea ca şi instrument al 

morţii. Astfel că, elementele de bază ale evangheliei sunt predicate, dar 

mesajul este foarte departe de ceea ce Pavel numeşte predicarea „deplină” a 

acesteia. Chiar dacă accentul nostru cade pe aspectele substituţionare ale 

crucii, tot nu prezentăm pe deplin mesajul lui Dumnezeu cu privire la ceea 

ce crucea ar trebui să realizeze în bisericile noastre şi în vieţile noastre 

personale.    
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Proclamarea adevăratului mesaj 

Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL PATRU: Duşmani ai crucii lui Hristos 

 
1. Care este relaţia noastră cu moartea lui Hristos, menţionată în Romani 

6:3? 

 

2.  Ce elemente ale cărnii au fost crucificate cu Hristos? (Galateni 5:24) 

 

3. De ce sunt minţile umane aşa de împotrivitoare când e vorba să ia în 

considerare validitatea mesajului lui Hristos şi a răstignirii Lui? 

 

4. Care a fost una din primele porunci date de Isus ucenicilor Lui? (Matei 

10:38-39) 

 

5. În ce mod Îl acceptă majoritatea creştinilor cel mai repede pe Isus? 

 

6. Care este premisa urmării lui Isus? (Luca 9:23) 

 

7. Ce atitudine va determina ca lucrarea noastră să fie confuză şi lipsită de 

unitate? 

 

8. Puneţi în contrast urmarea lui Isus cu aşteptarea ca El să poarte de grijă 

cărnii. (Matei 10:39) 

 

9. Cum este prezentată crucea de către creştinismul modern? 

 

10. Cum îi poartă de grijă cărnii noastre o astfel de prezentare? 

 

11. Pentru a înţelege cu adevărat implicaţiile crucii, trebuie să ne reamintim 

constant _________ ___________ şi  _____________ omenirii. 

 

12. Care este adevăratul motiv pentru care crucea ofensează mândra fire 

umană? 
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13. a. Ce nu încearcă Dumnezeu să facă cu circumstanţele noastre? 

 

      b. Ce încearcă Dumnezeu să facă cu ele? 

 

14. Conform cu Romani 8:26-29, de ce anume se foloseşte Dumnezeu pentru 

a ne face asemenea chipului lui Hristos? 

 

15. Cum a fost timpul petrecut pe pământ de Domnul Isus, în comparaţie cu 

ideea omului despre un Salvator care învinge duşmanul în urma unei mari 

bătălii? (Ioan 12:32) 

 

16. Cum încearcă unii lucrători care resping mesajul crucii să placă 

oamenilor? 

 

17. Care sunt câteva motive pentru care unii lucrători nu predică o 

evanghelie deplină? 

 

18. a. Ce anume va face crucea cu anumite subiecte? 

 

      b. Ce anume va permite? 

 

19. Eliberarea de păcat nu înseamnă doar _____________ de păcate, ci şi 

frângerea ______________ de către cruce. 

 

20. Care sunt cele două lucruri esenţiale ale mesajului crucii? 

 

21. Care este primul pas în a avea o învăţătură corectă? 

 

22. Dacă _____________ Lui este ____________ noastră, şi 

_____________ Lui este ______________ noastră, atunci şi 

_____________ Lui va fi _____________ noastră. 
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Capitolul cinci 
____________ 

 

Concluzia temei 
 

O recapitulare finală 
 

Scopul scrierii acestei cărţi 
 

 

         Scopul acestei cărţi nu este atât de mult acela de a prezenta mesajul lui 

Hristos şi al răstignirii Lui în toată amploarea sa, cât acela de a spune simplu 

că Hristos şi El răstignit este singura temelie adevărată dincolo de orice 

învăţătură făcută de om. Citind această carte, va fi poate greu pentru unii să 

înţeleagă care este cel mai important mesaj. Pentru aceasta, daţi-mi voie să 

recomand şi alte scrieri de-ale mele dar şi de-ale altor autori care prezintă 

mesajul lui Hristos cu o şi mai mare claritate. Jessie Penn-Lewis, T. Austin-

Sparks, Watchman Nee, L. E. Maxwell şi DeVern Fromke sunt unii dintre 

cei pe care-i recomand să fie citiţi pentru înţelegerea mai profundă a acestui 

subiect. 

 

 

O scurtă recapitulare 
 

 

         Pentru a face o recapitulare finală a mesajului lui Hristos şi a răstignirii 

Lui, daţi-mi voie să afirm că, crucea este mai mult decât un act istoric. Toată 

creştinătatea pretinde că se încrede în cruce, dar acea cruce în care mulţi 

cred este o cruce care există pentru a le aduce binecuvântare, de fapt. Mulţi 

înţeleg prin cruce un lucru pe care Isus l-a suferit cu scopul precis de a ne 

îmbunătăţi viaţa noastră pământească. Singura moarte despre care aceşti 

creştini cred că s-a întâmplat pentru noi la cruce a fost moartea lui Isus. Ei 

nu se gândesc la vreo răstignire care îi priveşte şi pe ei. Mulţi creştini vor să 

fie încoronaţi de către Dumnezeu în faţa altora, dar El spune, „Fii credincios 
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până la moarte (nu încerca s-o eviţi!) şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 

2:10) Pentru a trăi trimfător deasupra morţii, trebuie să trecem prin moarte. 

Biruinţa asupra morţii se câştigă prin moarte. Isus ne-a spus să ne luăm 

crucea în fiecare zi, nu doar să credem în ea zilnic. Apostolul Pavel a spus, 

„În fiecare zi sunt în primejdie de moarte”. (1 Corinteni 15:31) El a afirmat 

şi că „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului 

Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru”. (2 Corinteni 

4:10) Cât de mic este numărul credincioşilor care îşi trăiesc viaţa punând 

accentul pe o cruce care are zilnic urmări asupra vieţilor lor într-un aşa mod!      

 

 

Majoritatea creştinilor nu ştiu nimic despre  

crucea zilnică 
 

 

         Faptul că a existat cândva o cruce care mi-a îndepărtat păcatele, este 

tot ceea ce majoritatea creştinilor ştiu. Totuşi, crucea lui Hristos nu are de-a 

face doar cu îndepărtarea păcatelor prin sângele lui Isus, ci şi cu îndepărtarea 

vechii noastre naturi care continuă să păcătuiască. Aceasta s-a întâmplat prin 

răstignirea omului vechi (Romani 6:6). 

 

         Mulţi ştim că Hristos a murit pentru noi, dar puţini creştini înţeleg că ei 

au fost răstigniţi (conform cu Galateni 2:20). Până când nu înţelegem acest 

aspect al crucii, cum am putea să începem să-L lăsăm pe Hristos să-Şi 

trăiască viaţa Lui în noi? Fără această revelaţie, noi vom continua pur şi 

simplu să trăim pentru Hristos, în loc să trăim prin Hristos. Atâta timp cât 

continuăm să trăim fără această revelaţie, nu vom trăi nicio asemănare cu 

Hristos (a se vedea 2 Corinteni 3:18; Romani 8:29; Galateni 4:19). 

Rezultatul va fi acela că biserica va continua să se conformeze din ce în ce 

mai mult mijloacelor pe care lumea le foloseşte pentru a-i convinge pe 

oameni, şi din ce în ce mai puţine vieţi vor fi transformate (conform cu 

Romani 12:1-2). 

 

         Lucrarea zilnică a crucii în viaţa unui credincios are şi un alt efect. El 

nu va mai trăi pentru sine însuşi (conform cu 2 Corinteni 5:14-15); de aceea, 

lucrările firii pământeşti cum ar fi ambiţia, mândria, independenţa şi 

dragostea de sine, nu numai că nu vor mai fi încurajate, ci crucificate 

(conform cu Galateni 5:24, 26). Bisericile se supraîncarcă cu oameni cărora 

le place să fie alintaţi, binecuvântaţi şi lăudaţi, pe când oamenii lui 
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Dumnezeu ar trebui să fie ce mai generoşi şi cei mai jertfitori de pe pământ. 

Oamenii văd independenţa şi libertatea ca virtuţi, dar în opinia lui 

Dumnezeu acestea pot fi trăsături ale egoismului şi rebeliunii. Când punctul 

de vedere al omului este dominant, acele pasaje din Scriptură care se referă 

la eliberarea de egoism sunt interpretate ca fiind promisiuni pentru o viaţă 

pământească firească. Ceea ce trebuie să înţelegem, este faptul că, ori de câte 

ori ne facem „lucrarea noastră” (mai degrabă decât pe cea a Domnului), 

păcătuim. Ori de câte ori compromitem adevărul în folosul apărării sinelui, 

păcătuim. Ori de câte ori cineva sau ceva are o influenţă mai mare în vieţile 

noastre decât Dumnezeu, păcătuim. Trebuie să admitem faptul că oamenii 

privesc crucea ca pe o ofensă care li se aduce pentru că le arată o imagine de 

sine pe care ei nu doresc să o vadă. 

 

         Doar sinele necrucificat va striga spunând despre cruce că este prea 

mare şi prea grea. Dragostea de sine este duşmanul crucii şi, de aceea, 

duşmanul lui Hristos. A recunoaşte ce este sinele şi a-l condamna cu aceeaşi 

judecată cu care Dumnezeu l-a judecat, este singura cale prin care vom putea 

să umblăm în noutatea vieţii şi în puterea învierii. Când acest lucru începe să 

se întâmple, începem să vedem şi noi predicarea crucii într-o cu totul altă 

lumină. Nu va mai fi doar o predică de Paşte. Astfel, cuvintele lui Isus, 

„Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine” 

(Matei 10:38),  vor începe să aibă o semnificaţie şi mai profundă în 

creştinismul nostru zilnic. 

 

 

O temelie – nu doar o învăţătură 
 

 

         Dacă acest mesaj este fundamental pentru toate celelalte învăţături, 

atunci trebuie să vedem cum se întâmplă acest lucru. Dacă accentul 

învăţăturii mele în lucrare este pus pe puterea lui Dumnezeu, atunci, fără 

lucrarea interioară a crucii, eu pot fi în pericolul de a mă mândri. Lucrarea 

mea ar fi în pericolul de a se amesteca cu ambiţia egoistă şi cu gloria 

trecătoare. Acestea sunt lucruri foarte probabile. Cred că mulţi dintre noi am 

văzut aceste lucruri în transmisiile televizate ale unor programe religioase şi 

în unele biserici locale de mari dimensiuni. În unele cazuri, acestea au dus la 

totala distrugere a lucrărilor respective. Totuşi, dacă pastorul acela ar fi fost 

răstignit, ar fi fost mai mult loc pentru smerenie şi mai puţin pentru mândrie. 
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         Acelaşi scenariu se poate aplica aproape la toate învăţăturile şi 

adevărurile pe care le-am putea predica. A pune accentul pe trezire poate fi o 

chestiune destul de lipsită de riscuri, dar fără a avea o temelie fermă în 

cruce, se poate ajunge la extremism şi excese. Unii pastori care aşteaptă 

trezirea pot exercita un control excesiv, pot deveni legalişti, pot să-i trateze 

aspru pe membri, făcându-i să se simtă vinovaţi că trezirea nu se produce din 

vina lor. Aceasta poate duce la abuzarea oamenilor, prin a li se cere să 

petreacă multe nopţi în rugăciune sau altele asemenea, pentru a provoca 

trezirea. Să nu mă înţelegeţi greşit; ştiu că e necesară jertfă din partea 

noastră pentru ca o trezire să aibă loc. Nu vorbesc aici de adevăratul 

sacrificiu, ci de presiunea şi controlul pe care unii oameni le exercită, 

crezând că astfel vor avea parte de trezire. Mai mult, orice lucrare care se 

bazează pe cruce, şi care va experimenta o trezire reală, va avea maturitatea 

de a gestiona excesele care, cu siguranţă, se vor ivi odată cu trezirea. 

 

         Folosind aceste două exemple de învăţături pe care s-ar putea pune 

accentul, cred că mi-am atins scopul. Toate învăţăturile sunt în pericolul de a 

fi pervertite de către diavol sau de către om, dacă nu au trecut prin lucrarea 

de curăţire a crucii. Nu ar trebui să tratăm niciodată o învăţătură ca şi când ar 

fi temelia. Dar nici să nu tratăm mesajul fundamental al lui Hristos şi al 

răstignirii Lui, ca şi când ar fi o învăţătură oarecare având o valoare egală 

sau mai mică cu a altor învăţături.  

 

         Mulţi oameni religioşi cred pe deplin în calea crucii, dar puţini se vor 

încumeta să meargă pe ea. Oamenii care sunt preocupaţi de reputaţia lor, de 

lucrarea lor şi de faima lor, o vor respinge ca şi metodă viabilă de a împlini 

scopurile lui Dumnezeu. Dar există o singură cale care-l poate duce pe om la 

plinătatea vieţii în Hristos. Noi putem păşi pe alte drumuri dacă dorim, dar 

nu vom împlini niciodată scopul lui Dumnezeu, mergând aşa. Vom pierde 

totul dacă vom evita calea crucii în vieţile noastre. Noi putem s-o acceptăm 

sau s-o respingem; alegerea ne aparţine, dar Hristos este vrednic de toată 

gloria.   
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Proclamarea adevăratului mesaj 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL CINCI: Concluzia temei 

 
1. Care este scopul acestei cărţi? 

 

2. Crucea este mai mult decât un _____ ____________. 

 

3. Ce pretinde creştinismul modern? 

 

4. Cui îi promite Isus cununa vieţii? 

 

5. Cum trăim victorioşi deasupra morţii? 

 

6. Cât de des a afirmat Pavel că moare? (1 Corinteni 15:31) 

 

7. a. Ce a făcut Pavel cu moartea Domnului Isus? (2 Corinteni 4:10) 

 

    b. De ce? 

 

8. Cum îndepărtează Dumnezeu vechea natură producătoare de păcat? 

(Romani 6:6) 

 

9. Ce vom face fără a avea o revelaţie? 

 

10. Dacă nu ne conformăm chipului lui Hristos, atunci cui ne vom 

conforma? (Romani 12:2) 

 

11. Care este unul din efectele lucrării zilnice a crucii? (2 Corinteni 5:14-15) 

 

12. Enumeraţi câteva păcate pe care le-am comite dacă crucea nu ar fi la 

lucru zilnic în viaţa noastră. 

 

13. Ce spune sinele necrucificat despre cruce? 
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14. Care este pericolul accentuării puterii lui Dumnezeu fără o lucrare 

interioară a crucii? 

 

15. Spre ce poate duce o accentuare a lucrării de trezire dacă nu-şi are 

temelia în cruce? 

 

16. Ce lucruri îi preocupă pe oamenii care resping crucea ca şi metodă 

viabilă de atingere a scopurilor lui Dumnezeu?   
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Ruperea 

legăturilor cu 

Ismael 
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Ruperea legăturilor 

cu Ismael 
 

 

 

Capitolul unu 

________ 

 

În aşteptarea lui Isaac 
 

          

         Bătălia dintre Ismael şi Isaac a fost una îndelungată. Până în ziua de azi 

vedem sămânţa lui Ismael (arabii) şi sămânţa lui Isaac (evreii) aflate în 

conflict una cu cealaltă. Istoria lor începe cu Avraam, tatăl celor două 

naţiuni. Această istorie prezintă două aspecte principale: primul se referă la 

metoda pe care o vei folosi pentru a produce sămânţa şi al doilea la sămânţa 

pe care o vei accepta ca şi împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. 

 

         Relatarea începe cu chemarea făcută de Dumnezeu lui Avraam, de a 

veni dintr-o ţară îndepărtată, în ţinutul Canaan. Deşi el şi soţia lui Sara erau 

foarte bătrâni, Dumnezeu le-a promis că vor avea o sămânţă din care va 

răsări naţiunea Israel. Datorită vârstei înaintate a lui Avraam şi a faptului că 

Sara nu putea avea copii, promisiunea părea imposibilă, însă Avraam L-a 

crezut pe Dumnezeu. Şi totuşi, Dumnezeu nu a împlinit-o imediat. El a 

aşteptat cam douăzeci şi cinci de ani, până când Avraam a ajuns la vârsta de 

o sută de ani. În timpul acestei perioade Avraam a fost încercat foarte sever 

în privinţa metodelor pe care el credea că Dumnezeu le va folosi pentru a-Şi 

împlini promisiunea. 
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         Aceeaşi perioadă de aşteptare şi de testare se aplică şi azi creştinilor. 

Dumnezeu ne-a promis că vom produce şi noi „sămânţă”, de asemenea. 

Sămânţa pe care creştinul o produce este Hristos (conform cu Galateni 3:16). 

Istoria lui Avraam nu este decât o alegorie pentru noi cei de azi. Cei doi fii ai 

lui Avraam sunt o imagine a celor două Legăminte: Vechiul şi Noul 

Legământ (conform cu Galateni 4:24). Legământul pe care îl vom alege, va 

avea legătură cu metoda de producere a „seminţei”. Metoda sau legământul 

ales va determina în mod automat ce fel de sămânţă vom avea. 

 

         Cele două Legăminte diferă major unul de celălalt în privinţa relaţiei 

noastre cu Dumnezeu. Vechiul Legământ se bazează pe fapte; noi trebuie să 

facem ceva pentru a realiza ceea ce doreşte Dumnezeu. Exemplul de care ne 

folosim aici este legătura dintre Avraam şi servitoarea Sarei, Agar. 

Rezultatul a fost Ismael. Nici metoda şi nici „sămânţa” nu erau cele 

acceptabile în ochii Domnului. În contrast cu acestea, avem Noul Legământ. 

Caracteristica lui este de a-L aştepta pe Dumnezeu să-Şi împlinească 

promisiunea. Sămânţa care se va forma va fi Hristos. Cu alte cuvinte, ceea 

ce va ieşi din noi nu va fi rezultatul eforturilor şi încercărilor noastre de a-I fi 

plăcuţi lui Dumnezeu, ci însăşi viaţa şi natura lui Hristos. Apostolul Pavel a 

descris aceasta când a spus, „dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 

mine”. (Galateni 2:20) 

 

         Încă de la începutul vieţii noastre de creştini, Dumnezeu doreşte ca 

Hristos să se formeze în noi şi nu doar să practicăm creştinismul. La naşterea 

din nou creştinul ar trebui să descopere că acum Hristos trebuie să se 

reveleze în el; aceasta se va întâmpla după primirea lui Hristos ca Salvator 

(conform cu Efeseni 1:15-17). Deci, ca şi în cazul lui Avraam, există un 

timp între chemarea făcută de Dumnezeu şi producerea Seminţei. 

 

         Creştinul trebuie apoi, să-şi ia timp ca să-L caute pe Dumnezeu pentru 

a primi de la El revelaţia Fiului Său (conform cu Galateni 1:16). Puţinii 

oameni care înţeleg cu adevărat acest lucru, se vor găsi într-o dilemă. Ei ştiu 

că Dumnezeu doreşte ca să-L formeze în ei pe Fiul Său, dar în prezent ei îşi 

trăiesc propria viaţă, care include propriile lor puncte de vedere, capacităţi şi 

abilităţi. Răspunsul la această criză înseamnă aflarea felului în care Hristos 

se va forma în ei înşişi. Şi, ca şi în cazul lui Avraam, aceasta este o etapă 

dificilă, pentru că timpul trece fără ca să se vadă vreo roadă autentică, şi cel 

implicat începe să se gândească la alte metode de a obţine rezultatul dorit. În 
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acest punct se poate ca cineva să cadă în capcană. Creştinul este în acest 

moment şi „fără Isaac”, dar şi „fără Ismael”. Este un lucru să admitem că 

Hristos încă nu e format în noi şi să continuăm să trăim o viaţă sterilă, fără 

rod. Dar este cu totul alt lucru să ne apucăm să producem o sămânţă falsă, 

diferită de ceea ce are Dumnezeu în minte, adică pe Ismael. 

 

         A rămâne neroditor aşteptându-l pe Isaac, este un lucru foarte greu. 

Când ne uităm în jurul nostru, îi vedem pe alţi creştini trăind într-o aparentă 

rodnicie. Lângă noi pot fi chiar oameni care trăiesc viaţa lui Hristos, în locul 

vieţii lor proprii (conform cu Coloseni 3:1-4). De asemenea, mai pot fi şi 

oameni în jurul nostru care trăiesc după Vechiul Legământ şi cred că 

eforturile şi ideile (Ismaelii) lor sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Pe 

lângă toţi aceştia mai pot fi şi cei care nu l-au produs încă nici pe Ismael, 

nici pe Isaac, ci Îl aşteaptă pur şi simplu pe Dumnezeu. După părerea 

noastră, ei ar părea cu toţii roditori, în timp ce pe noi ne vedem lipsiţi de rod. 

În acest moment am putea simţi asupra noastră presiunea de grup, care ne 

forţează să producem ceva aparent spiritual, acesta fiind însă doar rezultatul 

părerilor noastre. De asemenea, dorinţa intensă de a-I fi plăcuţi Domnului, 

poate să ne determine „să facem ceva pentru Domnul”, nişte lucruri care de 

fapt sunt din Agar, mai mult decât a produce viaţa lui Hristos în modul ales 

de Dmnezeu.  În acest punct ne poate încolţi şi teama, la gândul că s-ar putea 

să eşuăm. 

 

         Chiar dacă aceste lucruri continuă să preseze asupra noastră, este 

posibil să continuăm în credinţă. Ceea ce trebuie să înţelegem este că noi nu 

căutăm soluţii, ci aşteptăm ca Domnul să intervină. E adevărat că s-ar putea 

să ni se pară şi nouă şi altora că nu facem nimic, dar de fapt suntem foarte 

activi – noi ne încredem în Domnul şi în promisiunea Lui şi aşteptăm cu 

răbdare împlinirea ei. Sunt timpuri când trebuie să acţionăm prin credinţă şi 

timpuri în care trebuie să aşteptăm prin credinţă. Ambele situaţii înseamnă 

trăire prin credinţă. Dar când vrem să acţionăm pentru a-I fi plăcuţi 

Domnului, fără să fi auzit nimic din partea Lui, suntem în pericolul de a 

presupune. Presupunerea este ceea ce ne va duce din starea de sterilitate la 

cea de rodnicie, dar avându-l pe Ismael drept rezultat. Nu uitaţi însă că 

Ismael nu este adevăratul rod, oricât de mult ne-am dori noi aceasta. Rodul 

adevărat este acela produs de Viţă prin noi; orice altceva este doar efort 

omenesc. 

 

         Vă amintiţi cu siguranţă faptul că Israel nu a intrat în Ţara Făgăduinţei 

din cauza necredinţei. Aşa cum am afirmat mai sus, presupunerea ne va 
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împinge să producem o „sămânţă”. În realitate, presupunerea nu este decât 

necredinţă sau lipsă de credinţă. Dumnezeu doreşte din toată inima să ne 

punem credinţa şi încrederea noastră în El, pentru că este scris că doar 

credinţa noastră şi nu faptele noastre Îi fac plăcere (Evrei 11:6). Chiar când 

nu avem rod deloc, dacă ne dovedim încrederea şi credinţa noastră, El este 

mulţumit. Este aşa de trist că unii, din dorinţa de a-I fi plăcuţi, sfârşesc prin 

a-L dezamăgi. Din cauza lipsei noastre de credinţă, noi căutăm răspunsuri  şi 

explicaţii pentru lipsa noastră de rod, în loc să ne exersăm credinţa în    

Dumnezeu pentru timpul ales de El (a se vedea Galateni 4:1-4). Aceasta a 

fost o problemă comună a evreilor în timpul călătoriei lor prin pustie. 

Versiunea Amplificată a Bibliei (în limba engleză, n. trad.) redă Psalmul 

106:13 astfel, „Israel nu a aşteptat cu toată inima ca planurile Lui să se 

împlinească”. Dumnezeu Îşi revelează planurile Lui în etape (conform cu 

Marcu 4:28). Ca şi în cazul unei plante, fructul nu va apărea imediat după 

plantarea seminţei.  La fel, creştinul nu va produce automat natura lui 

Hristos la naşterea sa din nou. Trebuie să existe un timp de aşteptare înainte 

ca Domnul să-L formeze pe Fiul Său în credinciosul creştin. „Domnul este 

bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.” (Plângeri 3:25) 

 

         Sufletul trebuie tratat ca un bebeluş. Trebuie să fie înţărcat de dorinţa 

lui de a i se da ceea ce cere imediat. „Pe cine vrea el să înveţe 

înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, 

luaţi de la sân?” (Isaia 28:9) Sufletul îţi spune să strigi şi să plângi pentru că  

nu ai rod, dar Domnul îţi spune să te bucuri şi aşa (Isaia 54:1). Toate 

planurile şi toată căutarea de sine trebuie abandonate imediat, ca nu cumva 

să-i dăm naştere lui Ismael. Planul lui Dumnezeu este ca Hristos să se 

formeze în fiecare membru al bisericii. „Dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va 

veni şi se va împlini negreşit.” (Habacuc 2:3) 

 

 

Dar dacă Ismael s-a născut deja? 
 

 

         Dacă l-ai născut deja pe Ismael, nu se mai poate face decât un singur 

lucru: să-l tai împrejur. Carnea trebuie tăiată. Dacă Ismael s-a născut deja, va 

veni un timp când el va trebui îndepărtat. Ca şi pe Avraam, Dumnezeu 

trebuie să ia o persoană şi să o ducă prin procesul separării de Ismael. Acesta 

nu este un proces uşor, pentru că Ismael a avut mult timp un loc de cinste. 

Ismael îl persecută pe Isaac. Ismael se mândreşte fiindcă el a venit mai 
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repede pe lume decât adevărata Sămânţă. Un creştin poate foarte uşor să facă 

ceva pentru Domnul, ceva tangibil, ceva produs de mâinile sale. Va exista 

întotdeauna o tendinţă constantă de a „face ceva pentru Dumnezeu”, fără a 

ne gândi de fapt, că nu trebuie să ne implicăm în această treabă, până când 

Hristos nu se naşte în noi.    

 

         Tăierea împrejur are loc în minte. De acolo trebuie tăiată Agar şi 

sămânţa ei. Nu ar trebui să-i dăm Agarei „sămânţă” niciodată şi să-i 

permitem astfel să conceapă. Ce înseamnă lucrul acesta? „Gândurile – 

seminţe” din mintea noastră, concep ideile, planurile şi copiii Agarei, atunci 

când noi nu cunoaştem punctul de vedere al lui Dumnezeu şi suntem 

nerăbdători cu privire la timpul hotărât de El. Noi nu avem o minte 

schimbată. Vestea bună este aceea că tu nu trebuie să trăieşti cu mentalitatea 

Agarei şi a seminţei ei. Această mentalitate poate fi alungată. Când Isaac îşi 

va ocupa locul lui binemeritat, atunci Ismael nu va mai fi tolerat.  
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL UNU: În aşteptarea lui Isaac 

 
1. Care sunt cele două aspecte de bază ale istoriei lui Ismael şi Isaac? 

 

2. Ce le-a promis Dumnezeu lui Avraam şi Sarei? 

 

3. Cât a aşteptat Dumnezeu pentru împlinirea promisiunii făcute? 

 

4. Ce s-a întâmplat cu Avraam în această perioadă de aşteptare? 

 

5. Ce sămânţă le-a promis Dumnezeu creştinilor că vor produce? 

 

6. Ce imagine reprezintă cei doi fii? (Galateni 4:24) 

 

7. Ce va determina Legământul pe care-l vom alege? 

 

8. Vechiul Legământ depinde de ________________. 

 

9. Ce înseamnă aceasta? 

 

10. Care ar fi un exemplu al Vechiului Legământ? 

 

11. Cum contrastează Noul Legământ cu acesta? 

 

12. Ce va descoperi creştinul la naşterea din nou? (conform cu Efeseni 1:15-

17) 

 

13. Între care două lucruri există o perioadă de timp? 

 

14. De ce acesta este un timp dificil pentru creştin? 
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15. De ce este greu să rămâi lipsit de rod şi totuşi să aştepţi venirea lui Isaac? 

 

16. Ce lucruri ar putea pune presiune pe noi pentru a-i da naştere lui Ismael, 

în loc să aşteptăm venirea lui Isaac? 

 

     a. 

 

     b. 

 

     c. 

 

17. Când începem să facem presupuneri? 

 

18. Presupunerea ne va duce de la starea de _________________ la cea de 

___________________ . 

 

19. Care este adevăratul rod? 

 

20. Ce-I face plăcere lui Dumnezeu? 

 

21. Israel  „nu a ________________  _______________ planurilor Lui”. 

(Psalmul 106:12-13)  

 

22. Cum Îşi desfăşoară Dumnezeu planurile? 

 

23. În ce privinţă trebuie să ne tratăm sufletul ca pe un bebeluş? 

 

24. Cui îi dă Dumnezeu învăţătură şi-l face să înţeleagă înţelepciunea? (Isaia 

28:9) 

 

25. Care este soluţia dacă Ismael s-a născut deja? 

 

26. Ce presupune tăierea împrejur? 

 

27. Enumeraţi unele din trăsăturile lui Ismael. 

 

     a. 

 

     b. 

 



 83 

     c. 

 

28. Unde are loc circumcizia? 

 

29. Ce înseamnă să-i dăm voie Agarei să conceapă? 

 

30. Din ce cauză concepem în noi ideile, planurile şi copiii Agarei? 
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Capitolul doi 
____________ 

 

Tăcerea lui Dumnezeu cu 

privire la Ismael 
 

 

 

Bunătatea lui Dumnezeu 
 

 

         Un lucru pe care biserica ar trebui să-l înţeleagă despre Dumnezeu este 

acela că El dă ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi (conform cu 

Matei 5:45). El este bun faţă de toţi oamenii, chiar dacă aceştia merită sau 

nu. Dumnezeu îi va binecuvânta pe oameni datorită bunătăţii Sale. Acest 

atribut al lui Dumnezeu s-ar putea să-i facă pe unii oameni să tragă concluzii 

greşite în legătură cu binecuvântările pe care le primesc din partea lui 

Dumnezeu. Mulţi presupun că El îi binecuvântează pentru că este mulţumit  

sau că Îi place în mod deosebit de ei.  Drept urmare, ei consideră în mod 

greşit că binecuvântările lui Dumnezeu sunt aprobarea Lui la tot ceea ce fac 

ei, fie în lucrare, fie în viaţa lor de zi cu zi. Noi trebuie să învăţăm lecţiile 

despre regele Saul şi cortul din Şilo, peste care Dumnezeu şi-a lăsat gloria 

manifestându-se cu putere şi autoritate. Au fost aşa de binecuvântaţi încât se 

putea crede că erau exact ceea ce Dumnezeu a dorit pentru Israel 

dintotdeauna şi că vor rămâne aşa mereu. Totuşi, în ambele cazuri, 

Dumnezeu Şi-a retras până la urmă Duhul şi prezenţa Sa, şi tot ce a mai 

rămas au fost doar pereţii goi. Deşi Dumnezeu Îşi revărsase binecuvântarea 

asupra lor pentru un timp, gloria Lui nu a rămas nici peste Saul nici peste 
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cort. Dacă Saul şi cortul ar fi fost scopurile lui Dumnezeu pentru Israel, El 

nu Şi-ar fi îndepărtat binecuvântările de la ei.   

 

         Lecţia care trebuie învăţată, este aceea că, dacă Dumnezeu Îşi revarsă 

„binecuvântările” peste ceea ce facem, aceasta nu înseamnă că noi suntem în 

acord cu voia şi dorinţele Lui. El a binecuvântat cortul din Şilo cu prezenţa 

Sa cu toate că era o imagine palidă a realităţii glorioase manifestate în Sion. 

Dumnezeu va binecuvânta ceea ce facem, dar ceea ce-Şi doreşte, este să se 

realizeze ceea ce El a plănuit mai dinainte. Şi intenţia Lui este aceea ca 

realitatea vie a lui Hristos să se ridice deasupra umbrelor palide şi lipsite de 

viaţă.     

 

         Am exemplificat acest principiu în primul capitol, prin punerea în 

contrast a lui Ismael şi Isaac. Reamintiţi-vă cum Dumnezeu i-a promis lui 

Avraam că-i va da sămânţa promisă prin Sara (conform cu Geneza 18:10 şi 

14). Însă Avraam văzând că timpul trece, s-a simţit obligat să ajute la 

împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, şi astfel, l-a avut pe Ismael din Agar, 

roaba Sarei (conform cu Geneza 16:2-4). 

 

         La naşterea lui Ismael, Dumnezeu nu S-a arătat pentru a-i explica lui 

Avraam că nu-i place de Ismael şi că nu el va fi moştenitorul. Conform 

Scripturii, se pare că Dumnezeu a păstrat tăcerea în privinţa lui Ismael. 

Avraam a considerat tăcerea lui Dumnezeu ca fiind consimţământul şi 

aprobarea Lui atât cu privire la Ismael cât şi cu privire la unirea lui cu Agar. 

Ismael a crescut în casa lui Avraam şi a Sarei ca un fiu drag pe care 

Dumnezeu l-ar fi promis. Anii au trecut apoi fără niciun reproş din partea lui 

Dumnezeu, astfel că Ismael a început să ocupe acel loc din inima lui Avraam 

pe care numai Isaac ar fi trebuit să-l ocupe. Şi totuşi, inima lui Dumnezeu nu 

s-a schimbat în privinţa seminţei despre care El spusese  că va fi împlinirea 

Promisiunii. Cu fiecare zi care trecea, Ismael creştea, însă Dumnezeu părea 

să nu aibă nimic de zis în privinţa lui. 

 

 

Ismael este viu în bisericile noastre 
 

 

         Mă tem că multora din biserică le place să producă aici pe pământ mai 

mult decât Dumnezeu le dă din cer prin promisiune. Noi ne botezăm firea 

noastră religioasă şi-i spunem „Sămânţa promisă”, devenind siguri că 
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Dumnezeu e mulţumit de tot ce facem, pentru că nu ne-a trimis nicio 

mustrare. Ceea ce ne sprijină convingerea că lui Dumnezeu Îi place ce 

facem, este tocmai faptul că El continuă să ne binecuvânteze, întocmai cum 

l-a binecuvântat pe Ismael. Gândurile şi puterile noastre omeneşti par foarte 

îndreptăţite, iar eforturile noastre sunt văzute ca fiind dintre „cele mai 

sfinte”. 

 

         Dar Dumnezeu ştie că doar Hristos, şi numai El, este Sămânţa promisă 

(conform cu Galateni 3:16). El ştie că indiferent cum se poartă Ismael, 

onorabil sau nu, nu contează – nu el e Sămânţa aleasă. Dumnezeu nu a 

renunţat la ceea ce i-a spus cândva lui Avraam, „Dar legământul Meu îl voi 

încheia cu Isaac” (Geneza 17:21), cel care era Sămânţa. 

 

         De ce nu ne vorbeşte Dumnezeu şi nu ne corectează în privinţa lui 

Ismael? Deoarece corectarea nu ar trebui să ocupe un loc important în relaţia 

noastră cu Dumnezeu, aşa cum presupunem noi că ar trebui să fie. În loc   

să-L aşteptăm pe Dumnezeu să ne corecteze, noi ar trebui să urmărim o 

relaţie în care să auzim şi să discernem Cuvântul pe care El îl are pentru noi. 

Noi avem nevoie de inimi ascultătoare. Avem nevoie de mai multă răbdare 

şi credinţă pe măsură ce-L aşteptăm pe Dumnezeu să-Şi împlinească 

Cuvântul Lui pentru noi şi în noi, şi să fim mai puţin nerăbădători să 

producem ceva prin firea pământească. De asemenea, noi nu trebuie doar să 

auzim Cuvântul pe care are să ni-l dea, ci să-L şi aşteptăm pe Domnul să ne 

reveleze semnificaţia lui.  

 

         Un alt motiv pentru care El aşteaptă şi nu spune nimic este acela că 

încă n-a venit vremea ca Sămânţa să apară (conform cu Galateni 4:2). 

Vremea hotărâtă de El nu se bazează pe problemele şi eşecurile noastre, ci 

pe venirea Domnului. Când s-a-mplinit timpul ca Sămânţa să apară, atunci 

cerurile şi pământul se pun în mişcare. Când Dumnezeu vorbeşte, mesajul 

Lui este clar: „Căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu 

... Nevasta-ta Sara îţi va naşte un fiu...” (Geneza 21:10; 17:16,19). Mesajul 

lui Dumnezeu fusese întotdeauna clar. Avraam şi Sara au fost de vină că l-au 

interpretat greşit şi i-au răstălmăcit sensul. 

 

         Datorită faptului că Avraam avea deja nişte idei preconcepute cu 

privire la Ismael, răspunsul lui la declaraţia lui Dumnezeu a fost  

surprinzător (conform cu Geneza 17:18). Avraam s-a purtat foarte protector 

cu Ismael şi a dorit ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Avraam şi-ar fi dorit 

ca Dumnezeu să aibă aceeaşi inimă faţă de Ismael cum avea şi el. Totuşi, 
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lucrul acesta nu era cu putinţă. De-a lungul istoriei bisericii, Dumnezeu a 

binecuvântat lucrările multor mâini omeneşti, însă planul Său veşnic a fost 

legat de un singur Fiu – Isus Hristos. Aceasta este Sămânţa care trebuie să se 

nască în oamenii Lui. Este singura în care Dumnezeu Îşi va găsi plăcerea.  

Toate celelalte sunt doar cele mai bune încercări ale omului de a-I face 

plăcere lui Dumnezeu, însă nu sunt legate de viaţa Fiului Său. Este ca şi 

când mlădiţele ar încerca să producă rod fără ca seva Viţei să curgă prin ele. 

Ce înşelare! 

 

         Prea mulţi oameni ai lui Dumnezeu nu au înţeles că a trăi pe baza 

propriilor resurse omeneşti nu diferă cu nimic de trăirea sub Lege. Noi, prin 

noi înşine, suntem incapabili de a împlini dorinţele lui Dumnezeu, pentru că 

ceea ce vrea Dumnezeu este o persoană – Hristos. Doar Isaac a reprezentat 

această Sămânţă promisă. Relaţia lui Dumnezeu cu Ismael a fost menită să 

ne arate că doar Hristos poate împlini cerinţele Noului Legământ. Diferenţa 

dintre cele două Legăminte nu este aceea de a arăta contrastul dintre păcătoşi 

şi creştini. Ea se referă mai mult la contrastul dintre acei credincioşi care 

caută favoarea lui Dumnezeu prin propriile lor puteri şi aceia care cred că 

Sămânţa promisă este singura lor resursă.  Odată ce înţelegem această 

realitate, vom fi gata să renunţăm la Ismael, în loc să-I cerem lui Dumnezeu 

să ni-l binecuvânteze. 
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL DOI: Tăcerea lui Dumnezeu cu privire la Ismael 

 
1. Ce ar trebui să înţeleagă bisericile  despre Dumnezeu? (Matei 5:45) 

 

2. Ce presupun mulţi oameni cu privire la binecuvântările pe care Dumnezeu 

le revarsă asupra lor? 

 

3. Cu ce sunt confundate binecuvântările lui Dumnezeu? 

 

4. Ce s-a întâmplat cu regele Saul şi cu cortul din Şilo? 

 

5. Ce lecţie învăţăm din aceste întâmplări? 

 

6. Chiar dacă Dumnezeu va binecuvânta ceea ce facem, totuşi, ce-Şi doreşte 

El cel mai mult? 

 

7. Ce NU a făcut Dumnezeu la naşterea lui Ismael? 

 

8. Cum a înţeles Avraam tăcerea lui Dumnezeu? 

 

9. Ce s-a întâmplat cu Avraam odată cu trecerea anilor, când Dumnezeu nu 

l-a mustrat deloc? 

 

10. Din ce cauză consideră bisericile că Dumnezeu este mulţumit cu   

Ismaelii lor? (Geneza 17:20) 

 

11. Ce i-a spus Dumnezeu lui Avraam referitor la Isaac în Geneza 17:21? 

 

12. De ce nu ne vorbeşte Dumnezeu şi nu ne mustră cu privire la Ismael? 
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13. Avem nevoie să fim corectaţi, însă avem şi mai multă nevoie de altceva? 

De ce anume? 

 

    a. 

 

    b. 

 

    c. 

 

    d. 

 

14. Care este un alt motiv pentru care Dumnezeu aşteaptă şi nu spune nimic? 

(Galateni 4:2) 

 

15. Vremea hotărâtă nu ţine de _________________ şi de ______________  

ci de ______________________ . 

 

16. De ce a fost răspunsul lui Avraam la declaraţia lui Dumnezeu o 

surprinzătoare cerere, de fapt? (Geneza 17:18) 

 

17. Cu ce se aseamănă trăirea pe baza propriilor noastre resurse omeneşti? 

 

18. Diferenţa dintre cele două Legăminte este reflectată de contrastul dintre 

cine şi cine?   
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Capitolul trei 
____________ 

 

Renunţarea la Ismael 
 

 

Cum ne relaţionăm la Dumnezeu? 

 
„Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul  

 din femeia slobodă.” 

Galateni 4:22 

 

 

         Epistola către Galateni tratează, în principal, tema celor două 

Legăminte şi nu remedierea eşecurilor provocate de păcat. Exemplul major 

folosit de Pavel pentru explicarea Legămintelor, este cel al lui Ismael şi 

Isaac. Pentru a discuta cele două Legăminte, este necesară abordarea celor 

două perspective: cea naturală şi cea spirituală. Mulţi văd sacrificiul lui Isus 

ca fiind doar o îndepărtare a păcatului, dar Isus a murit în locul nostru, ca să 

îndepărteze carnea producătoare de păcat. Însă carnea nu produce doar 

păcate – ea produce şi lucruri bune. Astfel că, Ismael nu reprezintă doar un 

act clar de păcătuire, ci încercarea omului de a-I da lui Dumnezeu ceea ce 

doreşte. 

 

         Aşa cum am văzut în capitolul precedent, nici un Ismael, oricât de drag 

ne-ar fi, nu-L va determina pe Dumnezeu să-l accepte ca şi moştenitor. Vine 

vremea când Agar şi sămânţa ei trebuie date la o parte şi alungate. 

 

         De fapt, Avraam a trebuit mai întâi să-l aducă jertfă pe Ismael, apoi pe 

Isaac. Consideraţi Geneza 21:8-14 în lumina afirmaţiei anterioare. Desigur 

că Avraam nu l-a adus literalmente pe Ismael ca jertfă, însă el a trebuit să 
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renunţe la orice speranţă că Dumnezeu îl va considera vreodată pe acesta 

Sămânţa promisă. A fost ca şi când a avut loc o moarte, atunci când Avraam 

s-a resemnat în faţa deciziei lui Dumnezeu. Alegerea aceasta a implicat 

metoda de lucru a Noului Legământ care se opunea metodei celui Vechi. 

Unii dintre noi încearcă să aducă jertfe spirituale lui Dumnezeu, înainte de a 

ne sacrifica firea. Sămânţa promisă (Hristos în voi), nu-Şi poate ocupa locul 

care i se cuvine, până când nu se renunţă la Ismael şi la toată speranţa cu 

privire la el. 

 

         Ceea ce e natural trebuie jertfit, pentru ca să se acorde deplină atenţie 

la ceea ce e spiritual. Aşa după cum vedem la Ismael, viaţa naturală se va 

impune pentru ca să îi acordăm întreaga noastră atenţie (conform cu Galateni 

4:29). Ei nu-i pasă dacă vrem să o punem la punct, dacă ne rugăm pentru ea 

sau îi rezistăm, atâta timp cât nu luăm în considere moartea ca şi metodă de 

lucru cu ea. Dacă accentul nu se pune pe viaţa Fiului lui Dumnezeu din noi, 

vieţile noastre se vor irosi încercând să îndepărteze carnea şi să obţină 

eliberarea din robie. Scopul nostru trebuie să fie acela de a muri în inimile 

noastre faţă de dorinţa de a vedea carnea binecuvântată de Dumnezeu. Ceea 

ce este carne este carne, şi ceea ce este duh este duh, iar Dumnezeu nu se va 

răzgândi cu privire la ele (conform cu Ioan 3:6). Carnea trebuie să moară, 

indiferent cât de apropiaţi am devenit faţă de ea. 

 

         Dumnezeu nu a dorit să se implice împreună cu Avraam în procesul 

creşterii lui Ismael. Femeia roabă şi sămânţa ei trebuiau date la o parte şi 

îndepărtate din scenă (conform cu Galateni 4:30-31). Acest act al lui 

Avraam nu a însemnat aşa de mult biruirea cărnii, cât îndepărtarea ei din 

centrul atenţiei şi punerea ei în afara zonei în care Dumnezeu lucra. Domnul 

nu i-a spus lui Avraam cum să-l aducă pe năzdrăvanul Ismael sub control, şi 

Dumnezeu nu se aşteaptă ca noi să ne putem stăpâni carnea, mai mult decât 

s-a aşteptat de la Avraam să-l  stăpânească pe Ismael. Carnea trebuie 

îndepărtată. Mai mult, ea nu poate fi îndepărtată oriunde; se vorbeşte de o 

alungare specifică din Ţara Promisă în pustie (conform cu Geneza 21:15-

19). Există doar un moştenitor şi El este cel care va moşteni Ţara Promisă. 

Carnea, chiar şi adusă sub control, nu este moştenitoare. 

 

         După mulţi ani în care am încercat să ne dregem firea şi să ne facem 

mai buni, ne dăm seama că nu mai este nicio speranţă pentru noi în afara 

naturii şi vieţii lui Hristos în noi. Doar în acest moment inima ni se întoarce 

spre Domnul (conform cu 2 Corinteni 3:14-18) şi perspectiva noastră se 

schimbă. Lipsa de speranţă care ne-a cuprins cu privire la carnea noastră, ne 
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păzeşte de a ne mai uita la noi înşine (conform cu Romani 7:18). Citind 

Scriptura, vedem acum cum ea se aplică vieţii lui Hristos. Când vedem 

eşecurile din firea noastră, ne uităm acum la viaţa Altcuiva. Nu ne mai 

luptăm cu un lucru care nu va putea fi acceptat niciodată ca şi Sămânţă 

promisă, chiar dacă face şi ce este bine. Hristos (în noi) rămâne singura 

speranţă (conform cu Coloseni 1:27). 

 

 

Binecuvântarea celei  sterpe 
 

 

         Sara a trăit o mare binecuvântare pe care Avraam nu avea cum s-o 

înţeleagă. Ea era stearpă. Avraam era foarte bătrân, dar el nu era steril. El 

încă avea potenţialul de a procrea şi fără intervenţia lui Dumnezeu, dar nu 

era la fel şi cu Sara. Dacă ceva s-ar fi născut vreodată din ea, ar fi fost ceva 

realizat supranatural de către Dumnezeu, fără ca ea să contribuie cu ceva. 

 

         Promisiunea referitoare la naşterea Seminţei promise, le-a fost făcută 

de către Dumnezeu atât lui Avraam cât şi Sarei. Dumnezeu a spus că din 

pântecele Sarei se va naşte Sămânţa. Ştiţi de ce Agarele din biserici îşi 

dispreţuiesc stăpânele (conform cu Geneza 16:4-5)? Pentru că ele pot naşte 

pe cale naturală. Ele sunt capabile de ceea ce Sara nu este: ele pot produce 

ceva. Totuşi, Sara poate face ceea ce Agar nu poate: ea este singura căreia 

Dumnezeu i-a permis să nască această Sămânţă promisă. Nimeni altcineva 

nu poate. Doar cele sterpe sunt alese pentru o astfel de lucrare.    

 

         Celei sterpe îi este acordată binecuvântarea veseliei. Numele „Isaac” 

înseamnă „râs” şi a reprezintat binecuvântarea primită de Sara la naşterea 

Seminţei promise. Ni se spune totuşi şi despre un râs batjocoritor pe care 

Agar îl are (conform cu Geneza 21:9), dar acesta este doar o imitaţie slabă. 

Nu este râsul determinat de Sămânţă şi plin de recunoştinţă, ci unul plin de 

dispreţuire şi de o superioritate trivială. O, cât de neîmplinitor este acest râs. 

Dar amintiţi-vă de femei ca Elisabeta, Ana, Rebeca şi altele. În fiecare caz 

Dumnezeu a ţinut cont de statutul lor defavorabil de femei sterpe. De-a 

lungul Scripturii, linia genealogică a Seminţei promise a continuat prin acele 

femei sterpe, incapabile să conceapă în mod normal. Nu vedem noi aici 

binecuvântarea celor sterpe? Nu ne aducem aminte că în Isaia 54 ni se spune 

„Bucură-te stearpo”?     
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Concluzie 
 

 

         Ismael s-a născut după ce Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avraam. 

În acest fel, el reprezintă Legea şi modul cum se interferează ea în relaţia 

noastră cu Dumnezeu după ce L-am primit pe Hristos. Ca şi imagine a Legii, 

Ismael reprezintă cele mai bune încercări ale omului de a-L iubi şi onora pe 

Dumnezeu. Una din lucrările Duhului este aceea de a le arăta credincioşilor 

că multe din  lucrurile pe care le fac zilnic pentru Domnul, pot veni din 

Ismael. Sunt sigur că majoritatea dintre noi suntem bine intenţionaţi şi 

sinceri, la fel ca şi Avraam care şi-ar fi dorit ca Ismael să fie cel promis de 

Dumnezeu. Totuşi, biserica, în întregimea ei, a fost copleşită de învăţătura 

potrivit căreia Ismael este acceptabil, cu toate că nu este! 

 

         Adevărul este că noi toţi suntem sterpi. Isus a spus, „Despărţiţi de 

Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Va veni o vreme când unii din 

biserică vor începe să realizeze că sunt sterpi. Acesta nu este însă sfârşitul, 

aşa cum s-ar crede, ci începutul. E aşa de greşit să te consideri un ratat. E 

tare greu să fii batjocorit de multele Agare care se uită de sus la tine. Ele pot 

apărea pline de rod pe dinafară, dar înăuntru sunt lupi răpitori. În loc să te 

laşi distrus, lasă ca acest timp să te aducă la credinţă. Credinţă în ce? 

Credinţă în promisiunea originală a lui Dumnezeu! 

 

         Nicio încercare din partea omului, oricât de sinceră ar fi, nu-l va 

transforma pe Ismael într-un Isaac. Doar Dumnezeu, prin intermediul 

naşterii supranaturale prin Duhul, Îl poate produce pe Isaac. Aceasta a fost 

promisiunea originală a lui Dumnezeu. E nevoie de răbdare. E nevoie de 

timp petrecut în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi e nevoie de încredere în 

Dumnezeu ca să facă ceea ce El a spus că face, şi să facă ceea ce numai El 

poate face. Este timpul să nu te mai gândeşti la starea ta, ci să te uiţi doar la 

Dumnezeu. Crede în bunătatea şi credincioşia Lui, pentru că atunci când 

inima se întoarce spre Domnul, vălul este ridicat (2 Corinteni 3:16). 
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL TREI: Renunţarea la Ismael 
 

1. Care sunt cele două perspective ale Legămintelor? 

 

2. Ce reprezintă Ismael? 

 

3. Avraam l-a jertfit pe ___________ înainte de a-l jertfi pe __________ . 

 

4. Ce s-a întâmplat când Avraam s-a resemnat în privinţa deciziei lui 

Dumnezeu? 

 

5. __________________ trebuie jertfită, pentru ca să i se poată acorda 

întreaga atenţie _______________ . 

 

6. Ce vedem în Ismael şi se poate compara cu viaţa naturală? 

 

7. Ce se va întâmpla dacă nu punem accentul pe viaţa Fiului lui Dumnezeu 

în noi? 

 

8. Care este scopul nostru? 

 

9. Ce trebuie să se întâmple cu femeia roabă şi sămânţa ei? (Galateni 4:30-

31) 

 

10. Acest act al lui Avraam nu a însemnat atât de mult _______________ 

cărnii, cât _______________ ei. 

 

11. Descrieţi această îndepărtare a cărnii. (Geneza 21:14-19) 

 

12. În ce punct inima ni se întoarce la Domnul şi perspectiva noastră se 

schimbă? 

 



 96 

13. Ce ne va împiedica să ne mai uităm la noi înşine? (Romani 7:18) 

 

14. De ce fel de binecuvântare a avut parte Sara? 

 

15. De ce Agarele din biserici îşi dispreţuiesc stăpânele? 

 

16. Ce poate Sara să facă şi Agar nu? 

 

17. Ce binecuvântare îi este acordată sterpei? 

 

18. Ce-i spune Dumnezeu femeii sterpe din Isaia 54:1? 

 

19. Ce reprezintă faptul că Ismael s-a născut după ce Dumnezeu i-a dat 

promisiunea lui Avraam? 

 

20. Ce lucruri ni se cer pentru a-l avea pe Isaac? 

 

a. 

 

b. 

 

c. 
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Rodnic în orice faptă 

bună 
 

 

 

„Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi 

plăcuţi în orice lucru; aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând 

în cunoştinţa lui Dumnezeu.” 

 Coloseni 1:10 

 

 

         Puţini dintre noi înţeleg că este o legătură între producerea de fapte 

bune şi creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu. Mulţi cred că odată ce L-au 

primit pe Isus ca Salvator, aceasta este toată cunoştinţa despre Dumnezeu de 

care ei au nevoie, aşa că se avântă să împlinească mari lucrări pentru 

Domnul. Dar, aşa cum vom vedea, creşterea în cunoaşterea Domnului va fi 

însoţită de o rodire mai bogată. 

 

         În versetul de mai sus se combină două concepte: cel despre aducerea 

de roade şi cel despre fapte. Versetul ne spune „să vă purtaţi într-un chip 

vrednic ... aducând roade în TOT felul de fapte bune”, referindu-se nu doar 

la faptele bune, ci şi la „[aducerea de] roade în tot felul de fapte bune”. 

Facerea faptelor bune pentru Dumnezeu şi aducerea de roade sunt două 

concepte foarte diferite, şi totuşi ele sunt puse împreună aici. Cred că în 

mintea Domnului, facerea de fapte bune şi aducerea de roade se leagă. 

Consider, de fapt, că toate faptele bune pe care le facem pentru Domnul 

trebuie să conţină acest element al producerii de roade în ele. Să vă explic! 

 

         Fiecare creştin îşi doreşte să fie roditor pentru Dumnezeu. Totuşi, ceea 

ce trebuie să evităm este să încercăm să ne găsim valoarea în ceea ce facem 

pentru Domnul. Trebuie să înţelegem că Dumnezeu ne iubeşte dincolo de 

faptele noastre şi de ceea ce noi facem pentru El. Noi suntem iubiţi în mod 

egal de Isus, fără a se ţine cont de darurile şi de lucrările noastre. Dar, în 
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timp ce toţi suntem iubiţi la fel de Domnul, noi nu vom fi egali şi în 

producerea de roade în această viaţă. Pentru a înţelege cu adevărat acest 

lucru, trebuie să observăm diferenţa dintre a avea valoare în faţa lui 

Dumnezeu ca şi persoană şi a avea valoare înaintea Lui prin realizarea 

diferitelor Sale lucrări pe pământ. 

 

         Unii credincioşi sunt mai folositori lucrării lui Dumnezeu decât alţii. 

Însă aceasta nu-i face mai buni sau mai vrednici de iubit decât ceilalţi care 

nu sunt aşa de folositori în termenii slujirii. Ca ilustraţie, să presupunem că 

aveţi doi fii. Unul are 18 ani iar celălalt 3 luni. Îi veţi iubi pe cei doi copii la 

fel, dar unul dintre ei vă va fi mai util ÎN LUCRURILE PE CARE LE 

AVEŢI DE FĂCUT. La fel, Dumnezeu are mulţi copii în familia Sa pe care-

i iubeşte la fel, dar ei se prezintă înaintea lui Dumnezeu în diferite etape de 

dezvoltare. Aceste grade diferite în care copiii Lui Îi pot fi de folos, se pot 

observa şi în spusele Domnului Isus din Matei 13:8: „O altă parte 

[sămânţă] a căzut în pământ bun, şi a dat roadă; un grăunte a dat O SUTĂ, 

altul ŞAIZECI, şi altul TREIZECI.”  

 

         Să nu uităm că tema în discuţie este producerea de roade, în care, 

conform acestei pilde, sunt diferite stadii. În timp ce suntem iubiţi în mod 

egal de către Dumnezeu, nu toţi suntem egali în priviţa roadelor pe care le 

producem. Unii pot produce trezeci, alţii şaizeci şi alţii o sută. Dragostea Lui 

pentru cei care produc trezeci este aceeaşi ca şi pentru cei care produc o sută. 

Puteţi observa cum cei care produc o sută sunt consideraţi cei mai eficienţi 

din punctul de vedere al recoltei lui Dumnezeu? Şi 1 Corinteni 3:10-13 ne 

ajută să înţelegem acelaşi principiu al producerii de rod: „După harul lui 

Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus 

temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum 

clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care 

a fost pusă, şi care este Isus Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această 

temelie, AUR, ARGINT, PIETRE SCUMPE, LEMN, FÂN, TRESTIE, 

lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci 

se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.”   

 

         Deşi în acest text se vorbeşte despre o judecată, aceasta nu se referă la 

mântuire. Judecata de aici se referă la Casa lui Dumnezeu (Trupul lui 

Hristos) şi la felul cum lucrarea noastră s-a legat de adevărata temelie – Isus 

Hristos. Cât de folositori am fost zidirii Trupului lui Hristos pe această 

temelie? A fost cumva lucrarea noastră lemn, fân şi trestie sau am zidit în ea 
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adevăratele bogăţii ale lui Dumnezeu? Toate aceste întrebări au de a face cu 

utilitatea şi eficienţa noastră în această viaţă.  

 

         Însăşi natura lemnului, fânului şi trestiei ne arată că ele provin din 

pământ. În Scripturi, lemnul reprezintă întotdeauna umanitatea. Fânul şi 

trestia reprezintă slujirea pe baza efortului omenesc. Când viaţa noastră 

naturală devine mijlocul prin care slujim, atunci adevărata valoare spirituală 

a acelei slujiri pentru Dumnezeu este minimă. N-ar trebui să ne ocupăm 

timpul cu lucruri pământeşti care nu vor rezista încercării focului. Ele vor fi 

făcute scrum. Totuşi, înainte ca ele să ardă, Dumnezeu va fi văzut eforturile 

noastre doar ca lemn, fân şi trestie. Ele ar trebui să ne facă să ne gândim în 

mod serios la slujirea noastră pentru Domnul Isus Hristos. 

 

         Pe de altă parte, roadele rezultate din natura Mielului sunt considerate 

a fi asemenea aurului, argintului şi pietrelor scumpe. Acestora nu le este 

teamă de un foc viitor, pentru că ele au trecut DEJA prin foc şi presiune în 

procesul formării lor. Ele au suferit deja o transformare. În Scriptură, aurul 

înseamnă dumnezeirea, sau natura lui Dumnezeu. De aceea, aceste lucruri nu 

reprezintă faptele noastre pentru Dumnezeu, ci roada produsă în noi, 

mlădiţele Sale, de Însăşi Viţa. În timp ce în Matei ni se vorbeşte despre 

cantitatea de roade recoltate, pasajul din 1 Corinteni capitolul 3 vorbeşte 

despre originea şi calitatea roadelor produse. Cu alte cuvinte, Dumnezeu 

doreşte ca aceea ce se produce să fie din aur – din natura Lui – şi nu din 

lemn – din natura noastră. Dacă noi nu înţelegem această primă preocupare a 

lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri, atunci orice încercare de a produce 

cantităţi mari de roade va fi zadarnică. Originea roadelor produse trebuie să 

se afle în viaţa Mielului şi nu în abilităţile noastre naturale. 

 

         În Matei 25:14-30 ni se dă o cu totul altă perspectivă a subiectului 

rodniciei. În pilda talanţilor, aflăm că Dumnezeu dă un număr diferit de 

talanţi oamenilor. Matei 25:15 spune: „Unuia i-a dat CINCI talanţi, altuia 

DOI şi altuia UNUL: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.” Observaţi 

criteriul după care s-au primit talanţii, „fiecăruia după puterea lui”.  Să nu 

confundaţi, totuşi, lucrurile. Nu este vorba de abilităţi personale. Dacă ar fi 

vorba de aşa ceva, aceasta ar însemna că Dumnezeu i-a creat pe unii oameni 

cu mai multe abilităţi decât pe alţii, că unii ar fi mai „speciali” şi în mod 

automat mai folositori decât alţii. Însă lucrurile nu stau deloc aşa.  

 

         Măsura darurilor date cuiva de către Dumnezeu nu se bazează pe 

abilităţile personale, ci depinde de Hristos. În Efeseni 4:7 ni se spune: „Dar 
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fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.” 

Hristos este Viţa.  Şi în calitate de Viţă are toată abilitatea şi puterea. Ca şi 

mlădiţe, noi suntem părtaşi „rădăcinii şi grăsimii” Viţei (Romani 11:16-17). 

Totuşi, nu toţi credincioşii se conectează în mod egal la Hristos ca şi sursă a 

lor. Mulţi continuă să se bazeze pe propriile lor abilităţi. Slujirea noastră 

spirituală creşte de fiecare dată când realizăm ceva prin viaţa şi abilităţile 

Lui şi nu prin ale noastre.  

 

         Decizia  lui Dumnezeu în privinţa numărului de talanţi pe care îi 

primeşte cineva, nu se bazează pe cât de „special” este vasul acela, ci pe 

gradul în care acel vas s-a dedicat Comorii din lăuntrul lui (conform cu 2 

Corinteni 4:6-7). Aceia care-şi îngroapă talantul de frică, fac acest lucru din 

cauză că nu s-au legat la sursa care este Hristos (conform cu Matei 25:25-

30). Toţi au acces la Viţă şi toţi pot înmulţi ceea ce li s-a dat, „după măsura 

darului lui Hristos.” Înmulţirea talanţilor se realizează prin folosirea a ceea 

ce i se dă fiecăruia (conform cu Matei 25:20-23). Dacă eşti capabil să umbli 

în măsura mai mică de Viaţă care ţi s-a dat, atunci fii rodnic cu puţinul pe 

care-l ai – în cele din urmă acesta va creşte. Dar dacă nu foloseşti ceea ce 

Dumnezeu ţi-a dat, atunci Îl vei dezamăgi pe Dumnezeu. Nu-ţi ascunde 

lumina sub obroc. Scriptura ne spune clar că EL este Lumina lumii, aşa că 

lăsaţi „să lumineze şi lumina voastră” (Matei 5:16).        

 

         „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 

slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru 

ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este 

slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11) La prima vedere se 

poate trage concluzia că acest verset ne spune să-L slăvim pe Isus indiferent 

de ceea ce facem cu darurile pe care El ni le-a dat. Totuşi, să privim puţin 

mai atent. El ne spune să nu vorbim până când nu ne spune Dumnezeu ce să 

vorbim. Să nu slujim decât dacă acest lucru îl facem prin puterea lui Hristos. 

Dovada că aceasta este interpretarea corectă se află în continuarea versetului. 

„Ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos.” Nu e vorba 

aici ca noi să-L glorificăm pe Dumnezeu, ci Hristos face lucrul acesta prin 

noi, atunci când slujim DOAR pe baza puterii lui Hristos din noi. Prea mulţi 

credincioşi fac o lucrare PENTRU Dumnezeu, dar nu ca rezultat al vreunei 

puteri date de Dumnezeu prin Hristos. Noi putem face lucruri bune, dar nu 

vom fi rodnici în orice lucrare bună. 

 

         Versetul cu care am început a fost Coloseni 1:10, care ne spune să 

„aducem roade în tot felul de fapte bune”. Pavel nu ne spune să fim 
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credincioşi în orice lucrare bună sau puternici în orice lucrare bună. Toate 

faptele noastre bune trebuie să fie rezultatul rodniciei noastre. Isus când a 

vorbit despre Sine ca şi Viţă, a spus, „căci despărţiţi de Mine nu puteţi face 

nimic” (conform cu Ioan 15:5). Un creştin poate face multe lucruri fără Isus, 

dar o mlădiţă nu poate face nimic fără Viţă. Problema noastră este că noi 

trebuie să devenim mlădiţe şi să-L cunoaştem pe El ca singura noastră Sursă. 

Până când nu „creştem în înţelepciunea Domnului” în această privinţă, vom 

continua să producem lucrări moarte. 

 

         Rodnicia noastră pe acest pământ este direct proporţională cu gradul 

lepădării noastre de noi înşine, permiţându-I astfel lui Hristos să se 

manifeste prin noi. Toate celelalte fapte, deşi bune şi nobile, sunt considerate 

de Dumnezeu lemn, fân şi trestie. Poţi să-ţi petreci mare parte a vieţii tale de 

creştin trăind în firea pământească şi, în cel mai bun caz vei fi un creştin care 

rodeşte de treizeci de ori, dacă aşa vrei. Sau poţi să ai Viaţa lui Hristos, şi nu 

numai că vei produce mai mult, dar vei produce roade de o calitate mai bună 

– aur, argint şi pietre scumpe. Alegerea de a fi folositori ne aparţine.    
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 Rodnic în orice faptă bună 
Întrebări de aprofundare 

 
1. Ce cred cei mai mulţi creştini despre a-L primi pe Isus ca şi Mântuitor? 

 

2. Ce anume determină o creştere a cantităţii de roade? 

 

3. Care sunt cele două concepte din Coloseni 1:10? 

 

4. În ce NU trebuie să ne găsim valoarea? 

 

5. Indiferent de daruri şi lucrări, cum suntem cu toţii? 

 

6. Ce NU garantează faptul de a fi iubiţi în mod egal de Dumnezeu? 

 

7. Care sunt cele două căi prin care Dumnezeu ne poate evalua? 

 

8. Ce ne spune pilda din Matei 13:3-9 despre producerea de roade? 

 

9. În această pildă, care recoltă este cea mai bogată? 

 

10. Despre ce judecată se vorbeşte în 1 Corinteni 3:10-13? 

 

11. Ce reprezintă lemnul, fânul şi trestia? 

 

12. De ce aurul, argintul şi pietrele scumpe nu se tem de focul viitor? 

 

13. Ce reprezintă întotdeauna aurul, în Scriptură? 

 

14. Pilda din Matei 13 se referă la cantitatea de roade. La ce se referă textul 

din 1 Corinteni 3:10-13? 

 

15. În pilda talanţilor din Matei 25:14-30, pe ce bază s-a primit un anumit 

număr de talanţi? 

 

16. Pe ce se bazează măsura darurilor primite de cineva de la Domnul? 

(Efeseni 4:7) 
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17. Ca şi mlădiţe, la ce anume avem toţi acces? (Romani 11:16-17) 

 

18. De ce mlădiţele produc cantităţi diferite de rod? 

 

19. Când creşte slujirea spirituală? 

 

20. Cum se realizează o înmulţire a talanţilor? (Matei 25:20-23) 

 

21. Ce se va întâmpla dacă noi nu folosim ceea ce ne dă Dumnezeu? 

 

22. Care sunt condiţiile vorbirii şi slujirii din 1 Petru 4:11? 

 

23. Care este scopul îndeplinirii acestor condiţii? 

 

24. Toate faptele bune trebuie să izvorască din _______________ . 

 

25. Cu ce este direct proporţională slujirea noastră pe pământ?   
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Dăruirea de 

sine 

 

 

 



 108 
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Dăruirea de sine 
 

 

 

Capitolul unu 

________ 
 

Duhul care Se dăruieşte 
 

 

Natura Mielului este cea a sacrificiului de sine 
 

 

         Crucea nu a fost doar un eveniment, ci este secretul cunoaşterii reale a 

lui Isus. Acolo descoperi nu numai ce a făcut El pentru tine, ci şi cum este El 

de fapt. Duhul crucii sau duhul prin care lucrează Dumnezeu se manifestă 

mai degrabă prin a da decât prin a primi. La răstignirea Lui, oamenii I-au 

cerut lui Isus să se coboare de pe cruce şi să se mântuiască pe Sine, dar nu 

aceasta era natura duhului Lui şi a felului Său de a lucra. El a mers la cruce 

cu un scop clar: să se dea pe Sine în folosul altora. Datorită naturii Sale de 

Miel care se dăruieşte pe Sine, El a murit pentru toţi. Moartea Lui are o 

valoare veşnică, pentru că aceasta este calea Lui. 

 

 

Fiind una cu El 
 

 

         Evanghelia, în sensul ei deplin, nu se referă doar la conceptul 

mântuirii. Ea vorbeşte şi despre unirea noastră cu Isus. Domnul îi caută pe 

aceia care vor să fie una cu El în dăruirea pentru alţii. Adevărata evanghelie 

nu se rezumă doar la o chemare făcută de la amvoanele bisericilor şi la o 
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rugăciune de acceptare a lui Isus, ci se referă şi la o viaţă care cere zdrobirea 

personală şi revărsarea dragostei înspre alţii, ca rezultat al unirii noastre cu 

Hristos. A fi unit cu Hristos înseamnă cu mult mai mult decât a fi salvat de 

la iad. Când vedem aceasta prin Duhul Sfânt, nu ne vom mai mulţumi doar 

să ne bucurăm pentru ceea ce a făcut El pentru noi, deoarece ne vom dori să 

trăim pe pământ aşa cum este El în ceruri, lăsând să se manifeste prin noi 

natura Sa jertfitoare. „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” (1 

Ioan 4:17) 

 

         În Matei 13:44 ni se vorbeşte despre un om care a găsit o comoară  

într-un câmp. El a vândut tot ce avea pentru a cumpăra acel câmp, deoarece 

comoara era foarte preţioasă pentru el. Această zdrobire, această dăruire, 

este preţul pe care un credincios îl va plăti de bună voie, atunci când va 

înţelege că natura lui Hristos este ceva mult mai preţios decât tot ce a avut el 

înainte. Când Îl înţelegem pe Miel ca şi comoara noastră, vom renunţa la 

orice altceva pentru El. Ne vom dărui cu bucurie. 

 

         Adevărata viaţă spirituală este aceea care se dăruieşte pe sine. A 

beneficia de ea înseamnă a accepta moartea faţă de sine ca şi metodă şi 

motivaţie. La ACEASTA se referă părtăşia şi comuniunea cu Domnul. Mulţi 

oameni îşi exprimă dorinţa de a avea comuniune cu Domnul, dar rămân ei la 

fel de hotărâţi când îşi dau seama ce preţ li se cere pentru a beneficia de ea? 

 

 

Egoism sau dăruire de sine? 
 

 

         În timp ce pe Isus Îl caracterizează dăruirea de Sine, pe noi ne 

caracterizează egoismul. Instinctul primordial al omului este interesul pentru 

sine şi autoprotecţia. Motivele omului pot fi identificate pe baza naturii sale, 

marcată de interesul pentru sine. Natura lui Isus, pe de altă parte, este Mielul 

care se dăruieşte pe Sine. Putem, pe bună dreptate, să numim viaţa egoistă 

drept moarte, fiindcă nu-L are în ea pe Isus care e Viaţa. De aceea, Viaţa 

spirituală se dă pe ea însăşi la moarte pentru alţii, în timp ce moartea este o 

viaţă care se doreşte a fi păstrată. 

 

         Adevăratul câştig vine întotdeauna în urma sacrificiului. Ca şi în cazul 

lui David, noi nu ar trebui să aducem Domnului jertfe care nu ne costă (a se 

vedea 2 Samuel 24:24). Pentru aceia a căror natură nu cunoaşte sacrificiul, 
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orice pierdere poate fi un motiv de întristare, pentru că ei trăiesc cu această 

frică. Lucrul cel mai mare pe care un creştin trebuie să-l piardă este frica de 

a pierde. Averile, fie ele materiale sau de altă natură, nu au nicio valoare 

până când nu sunt gata să fie date, nici nu ne vom putea bucura cu adevărat 

de un lucru decât atunci când acesta nu mai pune stăpânire pe noi. Un lucru 

nu este cu adevărat al nostru până când nu suntem gata să-l dăm, iar cel  

care-l dă este adevăratul lui proprietar. Toate lucrurile sunt ale Mielului, 

chiar dacă unii „le iau” sau nu. El nu suferă nicio pierdere NICIODATĂ. El 

şi-a calculat deja preţul pe care trebuie să-l plătească. Când noi devenim ca 

El, şi-L facem pe Isus singura noastră comoară, vom câştiga ceea ce nu vom 

mai putea pierde niciodată. Abia atunci ne vom putea uni cu El în natura Sa 

dăruitoare. 

 

 

Nu suflete salvate, ci vieţi pierdute 
 

 

         Cu privire la cel care doreşte să-L urmeze, Isus a spus, „Să-şi ia 

crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”. (Luca 9:23) Crucea este ceva cu care 

avem de-a face zilnic. O luăm cu noi oriunde mergem. Este un mod de viaţă 

izvorât din viaţa lui Hristos. „Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va 

pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mântui.” (Luca 

9:24) Aceasta este o invitaţie pe care Isus i-o face omului mântuit de a-şi 

„pierde viaţa”. Tatăl Şi-a trimis Fiul aici pe pământ pentru a se dărui pentru 

noi. Astfel, Tatăl  a folosit o Sămânţă care a murit, pentru a avea ulterior 

altele de acelaşi fel (conform cu Ioan 12:24). Isus ne spune, „Cum M-a 

trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”. (Ioan 20:21) Intenţia finală 

a lui Dumnezeu cu omul nu este aceea de a avea un suflet salvat, ci o viaţă 

pe care a pierdut-o – pe care o dăruieşte şi la care renunţă. Aşa cum Isus a 

mers la cruce şi a murit ca o singură sămânţă, pentru a aduce mai apoi multă 

roadă, noi ca şi roadă a Lui, avem în noi viaţa Lui şi ne supunem aceluiaşi 

scop ca şi El.  

 

         Unirea cu El nu implică doar o umblare plină de o statornică 

mulţumire, ci ne duce pe acelaşi drum pe care l-a urmat şi Isus: dăruirea 

pentru alţii. El a mai spus, „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci 

El să slujească, şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi”. (Marcu 

10:45) Aceasta este calea Lui de a lucra, metoda Lui. Aceasta ni se întâmplă 
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când ne unim cu Isus. Ne schimbăm în chipul Lui. Iar dorinţa noastră 

interioară de a ne dărui altora este parte a acestei transformări. 

 

Procesul consumării 
 

         Când unii oameni aud aceste lucruri, ei încep să se îngrijoreze cu 

privire la pierderea pe care ar putea-o suferi. Totuşi, nu este vorba de o 

pierdere, ci de câştigul pe care-l aducem altora. În procesul dăruirii de sine, 

noi le aducem un mare câştig altora. E uimitor cum pierderea şi câştigul pot 

avea loc în acelaşi timp. Acest dublu efect reiese şi din 2 Corinteni 4:16, 

unde citim că, în timp ce omul nostru dinafară se trece, omul nostru 

dinăuntru se înoieşte din zi în zi. Hristos se consumă în mod continuu, se 

dăruieşte pe Sine altora. Principiul dăruirii Sale la moartea pe cruce a fost 

tocmai acţiunea din care a rezultat mântuirea veşnică a omului. Există un 

principiu în a te consuma în mod constant, în timp ce alţii beneficiază de 

acest lucru.  

 

         Acest principiu al consumării se poate observa şi în natură. Cum îşi 

dăruieşte soarele lumina? Consumându-se continuu. Moartea treptată a 

soarelui are drept rezultat luminarea pământului. Aici pe pământ, noi nu 

vedem această moarte, noi vedem doar lumina care vine spre noi. Aşa cum 

viaţa vine din moarte, tot aşa şi moartea este cheia spre lumină. Dacă ne 

bucurăm de lumina care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne 

gândim că acest lucru este posibil doar datorită morţii lui Isus şi naturii 

constant dăruitoare a Duhului Sfânt. 

 

         Multora le-ar plăcea să se bucure de beneficiile luminii fără să se 

gândească la faptul că ceva sau cineva trebuie să se consume pentru aceasta. 

Datorită acestui fapt, viaţa noastră este dornică mai mult să primească decât 

să se sacrifice. Câştigul este un lucru foarte important pentru cei care trăiesc 

pentru ei înşişi. În cazul lui Isus, pierderea este metoda de lucru a naturii 

Lui. 

 

         Mai devreme am scos în evidenţă diferenţa dintre natura lui Isus şi a 

noastră. Cât de mare este contrastul dintre ele, contrast care s-a văzut atât de 

evident atunci când Isus a fost pe pământ! Tendinţa naturală a omului este să 

se asigure că nu el trebuie să moară, ci duşmanii lui. Naţiunile lumii şi-au 

căutat întotdeauna lideri capabili să-i distrugă pe adversari. Când Isus a spus, 

„Trebuie să merg la cruce şi să mor”, oamenii din vremea Lui au arătat 



 113 

foarte clar că ei nu voiau un Mesia şi un Rege care se îndrepta spre sacrificiu 

şi moarte. 

 

         Această atitudine i s-a transferat şi creştinismului, de asemenea. Unii 

credincioşi simt aversiune când aud acest mesaj al sacrificiului personal. Ei 

se autoprotejează. Unii merg aşa de departe încât se îndoiesc de grija 

Tatălui, atunci când se uită la ceea ce I S-a întâmplat lui Isus la cruce. 

Uitându-se la moartea teribilă a lui Isus, lor li se pare că El nu a fost în 

siguranţă şi păzit de Tatăl. Totuşi, aceste lucruri nu sunt adevărate. Isus S-a 

dat pe Sine Însuşi. El nu a fost dus cu forţa. În legătură cu fiii Lui, nu intră în 

discuţie faptul că Dumnezeu îi păzeşte sau nu, ci e vorba de răscumpărarea 

altora. Răscumpărarea are loc atunci când noi plătim pentru eliberarea altora. 

El nu a fost abuzat, ci S-a dat de bună voie. Doar o persoană egoistă ar numi 

acest lucru abuz. 

 

 

Să aducem chivotul înapoi? Nu este aceasta o risipă? 
 

 

         De multe ori suntem tare ocupaţi cu lucrarea Domnului, însă nu suntem 

pe acceaşi frecvenţă cu Duhul şi natura Lui. Noi căutăm să îndeplinim 

lucrarea Domnului dar nu prin mijloacele Lui. Noi putem să facem o lucrare 

bună şi totuşi să nu ne dăruim pe noi înşine în acel proces. Relatarea despre 

aducerea chivotului legământului de către David la Ierusalim, în 2 Samuel 

6:1-17 reprezintă încercarea de a împlini scopurile înalte ale lui Dumnezeu 

în Hristos, prin propriile metode. 

 

         Aducerea înapoi a chivotului la Ierusalim, era una dintre cele mai 

măreţe fapte pe care o persoană le-ar fi putut face. David L-a iubit pe 

Domnul şi şi-a dorit ca Domnul să ocupe locul binemeritat în mijlocul 

poporului Său, Israel. Prima dată când David a încercat acest lucru, boii au 

tras un car nou în care era pus chivotul. Actul readucerii prezenţei lui 

Dumnezeu în Israel părea un lucru bun, dar se făcea fără ca Duhul Domnului 

să se manifeste. Ştim că această primă încercare s-a soldat cu un dezastru 

(conform cu 2 Samuel 6:6-7). 

 

         A doua oară când David a vrut să aducă înapoi chivotul, a avut cu totul 

altă atitudine. În loc ca boii să fie puşi iar în faţă şi să fie văzuţi de tot 

Israelul cât de puternici sunt, boii au fost aduşi ca ardere de tot la fiecare 
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şase paşi. În loc să mai lase boii să-şi dovedească puterea, David i-a 

sacrificat. Puterii naturale i s-a pus capăt pentru a se putea atinge un scop. 

Unii dintre israeliţi s-au putut gândi că se face o mare risipă jertfind aceşti 

boi, dar planul lui Dumnezeu pentru aceste animale era diferit de al lor. În 

felul Lui de a lucra, puterea boilor de a trage după ei un car este sacrificată 

(crucificată), în loc să fie folosită.     

 

         Înţelepciunea omenească ne învaţă să facem tot ce putem şi să ne 

punem toată forţa în lucrarea Domnulu, în loc să renunţăm la această putere, 

pentru ca apa vie, care este Hristos, să ţâşnească din noi. Domnul nu acceptă 

puterea personală şi abilităţile noastre ca şi metode ale Lui de a aduce înapoi 

chivotul la Ierusalim. Doar o viaţă care se dăruieşte va avea ca rezultat  

revărsarea vieţii lui Hristos prin acel om. Doar o moarte completă faţă de 

sine va avea ca efect manifestarea prezenţei lui Dumnezeu în copiii Săi şi a 

revărsării ei prin aceştia. 

 

 

Dăruirea nu se face în folosul personal 
 

 

         Întrebarea este dacă suntem noi gata să fim una cu Isus în natura Lui, 

în Duhul Lui şi în căile Lui? Sunt multe căi prin care îi permitem sinelui 

nostru să ne domine motivaţiile noastre, dar fiind una cu Isus, aceasta ne va 

împiedica să ne folosim propria putere, propriile sentimente şi abilităţi în 

diferite situaţii. Noi nu ne vom dărui pe noi înşine pentru a avea vreun 

avantaj personal sau pentru vreun câştig. Noi ne vom da pe noi înşine altora 

pentru că Hristos este viaţa noastră. Să ne uităm acum la câteva căi prin care 

ne putem dărui, împiedicându-ne totodată sinele să se manifeste. 

 

         Uitaţi-vă cu atenţie la slujirea voastră. Este duhul principal al slujirii şi 

vieţii voastre acela de dăruire sacrificială pentru alţii? Vă îngrijoraţi în mod 

regulat cu privire la efectul pe care l-ar putea avea o eventuală pierdere 

asupra voastră?  Vă dăruiţi din obligaţie sau pentru că nu puteţi trăi altfel? 

Resursele voastre se află în capacitatea voastră de a înţelege sau în dorinţa 

de a fi turnaţi ca o jertfă de băutură? Sursa puterii voastre trebuie să fie în 

unirea cu Hristos. Nu fugiţi de statutul de vas care se revarsă de plin ce e, 

pentru că El  S-a unit cu voi tocmai pentru a curge prin voi.  Răspunsul nu se 

află în  respingerea dăruirii, a revărsării, ci în găsirea lui Hristos ca şi resursă 
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inepuizabilă. Psalmistul a exprimat lucrul acesta aşa de bine: „Toate 

izvoarele mele sunt în Tine”. (Psalmul 87:7) 

 

         Dacă trăim permanent cu dorinţa de a fi turnaţi ca o jertfă de băutură, 

nu noi vom alege peste cine să fim turnaţi sau locul unde se va întâmpla 

aceasta. Mulţi au o dorinţă de a-L sluji pe Dumnezeu, dar nu sunt dispuşi să 

o facă în orice situaţie. Asemenea preferinţe nu se regăsesc în natura 

Mielului! Isus nu-i alege pe cei care vor beneficia de grija Sa. În mod 

similar, natura noastră umană ne va lăsa să ne dăruim doar acelor lucruri cu 

care suntem de acord. Dacă noi credem despre o cauză că este bună, ori dacă 

se întrevede vreun scop pe care-l dorim atins, atunci ne vom îndrepta 

eforturile spre împlinirea lor. Gândiţi-vă totuşi, oare înseamnă aceasta 

dăruire? Nu, deloc! Dăruirea va însemna întotdeauna o pierdere pentru cel 

care se dăruieşte, nu un câştig. Noi am vrea să ne alegem locul jertfirii 

noastre, dar Isus nu a avut de ales când a venit timpul să meargă la cruce! 

 

         Un alt element al dăruirii de Sine în cazul Domnului Isus, este acela că 

El nu are nevoie de aprobarea oamenilor ca să fie motivat în ceea ce face. 

Nouă ne-ar plăcea să fie câţiva oameni care să se uite la noi şi să zică, 

„Foarte bine!” Am vrea să fim priviţi ca şi eroi. Am vrea ca toată lumea să 

vadă vreun semn de la Dumnezeu referitor la cât de spirituali suntem, în loc 

să-L lăsăm pe Hristos să se manifeste în dăruirea vieţilor noastre faţă de alţii. 

Isus nu are nevoie de aplauze sau de recunoaştere. Nu are nevoie să I se dea 

credit. Natura lui Hristos este aceeaşi, indiferent dacă cineva se uită la noi 

sau nu. 

 

         Putem fi ispitiţi să credem că noi ne dăruim altora, atunci când de fapt 

suntem mânaţi de sentimente de simpatie şi compasiune. Trebuie să 

înţelegem că bazându-ne pe simpatia umană care sălăşluieşte în noi, nu 

facem altceva decât să ne umplem cu noi înşine. Noi trebuie să ne dăruim ca 

rezultat al naturii noastre, nu ca rezultat al sentimentelor noastre. Noi nu 

vom cunoaşte niciodată viaţa care se dăruieşte dacă vom da curs altor 

motivaţii. 

 

         Noi trebuie să ne dăruim vieţile noastre pentru ajutorarea altora, prin 

intermediul naturii şi căilor Sale şi nu prin metode omeneşti care ignoră 

nevoia noastră de a avea natura Lui. Îndeplinindu-ne slujirea în felul în care 

doreşte Dumnezeu, dăruindu-ne fără să ne gândim la noi înşine, vom fi o 

binecuvântare pentru El şi vom fi folositori scopurilor Sale. Aceia care vor fi 

început acest proces, vor vedea că şi alţii din jurul lor doresc să fie părtaşi 
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aceleiaşi naturi care se dăruieşte pe sine, dar nu ştiu cum s-o facă. Procesul 

prin care devenim pâine frântă şi vin turnat, înseamnă să ne dăruim altora 

până când ei înşişi se vor putea hrăni direct din Dumnezeu. Această perioadă 

de timp este foarte epuizantă, dar trebuie parcursă până când şi alţii vor 

învăţa să se alimenteze din însăşi viaţa Viţei. Dacă noi vom fi un izvor curat 

al lui Hristos pentru ei, ei vor fi repede dezlipiţi de noi şi uniţi cu El.  

 

 

Dăruindu-ne lui Isus 
 

 

         Care este primul pas spre acest minunat râu al vieţii? Primul pas este să 

îndepărtaţi eul din centrul vieţii voastre şi să-L faceţi pe Isus centrul vostru. 

Apoi, în loc ca El să vi se dăruiască, voi să vă dăruiţi Lui. Când va apărea 

oportunitatea de a face ceva pentru Dumnezeu prin propriile voastre forţe, 

alegeţi să nu mergeţi în direcţia respectivă. Când veţi vrea să fiţi obiectul 

propriei voastre slujiri, răzgândiţi-vă şi alegeţi să vă dăruiţi altora. 

 

         Una din cheile importante care vor deschide căile lui Dumnezeu pentru 

noi, este starea inimilor noastre. I-aţi permis Duhului Sfânt să cultive în voi 

o dragoste pentru Domnul care vă va ajuta să înduraţi pierderea, pentru a 

putea câştiga această viaţă care se dăruieşte? Când inima voastră Îl va dori 

într-atât pe Domnul, veţi merge chiar în casa fariseului ca să-L găsiţi pe Isus 

şi să vă arătaţi dragostea faţă de El. Probabil că femeia păcătoasă care L-a 

uns pe Isus cu mir, fusese deja certată de farisei pentru trecutul ei. Însă ea  

şi-a biruit teama şi a fost decisă să-L găsească pe Isus. Când Hristos este 

singurul  nostru scop în viaţă, o asemenea pierdere a reputaţiei nu mai 

contează. Nu vă veţi mai gândi ce cred oamenii religioşi despre voi, pentru 

că singurul vostru scop este acela de a ajunge la Isus.  
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Dăruirea de sine 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL UNU: Duhul care Se dăruieşte 

 
1. Care este duhul crucii? 

 

2. Care a fost unul dintre motivele pentru care Hristos a mers la cruce? 

 

3. Ce include evanghelia deplină? 

 

4. Când vedem aceasta prin Duhul lui Dumnezeu, ce ni se întâmplă? (1 Ioan 

4:17) 

 

5. Care este primul instinct al omului? 

 

6. Cum se mai poate numi o viaţă egoistă? 

 

7. Puneţi în contrast viaţa spirituală şi moartea. 

 

8. Cum se obţine adevăratul câştig? 

 

9. Cum a înţeles David această realitate? (2 Samuel 24:24) 

 

10. Când suntem, de fapt, proprietarii unui lucru? 

 

11. De ce Mielul nu suferă nicio pierdere? 

 

12. De ce L-a folosit Tatăl pe Isus ca şi sămânţă? (Ioan 12:24) 

 

13. Întrucât ne asemănăm cu Isus, ce ne spune El? (Ioan 20:21) 

 

14. Spre ce duce unirea cu Hristos? 

 

15. Care este metoda lui Isus? (Marcu 10:45) 
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16. Ce ni se întâmplă când ne unim cu Hristos? 

 

17. Ce se întâmplă în procesul dăruirii de sine? 

 

18. Ce efect dublu reiese din 2 Corinteni 4:16? 

 

19. Cum se poate vedea principiul consumării în natură? 

 

20. Care este tendinţa naturală a omului faţă de duşmanii lui? 

 

21. Ce este răscumpărarea? 

 

22. Cum poate fi interpretată relatarea despre aducerea chivotului la 

Ierusalim pe vremea lui David, din 2 Samuel 6:1-7? 

 

23. Care a fost metoda lui David în această relatare? 

 

24. Care a fost metoda lui David de aducere a chivotului, a doua oară? (2 

Samuel 6:12-13) 

 

25. Ce reprezintă sacrificarea boilor? 

 

26. Puneţi în contrast ideea înţelepciunii omeneşti cu privire la puterea 

omului şi ideea lui Dumnezeu. 

 

27. Cum putem împiedica sinele nostru să se manifeste în lucrarea şi în viaţa 

noastră? 

 

28. Dacă ne aşteptăm să fim turnaţi ca o jertă de băutură, ce nu vom face în 

acest caz?  

 

29. Cum contrastează acest lucru cu natura umană? 

 

30. Când Isus S-a dus la cruce, ce n-a putut să aleagă? 

 

31. De ce anume nu are nevoie Isus atunci când se dăruieşte altora? 

 

32. Ce ne-ar putea ispiti să credem că ne dăruim altora? 

 

33. Ce înseamnă a fi făcut pâine frântă şi vin turnat? 
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34. Care este primul pas în a beneficia de acest minunat râu al vieţii? 

 

35. Dacă Hristos este centrul vieţii tale, ce vei face când vei dori să fii tu 

obiectul propriei tale lucrări de slujire? 

 

36. Care este una dintre cheile care ne va deschide calea lui Dumnezeu?  
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Capitolul doi 

_______ 

 

Turnat ca o jertfă de 

băutură 
 

 

Semnificaţia jertfei de băutură 
 

 

         În Vechiul Testament era o jertfă numită „jertfa de băutură”. Ea nu era 

băută, ci vărsată. Aici se poate observa cum principiul acestei jertfe de 

băutură se potriveşte temei pe care o discutăm, aceea de a ne dărui altora. 

Jertfa de băutură se relaţionează mult mai bine cu spiritul crucii, decât cu 

lucrarea terminată de la cruce. Nu era o jertfă pentru păcat, ci o jertfă de bun 

miros – o jertfă adusă din dragoste şi din adorare pentru Domnul. Nu era o 

jertfă de sine stătătoare, ci ea se combina cu alte jertfe. 

 

         Este o diferenţă între ceva sacrificat şi ceva turnat. Una se ridică spre 

cer, iar cealaltă curge spre pământ. Amândouă sunt oferite, dar diferenţa se 

află în modul în care fiecare este oferită. În Isaia 53 ni se spune că Isus S-a 

dat pe Sine Însuşi la moarte (a se vedea versetul 12). A aduce o jertfă de 

băutură nu înseamnă doar a lăsa ceva să se reverse sau doar a turna un 

anumit lucru. Ci, mai degrabă, este vorba de sufletul care se dăruieşte, cu 

drepturile şi dorinţele sale, în timp ce  lasă să se reverse acel lucru anume. 
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De ce această risipă? 
 

 

         Jertfa de băutură nu este adusă asemeni unei alte jertfe, iar în acest caz, 

mintea carnală o poate privi ca pe o risipă, fiindcă nu pare să aducă niciun 

folos. Ar fi putut fi utilizată pentru diverse alte scopuri mai profitabile, aşa 

cum a spus Iuda despre jertfa Mariei, care a turnat mir din vasul de alabastru 

(a se vedea Marcu 14:3-4 şi Ioan 12:1-8). 

 

         De obicei, e nevoie de un eveniment special pentru a se deschide şi bea 

o sticlă cu vin scump. Iar simplul fapt de a-L avea pe Isus în casă, nu părea 

să justifice manifestările extreme. Dar Maria înţelesese în duhul ei ce 

însemna o jertfă de băutură. Ea a venit lângă Isus şi I s-a dăruit. Ea nu a 

aşteptat o manifestare specială a Duhului Sfânt, ci s-a dăruit cu totul lui Isus. 

Reacţiile ei nu s-au bazat pe manifestările exterioare ale Duhului, ci pe ce 

avea în inima ei – pe Isus. Valoarea pe care El o avea în ochii ei cerea un 

răspuns plin de dragoste. El era obiectul afecţiunii ei. Maria a lăsat să se 

reverse spre El dragostea care era în inima ei, în loc să aştepte să vină ceva 

de sus peste ea ca s-o mişte. 

 

         Dumnezeu se uită după cei care apreciază acest spirit şi doresc să fie 

una cu Domnul în dăruirea lor. Vedem că lucrul acesta este adevărat din 

reacţia pe care Isus a avut-o faţă de persoana care s-a dăruit în felul acesta. 

„Oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, ... , se va istorisi şi ce a 

făcut femeia aceasta spre pomenirea ei.” (Marcu 14:9) Oriunde se predică 

adevărata evanghelie, se vorbeşte şi despre Maria care a turnat acel mir 

scump pe trupul lui Isus. De ce a spus Isus acest lucru? Pentru că adevărata 

evanghelie este impregnată de ACEASTĂ mireasmă. Maria a fost 

întruchiparea a ceea ce evanghelia spune să dăm Domnului. Evanghelia, 

faptele şi istoria acestei femei sunt una, aşa că, oriunde se va propovădui 

această evanghelie, se va vorbi şi despre Maria! 

 

         Ceea ce-L încântă pe Domnul în legătură cu noi, nu este faptul de a 

deveni glorioase fântâni la care lumea să se uite cu admiraţie, ci de a deveni 

minunate spirite ale dăruirii de sine, cu preţul pierderii sinelui. Lui Îi place 

asta! 
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Să nu o bei – vars-o! 
 

 

         În 2 Samuel 23, citim despre victoriile vitejilor lui David. S-ar putea să 

nu fie niciun creştin născut din nou care citind aceste capitol, să nu-şi 

dorească să facă lucruri mari pentru Domnul, ca şi un viteaz al lui Isus. Mă 

întreb totuşi, dacă înţelegem corect semnificaţia acestor istorisiri. Într-una 

dintre aceste întâmplări e vorba de David şi de trei dintre vitejii lui.  

Întâmplarea ne este relatată în 2 Samuel 2:13-19. „Trei dintre cele treizeci 

de căpetenii s-au pogorât pe vremea seceratului la David, la peştera 

Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în valea Refaim. David era atunci 

în cetăţuie, şi o strajă a filistenilor era la Betleem. David a avut o dorinţă şi 

a zis: ‚Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?’ 

Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor, şi au scos apă din 

fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar el   

n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis: ‚Departe de mine, 

Doamne, să fac lucrul acesta! Să beau sângele oamenilor acestora care s-au 

dus cu primejdia vieţii lor?’ Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei 

viteji. Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El şi-a 

învârtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omorât, şi a fost vestit între cei 

trei. Era cel mai cu vază dintre cei trei, şi a fost căpetenia lor; dar n-a fost 

la înălţimea celor trei dintâi.”   

 

         David se născuse în Betleem şi-şi petrecuse acolo toată copilăria sa. 

Avea multe amintiri dragi despre acele locuri. Motivul pentru care el nu mai 

locuia acolo pentru moment, era că dorise să fie de partea Domnului şi acest 

lucru îl forţase să plece. A trebuit astfel să se despartă de locurile iubite şi să 

se adăpostească în peşteri. După ce ai stat prin peşteri şi ai fost un fugar, 

pentru că ai făcut ceea ce trebuia pentru Domnul, la un moment dat te uiţi în 

urmă şi-ţi reaminteşti de vremurile tihnite. Erai fără griji şi viaţa îţi era 

uşoară. Îţi reaminteşti de vântul primăvăratic care-ţi mângâia faţa când te 

duceai la fântâna din satul natal şi beai din apa sa proaspătă. Însă apa de care 

ai parte acum este doar aceea care se scurge de pe pereţii peşterii. 

 

         Acolo, cu tine, se află aceia care te preţuiesc suficient de mult şi sunt 

gata să-ţi satisfacă cele mai adânci dorinţe ale inimii. Chiar dacă nu ni se 

spune numele tuturor celor trei bărbaţi, ei erau „toţi ca unul” şi au lucrat 

împreună pentru binecuvântarea lui David. Acestora trei le-a păsat destul de 

mult de tine pentru a-ţi îndeplini dorinţele. Dumnezeu va lucra în numele tău 
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şi va interveni în vieţile multor altora pentru a te binecuvânta. Aşa e El. 

Motivul pe care aceşti trei oameni l-au avut în inima lor a fost acela de a-i 

face un bine lui David, acela de a bea apa mult dorită şi de a se bucura. Dar 

să nu bei această apă – vars-o!   

 

 

David a vărsat-o 
 

 

         De ce ţi-aş spune să nu te bucuri de binecuvântarea de care aceşti 

oameni ţi-au făcut parte? De ce să verşi preţioasa apă? Motivul vărsării ei e 

acela că jertfa de băutură are legătură cu un anumit duh. Nu-i aşa că noi am 

fost chemaţi să slujim şi nu să fim slujiţi? „Pentru că nici Fiul omului n-a 

venit să I se slujească, ci El să slujească.” (Matei 20:28) Isus a mai spus, 

„Eu, totuşi, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă”. (Luca 22:27)   

 

         Doar cei care înţeleg spiritul jertfei de băutură nu vor fi ofensaţi de 

gestul lui David de a vărsa apa adusă, în loc s-o bea. Oamenii Îl înţeleg mult 

mai repede pe Hristos cel răstignit şi faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 

slab pentru noi, a fost dispreţuit şi părăsit, atunci când aceste realităţi sunt 

puse în contextul măreţelor lucruri care s-au realizat pentru noi. Cu alte 

cuvinte, moartea lui Isus a slujit unui scop practic. A vărsa o jertfă de 

băutură şi a o risipi, poate fi o piatră de poticnire pentru evreii religioşi care 

caută minuni şi o nebunie pentru filozofii greci căutători de înţelepciune, şi 

totuşi, chemarea lui Isus de a trăi în acest fel li se adresează tuturor. 

 

         Prea mulţi credincioşi din zilele noastre nu seamănă cu David. Ei beau 

cu bucurie ceea ce Dumnezeu le-a dat punând în mişcare cerurile şi 

pământul, se şterg la gură şi aşteaptă o nouă ocazie de a fi binecuvântaţi. 

Reţineţi totuşi: această satisfacţie simţită după ce au băut, nu durează mult, 

dar satisfacţia pe care Tatăl o simte atunci când vărsăm lucrul acela, are o 

valoare veşnică. El este satisfăcut atunci când îl vede pe omul care I se 

aseamănă. 

 

         Aşa de mulţi încearcă să se umple pe ei înşişi, în loc să se reverse în 

afară. Când oamenii lui David au adus un vas cu apă rece din fântâna 

Betleemului, el nu a băut conţinutul vasului de lut, ci l-a vărsat. Şi noi 

suntem numiţi vase de lut (a se vedea 2 Corinteni 4:7). Ca orice vas, este o 

vreme a umplerii şi una a golirii.    
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Nu doar a fi binecuvântat, ci a fi o binecuvântare 
 

 

         Fapta lui David a demonstrat că există un duh mai înalt decât acela de 

a ne mulţumi cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii care erau cu David 

au auzit strigătul inimii lui atunci când el a spus, „Cine-mi va da să beau 

apă din fântâna de la poarta Betleemului?” (2 Samuel 23:15), şi au fost gata 

să-şi dea viaţa pentru el. Sunt sigur că şi lor le era sete, dar aveau în ei un 

duh potrivit. De aceea David a vărsat apa. Era acelaşi duh de dăruire faţă de 

alţii, aşa cum l-au demonstrat cei trei viteji. Ei şi-au pus în joc viaţa pentru 

alţii. David nu a putut bea apa respectivă, pentru că el însuşi îşi pusese viaţa 

la dispoziţia lui Dumnezeu şi a oamenilor lui. Mă întreb oare câţi dintre noi 

am bea, ne-am bucura de binecuvântare şi apoi I-am cere lui Dumnezeu să 

ne mai dea. 

 

         David a apreciat ceea ce oamenii lui au făcut pentru el, dar a ştiut că în 

calitate de conducător el trebuia să fie primul care trăia o astfel de viaţă. 

Înţelegem din Biblie că David a fost omul care dădea, nu omul care primea. 

Dacă s-ar fi comportat în această situaţie altfel decât o făcuse până atunci, ar 

fi afectat natura lui Dumnezeu din el şi unirea lui cu Domnul. Ar fi fost un 

teribil eşec să se folosească de ceva pentru care oamenii săi îşi riscaseră 

vieţile. 

 

 

Alţi oameni care s-au dăruit 
 

 

         Mai avem un alt exemplu al aceluiaşi principiu, în persoana lui Urie, 

un soldat din armata lui Israel. „Urie a venit la David, care l-a întrebat 

despre starea lui Ioab, despre starea poporului, şi despre mersul războiului. 

Apoi David a zis lui Urie: ‚Pogoară-te acasă şi spală-ţi picioarele.’ Urie a 

ieşit din casa împărătească, şi a fost urmat de un dar din partea 

împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi 

slujitorii stăpânului său, şi nu s-a pogorât acasă la el. Au dat de ştire lui 

David despre aceasta şi i-au spus: ‚Urie nu s-a pogorât la el acasă.’ Şi 

David a zis lui Urie: ‚Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai 

pogorât acasă?’ Urie a răspuns lui David: ‚Chivotul şi Israel şi Iuda 

locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi 



 126 

în câmp, şi eu să intru în casă să mănânc şi să beau şi să mă culc cu 

nevastă-mea! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul 

acesta.’” (2 Samuel 11:7-11)  

 

         Urie nu a vrut să beneficieze de darul regelui şi să-i urmeze 

îndemnurile, ci le-a „vărsat”. În ambele cazuri, această vărsare a însemnat 

renunţarea la binecuvântare, deoarece în situaţia respectivă erau implicaţi şi 

alţi oameni care-şi riscau vieţile. Nu era vorba că oamenii aceştia nu erau 

mulţumitori cu ceea ce făcuseră alţii pentru ei! Ei considerau că nu e timpul 

potrivit pentru a primi o binecuvântare. Binecuvântarea respectivă nu se 

potrivea timpului şi locului, aşa că au renunţat la ea. 

 

         Istoria vieţii lui Moise, este un alt exemplu al cuiva care şi-a dat viaţa 

ca o jertfă de băutură, în loc să profite de avantajele binecuvântărilor lui 

Dumnezeu. „Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când 

s-a născut; pentru că vedeau că era frumos copilul, şi nu s-au lăsat 

înspăimântaţi de porunca împăratului. Prin credinţă, Moise, când s-a făcut 

mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere 

împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o 

clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie 

decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire. Prin 

credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru 

că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. Prin 

credinţă a prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca 

Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. Prin credinţă au trecut 

ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când Egiptenii, care au încercat s-o treacă, 

au fost înghiţiţi.” (Evrei 11:23-29)    

 

         Uitându-ne la fapte, observăm că Dumnezeu i-a oferit lui Moise o 

jertfă de băutură. Fusese născut în sclavie, dar Dumnezeu l-a ridicat în 

poziţia a doua după Faraon. Totuşi, el a ales să se identifice cu poporul lui 

Dumnezeu care era sclav. Poţi bea respectiva băutură dacă doreşti, dar 

Dumnezeu ar vrea mai degrabă ca tu să o verşi. Da, Lui Îi place să ne 

binecuvânteze, dar scopul Lui mai înalt este acela de a ne asemăna Lui. 

Atârnă de noi ce vom face cu jertfele de băutură care ni se oferă. 
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Turnarea  jertfei de băutură 
 

 

         Ce reprezintă, totuşi, acea apă vărsată de David? Pot fi acele visuri care 

le-ai avut în tinereţe. Pot fi tânjirile pământeşti ale sufletului tău. Iar vărsarea 

lor înseamnă refuzul de a-ţi hrăni propriul suflet, chiar dacă ai tot dreptul să 

o faci.     

 

 

Dumnezeu ne va binecuvânta 
 

 

         Întâmplarea cu aducerea apei de la Betleem se petrecea în timp ce 

David se ascundea prin peşteri şi căuta să-şi scape viaţa. Nu ar fi fost 

niciodată în acea situaţie dacă nu L-ar fi ales pe Domnul şi n-ar fi ales să 

meargă pe calea Domnului în timpul vieţii lui. Dacă vom continua să 

parcurgem calea cea grea, va trebui să ne luptăm cu filistenii şi cu Saulii 

acestei lumi. Dar ziua când ne vom dori să gustăm din ceva ce a fost al 

nostru înainte de a apuca pe acest drum dificil, va fi ziua când Dumnezeu va 

începe să ne binecuvânteze, uşurându-ne cărarea. 

 

         De ce ar face El un astfel de lucru? Sunt câteva motive. Unul ar fi acela 

că respectiva cale a fost aleasă de bunăvoie, fără nicio constrângere. Dacă 

vei avea vreodată îndoieli cu privire la continuarea ei, Dumnezeu te va 

elibera. În al doilea rând, Dumnezeu te iubeşte. El vede la câte ai renunţat 

pentru a-L urma până acum. El e mulţumit cu ceea ce I-ai dat în acest timp şi 

nu-ţi cere mai mult decât vrei să dai. Şi, în al treilea rând, Dumnezeu doreşte 

din toată inima să ne binecuvânteze şi să ne satisfacă dorurile inimilor 

noastre. Îi face plăcere să ne binecuvânteze cu lucrurile care ne plac. Dar 

deşi Dumnezeu l-a binecuvântat pe David, el a vărsat apa. Acest fapt i-a 

făcut lui Dumnezeu o şi mai mare plăcere, pentru că întâlnise pe cineva care-

I semăna, cineva care făcuse exact aşa cum ar fi făcut şi El.  

 

 

Căutând binecuvântarea 
 

 

         Prin bisericile de azi se aude popularul mesaj potrivit căruia creştinii 

trebuie să obţină din partea lui Dumnezeu cât mai multe binecuvântări cu 
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putinţă. În general, creştinii nu au noţiunea jertfei de băutură. Mă întreb câţi 

creştini au remarcat că istoria lui Iov începe abia acolo unde majoritatea cred 

că este scopul final al lui Dumnezeu. Iov ajunsese să se bucure de asemenea 

binecuvântări, încât viaţa lui era dominată de pace şi mulţumire. Te-ai putea 

gândi că toate binecuvântările materiale primite şi relaţia lui Iov cu 

Dumnezeu de până atunci ar fi trebuit să-l aducă la un nou nivel de 

maturitate. Dar faptul de a trăi o viaţă tihnită nu este suficient. Dacă 

majoritatea creştinilor ar descrie viaţa lui Iov, ei ar menţiona probabil toate 

luptele şi credinţa care i-au netezit viaţa şi care l-au adus la starea de 

binecuvântare şi glorie prezentă, dar Dumnezeu a ales să sară peste acest 

capitol al vieţii lui Iov. Dumnezeu a considerat că adevărata istorie a început 

abia atunci când tot ceea ce stătea în calea cunoaşterii lui Dumnezeu de către 

Iov a fost îndepărtat şi Dumnezeu a putut fi văzut clar.    

 

         Relatarea biblică ne vorbeşte despre luarea binecuvântărilor exterioare 

pentru ca acest om să fie adus într-o relaţie mai profundă cu Dumnezeu. 

Motivaţia lui Satan era aceea că, dacă i se luau binecuvântările, Iov era 

împins să-L acuze pe Dumnezeu şi să se întoarcă împotriva Lui, fiindcă n-ar 

mai fi avut parte de ele. Dacă diavolul îi poate convinge pe credincioşi că 

scopul final este o anumită binecuvântare, atunci ei se vor lepăda de Domnul 

când aceasta li se va lua. Când punem binecuvântările înaintea Celui care le 

dă, ne punem într-un nou pericol, pentru că nu vedem motivul pentru care 

Dumnezeu ne-ar lipsi de ele. Cei care trăiesc cu astfel de convingeri sunt 

nişte copii imaturi şi risipitori. Din acest contrast putem observa diferenţa 

dintre luarea binecuvântărilor de către Dumnezeu şi risipirea lor de către noi. 

Creştinii fireşti îşi irosesc binecuvântările, asemeni fiului risipitor. Tatăl 

fiului risipitor nu i-a retras binecuvântarea fiului său. Totuşi, el i-a dat-o 

fiului, cu toate că pe tată l-a durut să ştie că fiul o va lua şi va pleca de-acasă. 

Ca şi fiul risipitor, până nu ajungem jos de tot, nu realizăm că toate 

binecuvântările din lume nu se compară cu faptul de a fi cu Tatăl! 

 

         Intenţia lui Dumnezeu este ca El să devină desfătarea deplină a omului, 

în loc de a-i da ceva care să-i placă şi să-l satisfacă. El l-a pus pe om în 

Grădina Plăcerii (Eden, în ebraică, Geneza 2:15) şi El ne face să bem din 

râul desfătărilor Sale (Psalmul 36:8). Dar Edenul a fost doar o umbră, şi 

Dumnezeu nu vrea să ne legăm de ce este pământesc, ci să ne găsim plăcerea 

în El, ca şi „Eden” al nostru. Această bucurie rezolvă toate problemele 

bisericii. Această bucurie a lui Hristos include lucrarea crucii. Hristos este 

duhul bucuriei noastre, al plăcerii şi al satisfacţiei noastre. Când Tatăl i-a dat 
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fiului mai tânăr partea lui de moştenire, el ar fi putut să renunţe la ea. În 

schimb, a sfârşit risipind-o toată. 

 

 

Aplicând jerfta de băutură la vieţile noastre 
 

 

         În Noul Testament, Pavel s-a asemănat pe sine cu o jertfă de băutură. 

„Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi 

slujba credinţei voastre, eu mă bucur şi mă bucur cu voi toţi.” (Filipeni 

2:17) El a vorbit, de asemenea, despre faptul de a fi jertfe vii. Ideea lui Pavel 

despre slujire era aceea de a-şi da viaţa până la ultimul strop pentru alţii. 

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele 

este aproape.” (2 Timotei 4:6) Fie că era lăudat, fie că era criticat, lui nu-i 

păsa. Dumnezeu doreşte să spargă „vasul” vieţilor noastre, pentru a ne forţa 

să nu mai aşteptăm vreo ocazie specială de a ne dărui altora, ci să ne dăm pe 

noi înşine zilnic, ca un mod de viaţă.  

 

         În contrast, creştinul carnal se aşteaptă ca oamenii să fie impresionaţi 

de minunata chemare pe care el a primit-o de la Domnul. Succesul în ochii 

publicului va fi criteriul după care el va şti dacă lucrarea lui este 

binecuvântată de Dumnezeu sau nu. Suntem noi gata să nu ne mai uităm la 

noi înşine şi la ceea ce ne produce satisfacţie? Suntem noi gata să fim atât de 

neimportanţi încât să nu ne pese dacă nimeni nu-şi va mai aduce aminte de 

noi? Am putea face lucrarea de slujire menţinându-ne o atitudine curată? O 

jertfă este privită ca o renunţare la ceva, pentru a-I face plăcere lui 

Dumnezeu, însă dăruirea de sine atunci când nu este vorba de niciun câştig 

personal poate părea o irosire. Vrem să ajungem la acel stadiu minunat în 

care ne vom dărui pe noi înşine pentru alţii fără să ne pese dacă vom fi 

remarcaţi? Desigur că Isus a fost expresia tuturor jertfelor vechi-

testamentale. Pe măsură ce-I vom înţelege viaţa, se vor vedea lucrând şi în 

noi influenţele acestor jertfe, şi ele vor ajunge să se împlinească în noi prin 

Hristos. Mai specific, viaţa lui Hristos se va revărsa prin noi pe măsură ce 

vom înţelege că Lui Îi face plăcere lucrul acesta.   

 

 

 

 

 



 130 

A bea 
 

 

         Opusul vărsării jertfei este faptul de a o bea. Ce înseamnă să o „bem”? 

Când bei ceva, de fapt absorbi ceva în scopul obţinerii unei satisfacţii. 

Primul pas în facerea unui compromis este acela de a bea din cupa 

binecuvântării care ţi s-a pus la dispoziţie. Curând, nu vei mai vedea rostul 

locuirii în peşteri, pentru că Dumnezeu te va fi binecuvântat. Noi obosim în 

facerea binelui. Obosim din cauza preţului pe care-l avem de plătit şi a 

luptei. Ne lăsăm dorinţele să zburde spre împliniri lumeşti. Apoi, când 

Dumnezeu ne deschide uşa şi ne binecuvântează, noi „risipim în plăcerile 

noastre”. (Iacov 4:3)  

 

         Un bun exemplu în acest sens îl găsim în Numeri 32, unde Israel şi-a 

înfrânt vrăjmaşii pe malul estic al Iordanului şi erau gata să intre şi să ia în 

stăpânire ceea ce Dumnezeu avea pentru ei. Dar unii din popor n-au mai vrut 

să lupte. Ei au văzut că zona pe care deja o cuceriseră era foarte frumoasă, 

cu case multe şi câmpuri lucrate. Era un loc perfect unde puteau să-şi aşeze 

familiile. Când i-au spus lui Moise intenţia lor el s-a mâniat şi a stăruit de ei 

să nu păcătuiască împotriva Domnului. 

 

         Asemeni celor două triburi şi jumătate care au vrut să se retragă şi noi 

ne oprim din luptă când ne-am atins scopul. Dovedim astfel faptul că 

adevăratul nostru ţel nu este pentru Dumnezeu şi pentru ceilalţi, ci pentru a 

ne găsi un loc călduţ în viaţă. Ne oprim din luptă atunci când nu mai credem 

în nimic. Ruben, Gad şi Manase ar fi păcătuit dacă ar fi primit darul, dacă s-

ar fi bucurat de confortul şi frumuseţea acestuia şi dacă n-ar fi continuat 

războiul până când tot Israelul ar fi intrat în Ţara Promisă. 

 

         Motivul pentru care oamenii fireşti nu pot lupta şi continua bătălia este 

acela că ei nu mai cred în nimic; nu le mai pasă de nimic; nu mai preţuiesc 

nimic. De ce sunt atât de neclintiţi? Ei nu mai au pentru ce să lupte. Oh, ei se 

vor lupta dacă cineva se va atinge de preţiosul lor confort sau de dreptul lor 

asupra propriilor aspiraţii, pentru că atâta ştiu şi pentru asta trăiesc. Dar ei nu 

pot vedea dincolo de interesele personale şi nu vor lupta pentru nimic 

dincolo de acestea. Este uşor să-ţi măsori motivaţiile dacă vrei cu adevărat 

acest lucru. Dacă confortul personal este singurul lucru pentru care lupţi, 

atunci când acesta va atinge un anumit nivel vei înceta războiul, pentru că nu 

vei mai avea pentru ce lupta. Dacă nu lupţi decât pentru tine însuţi, atunci 



 131 

acţiunile îţi vor trăda motivele. Dar sunt unii, ca David, care vor continua să 

lupte pentru alţii şi să se dăruiască.  

 

         Cred că înţelegem de unde vine dorinţa de a lupta. David a fost 

singurul israelit care a dorit să se lupte după ce l-a văzut pe Goliat. De ce? El 

a spus, „Nu este o cauză?” (în lb. engleză, 1 Samuel 17:29, n. trad.) 

Motivaţia lui de a continua lupta nu era bazată pe câştigul personal, ci pentru 

folosul altora şi pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Iar aceasta înseamnă a 

deveni una cu Dumnezeu atât în viziune, dar mai ales în natură.  

 

         A avea o stare de spirit potrivită este foarte important. Aceasta s-a 

văzut clar când Israelul era gata să intre în Ţara Promisă. Când a venit 

timpul să intre în ţară, doar Iosua şi Caleb au avut starea de spirit adecvată. 

Dumnezeu a spus că restul Israelului nu vor intra în ea, doar copiii lor, aşa că 

timp de 40 de ani Israelul a pribegit prin pustie. Iosua şi Caleb erau într-o 

stare spirituală bună şi ar fi avut dreptul să intre în ţară, în timp ce ceilalţi ar 

fi luat drumul pustiei, dar ei nu au făcut acest lucru. Ei aveau de luptat 

pentru ceva mai presus decât propriul lor confort personal. Şi nu şi-ar fi aflat 

liniştea până când tot Israelul nu ar fi intrat în odihnă. Ei au continuat să se 

dăruiască celorlalţi, simbolizând astfel jertfa de băutură. 

 

         Cei care nu au înţeles niciodată semnificaţia spirituală şi frumuseţea 

jetfei de băutură, au lăsat de fapt ca darul lui Dumnezeu să devină lucrul care   

i-a îndepărtat de El, lipindu-i şi mai tare de lume. Dar priviţi cu atenţie: 

acesta nu este doar un dar; este sângele celui ce l-a oferit. Motivaţia celor 

trei viteji şi motivul din inima lui Dumnezeu, este acela de a oferi un dar. 

Adevărata întrebare nici măcar nu priveşte motivaţia lui Dumnezeu. 

Întrebarea este: „Care e motivaţia inimii tale?” David nu a băut apa primită 

în dar, pentru că era oferită cu preţul vieţilor altora. Unde sunt astăzi cei ca 

David? Este acelaşi duh în mine sau în tine? Apelul meu nu este către cei 

fireşti sau nepăsători. Nu mă adresez celor care nu vor să se ridice şi să 

lupte. Nu mă adresez nici celor care Îi cer lui Dumnezeu să le 

„binecuvânteze” firea. Nu le cer aici fiilor lui Adam să devină fii ai lui 

Dumnezeu. „Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi 

schimbe petele?” (Ieremia 13:23) Mă adresez fiilor lui Dumnezeu să se 

ridice şi să manifeste natura nouă care li s-a dat.  

 

         Dacă nu înţelegem sensul jertfei de băutură, vom considera că aceasta 

este doar o altă binecuvântare. Adesea obişnuiesc să afirm că oamenii 

răspund binecuvântărilor lui Dumnezeu fie ca o pisică, fie ca un câine.  
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Dacă-i dai câinelui tău hrană şi atenţie, el va crede despre tine că tu eşti 

cineva, dar dacă-i dai pisicii tale aceleaşi lucruri, va crede că ea este cineva. 

Mulţi lucrători cu inimă sinceră au muncit din greu pentru a le oferi fraţilor 

şi surorilor condiţii mai bune în care pot sluji şi se pot bucura. Dar a 

încredinţa acea lucrare câştigată cu greu altora, îi va face pe aceştia din urmă 

să cârtească atunci când nu vor fi toate perfecte. Sunt unii care nu se gândesc 

deloc la preţul plătit anterior (la „sângele acestor oameni”) pentru ca ei să se 

bucure acum de binecuvântare. Ei sunt aşa de preocupaţi de propriul lor 

confort, încât ideea jertfei de băutură ar însemna pentru ei risipirea unui 

lucru bun. Nu mă adresez fiilor lui Adam, însă îi provoc pe fiii lui 

Dumnezeu să se ridice şi să ia poziţie. Nu beţi darul – revărsaţi-l!   
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Dăruirea de sine 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL DOI: Turnat ca o jertfă de băutură 

 
1. Ce se făcea cu jertfa de băutură în Vechiul Testament? 

 

2. Jertfa de băutură se referă mai mult la _______________________  decât 

la _____________________________ . Nu era o __________________ , ci 

o ______________________________ .  

 

3. Care este diferenţa dintre ceva sacrificat şi ceva turnat ca o jertfă de 

băutură? 

 

4. Ce a făcut Isus? (Isaia 53:12) 

 

5. De ce jertfa de băutură apare ca o risipă pentru mintea firească? 

 

6. Prin ce a fost evident faptul că Maria a înţeles ce înseamnă a fi o jertfă de 

băutură? 

 

7. Cum a reacţionat Isus la gestul Mariei? 

 

8. Ce anume pot face cei „trei ca unul singur”, cărora le pasă de tine? 

 

9. Ce a făcut David când dorul inimii lui a fost împlinit? 

 

10. De ce să „vărsăm” binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă? 

 

11. În ce context Îl înţeleg oamenii cel mai bine pe Hristos cel răstignit? 

 

12. Cu ce-şi ocupă timpul cei mai mulţi creştini, în loc să se dăruiască 

altora? 

 

13. De ce a vărsat David apa? 
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14. Observăm din Biblie că David a fost un ____________ şi nu un 

_____________ . 

 

15. De ce Urie nu a vrut să beneficieze de binecuvântarea şi confortul oferite 

de rege? 

 

16. Cum şi-a dat Moise viaţa ca o jertfă de băutură? (Evrei 11:23-29) 

 

17. Ce reprezintă apa vărsată de David? 

 

18. De ce a suferit David greutăţi? 

 

19. De ce ne eliberează Dumnezeu de calea cea grea atunci când începem să 

tânjim după o viaţă mai uşoară? 

 

20. Care este mesajul popular în bisericile de azi? 

 

21. Unde începe, de fapt, istoria lui Iov? 

 

22. Cum diferă acest lucru de ceea ce gândesc cei mai mulţi creştini? 

 

23. Care a fost motivul pentru care Satan a vrut să-i ia lui Iov 

binecuvântările? 

 

24. Ce fac creştinii fireşti? 

 

25. Care este intenţia lui Dumnezeu cu privire la desfătarea omului? 

 

26. Hristos este duhul pentru _________________ , _____________  

noastră şi ___________________  noastră. 

 

27. Care era ideea lui Pavel cu privire la slujire? 

 

28. Ce doreşte creştinul firesc în contrast cu dăruirea de sine? 

 

29. Care sunt unele din calităţile celui care se dăruieşte şi care sunt opuse 

mentalităţii creştine fireşti? 

 

30. Ce înseamnă „a bea”? 

 



 135 

31. Dacă bem cupa binecuvântării care ni se oferă, cum ne vom comporta 

faţă de binecuvântarea lui Dumnezeu? (Iacov 4:3) 

 

32. Cum poate fi folosită istoria celor două triburi şi jumătate, relatată în 

Numeri 32, ca o exemplificare a acestui fapt? 

 

33. Când încetăm să mai luptăm? 

 

34. De ce Iosua şi Caleb nu au vrut să intre în ţară, în timp ce poporul ar fi 

rătăcit în pustie?    

 

35. Pentru a înţelege corect jertfa de băutură, vedem că ea nu este doar un 

_____________________ , ci este ______________________ . 
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Capitolul trei 

_________ 

 

Biserica – un vas 
 

 

         Noi nu-L putem satisface pe Dumnezeu prin intermediul unor lucrări, 

prin realizarea unor fapte măreţe pentru El, pentru că, în mod foarte clar, Lui 

Îi place mult mai mult ca lucrurile pe care le facem să le facem în deplină 

unitate cu El. Pentru aceasta nu este suficient doar să vrem; trebuie să ne 

arătăm disponibilitatea faţă de Isus, ca şi Mireasă a Lui, ca şi instrument, ca 

şi vas. Oricine poate face ceva PENTRU DUMNEZEU – chiar şi păcătoşii; 

totuşi, Dumnezeu nu se uită doar după fapte, ci El vrea ca acestea să fie 

făcute într-un anumit duh. Pentru a realiza acest lucru, Isus  ne-a făcut una 

cu Sine Însuşi.  

 

 

Una cu El în dăruirea de sine 
 

 

         Motivul pentru care Dumnezeu ne-a legat de Hristos a fost acela de a fi 

una cu El. Astfel, avem natura Lui prin faptul că suntem căsătoriţi cu El. 

Intenţia Lui de a ne face una cu El are drept scop formarea de oameni în 

asemănarea Lui. Trebuie să înţelegem scopul lui Isus în privinţa unităţii: 

pentru ca El să Se poată dărui neîncetat. Noi suntem Trupul Lui, şi astfel, EL 

POATE SĂ SE DĂRUIASCĂ ALTORA ÎN MOD CONTINUU. 

 

         El vrea să locuiască în tine. Aceasta înseamnă că El se simte în tine ca 

acasă. El nu se poate simţi ca acasă dacă tu cauţi mereu ajutorul Lui pentru a 

te tot corecta. El se simte ca acasă în tine atunci când se poate manifesta 

deplin în tine. Această Persoană care se dăruieşte este Cea care vrea să 

locuiască în tine şi se simte ca acasă făcând acest lucru. El te vede ca un 



 138 

mijloc prin intermediul căruia este liber să-Şi manifeste natura. Aceasta este 

dorinţa inimii Lui.   

 

         Cu alte cuvinte, acest Isus care trăieşte pentru a se dărui altora, a dorit 

să-Şi formeze un popor pe care să-l numească Trupul Său şi care să continue 

să facă aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut. Acest Isus vrea facă în 

continuare aceste lucruri la o scară mult mai mare; de aceea S-a căsătorit cu 

o Mireasă. Trupul Lui s-a format cu un scop, însă nu acela de a fi obiectul 

întregii Sale afecţiuni şi lucrări. Iar prin această unire, nu noi, ci El se poate 

dărui tuturor celorlalţi. 

 

 

Hristos nu are găleată 
 

 

         Duhul lui Hristos este cel care se revarsă în afară, însă El caută vase 

prin care să se realizeze acest lucru. Descoperind că scopul nostru este acela 

de a fi purtători ai naturii Sale, ni se poate deschide un nou orizont. Găsim 

un astfel de exemplu în Ioan 4:7-30. 

 

         În această relatare, ni se spune că Isus S-a simţit îndemnat să treacă 

prin Samaria, unde a întâlnit o femeie venită să scoată apă din fântână. Isus 

începe conversaţia cerând să I se dea apă de băut. Apoi, El i-a spus femeii că 

dacă ea ar fi ştiut cine este El, ea I-ar fi cerut Lui să-i dea apa vie. Se poate 

vedea că Isus pune în primul rând accentul pe a-i întâmpina nevoia şi a-i 

satisface setea femeii. Odată ce acest lucru s-a clarificat, abia APOI scopul 

Lui a fost acela ca ea să devină un mijloc de distribuţie către alţii. De obicei, 

la prima noastră întâlnire cu Hristos, noi ne recunoaştem NEVOIA 

NOASTRĂ, însă nu continuăm până într-acolo încât să vedem NEVOIA 

LUI şi dorinţa Lui a găsi vase disponibile. 

 

         În timpul conversaţiei, ea îşi dă seama că şi Isus are o nevoie, căci 

spune: „Doamne, n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai 

putea dar să ai această apă vie?” Cuvintele ei arată că ea a priceput o 

realitate incredibilă: că Hristos nu are găleată! El are nevoie de o găleată 

pentru a-Şi transporta apa vie. El căuta în ea să vadă dacă ea va fi un mijloc, 

un vas pentru El. Isus poate dispune de toată apa vie de care lumea ar avea 

vreodată nevoie, dar dacă El nu are vase disponibile, totul este zadarnic. Din 

cuvintele ei, am putea trage concluzia că ea şi-a dat seama în acel moment, 
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că s-ar putea ca El să o considere pe ea vasul Lui. Isus a hotărât ca această 

comoară a Lui să fie oferită prin intermediul unor vase pământeşti. El nu 

doar că ne oferă NOUĂ apa care ne satisface setea; El, de asemenea, împarte 

altora apa vie care locuieşte în noi. Noi nu trebuie doar să rămânem la 

stadiul de a ne mulţumi  personal cu apa aceasta, ci trebuie să-I satisfacem şi 

dorinţa Lui de a o dărui altora. Această apă vie ţâşneşte din noi şi devine o 

fântână pentru ceilalţi. 

 

 

Noi am vrea să fim udaţi de El 
 

 

         Odată ce femeii i-a fost satisfăcută setea după apa vie, ea a devenit 

fântâna vie a lui Isus prin care şi alţii puteau să-şi astâmpere această sete. 

Femeia de la fântână a plecat şi a început să ofere apa oamenilor. Aici este 

un principiu spiritual. Isus doreşte să se dăruiască. Datorită vieţii Lui din 

tine, în tine începe să aibă loc o moarte. Dar moartea pe care o vei 

experimenta nici măcar nu va fi a ta. Nu va însemna moartea ta, ci purtarea 

morţii Domnului Isus (2 Corinteni 4:10). Vei observa manifestările felului 

Lui de dăruire prin tine. Vei descoperi că dacă Hristos trebuie să trăiască în 

tine, El va trăi în acest fel. Nu poate altfel. Slava nu poate fi a noastră, pentru 

că noi nu ne-am putea da vieţile într-un astfel de mod. Însă Isus e Cel ce 

dăruieşte şi El vrea să facă acest lucru prin noi toţi. 

 

         Biserica a fost gândită să fie vasul prin care El să se dea altora. 

Problema este că biserica se aşteaptă ca Isus să se reverse peste ea. Noi ar 

trebui să fim un canal prin care să oferim natura Sa dăruitoare, dar noi am 

devenit obiectul acesteia. Nouă ni s-a dat Duhul Lui. Isus a pus râuri în noi, 

ca noi să ne dăruim altora, în acelaşi fel cum ar face-o El. Însă o mare parte a  

bisericii se aşteaptă ca Isus să I se dăruiască ei. Se poate vedea acest lucru 

din felul cum abordăm serviciile divine. De aşa multe ori vrem ca să intrăm 

în prezenţa Domnului şi să avem parte de Duhul Sfânt turnat peste NOI. 

Întotdeauna vrem să fim obiectul peste care se revarsă ceva. Prea mulţi 

oamenii participă la programele bisericilor doar pentru a experimenta 

manifestările Duhului şi a se bucura în acest fel. Dar Dumnezeu doreşte ca 

noi să fim vasele Sale care să se reverse peste alţii, fără a aştepta prea mult 

pentru noi înşine. Ne place să auzim despre misionari care şi-au dăruit toate 

posesiunile lor pentru Isus, însă ideea este aceea de a urma şi noi exemplul 

lor de peregrini. 
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         E trist că marea majoritate a bisericii nu a înţeles planul lui Dumnezeu. 

Biserica ar trebui să se dăruiască lumii, însă noi ne adunăm în clădirile 

bisericilor noastre pentru a aştepta ca Isus să ni se dăruiască. Şi ne strângem 

ca nişte nevoiaşi la picioarele Lui, în loc să fim picioarele Lui şi să mergem 

la alţii. În loc să fim plini, suntem seci, însetaţi şi în nevoie. Suntem în 

nevoie şi Îl vrem pe El, dar El se află aici, în Trupul Său, pentru a împlini 

nevoile lumii. Noi încă Îl aşteptăm pe El să vină şi să ne ajute, în timp ce El 

vrea să ne locuiască. El nu ne-a dat râurile de apă vie pentru a beneficia doar 

noi de ele, ci pentru a le revărsa spre alţii.   

 

         Este vreo nevoie în jurul tău acum? Atunci situaţia ta nu este cu nimic 

diferită de a Esterei din Vechiul Testament. La nivel personal, ea se simţea 

bine şi nu se temea de nimic, pentru că Dumnezeu o binecuvântase şi Estera 

devenise regină. Dar ea a văzut starea de plâns în care se afla poporul ei şi 

şi-a riscat confortul, chiar propria viaţă, de dragul acestuia. Ea s-a folosit de 

binecuvântarea ei de a fi regină şi s-a dăruit din această poziţie şi altora. 

Mardoheu a fost cel care a ajutat-o să înţeleagă diferenţa dintre o 

binecuvântare şi o jertfă de băutură. El i-a spus că poate pentru o vreme ca 

aceasta a ajuns ea la împărăţie. 

 

         Tu de ce ai venit la împărăţie în acest moment al istoriei? Răspuns – 

pentru o vreme ca aceasta. La fel ca şi Pavel, trebuie să recunoşti că datorită 

vieţii lui Hristos din tine, tu ai fost făcut o jertfă de băutură. Nevoia este 

mare; de aceea trebuie să rişti totul şi să-ţi dai viaţa pentru scopurile lui 

Dumnezeu şi ale altora. Motivul pentru a face acest lucru, nu este acela că 

cei din jur merită, pentru că inclusiv pe vremea Esterei, mulţi evrei 

refuzaseră să se întoarcă la Ierusalim şi să-L slujească pe Dumnezeu. 

Motivaţia ta cea mai mare nu se bazează pe nevoia sau pe răspunsul pozitiv 

al celor cărora te dăruieşti. Motivaţia ta are la bază natura dăruitoare a Fiului 

lui Dumnezeu care trăieşte în tine. Ca Biserică, noi suntem Trupul lui 

Hristos. Isus a spus că pâinea de la Cina Domnului reprezintă Trupul Lui, 

care este frânt şi împărţit. Trupul lui Isus trebuie să fie pâine frântă care 

poate fi dată altora, nu păstrată pentru nevoile proprii.  

 

         E uşor să îi lăsăm doar pe „lucrători” să se dăruiască altora, 

considerând că greaua lor muncă e parte a chemării lor. Când trăim fără să 

fim legaţi de Isus, atunci îi vom lăsa bucuros pe alţii să se dăruiască, pentru 

că firii noastre îi face mare plăcere o asemenea atitudine. Firea noastră se 

simte mai bine atunci când se revarsă binecuvântările asupra ei, nu atunci 
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când trebuie ca ea să dea. Isus i-a spus femeii de la fântână, „Dă-Mi să 

beau”. (Ioan 4:7) Câţi dintre noi ne aşteptăm ca Isus să ne astâmpere setea, 

când noi ar trebui să fim cei care Îl satisfacem pe El! Noi ar trebui să-I 

facem plăcere oriunde am fi şi orice am face. Noi ar trebui să ne dăm 

complet vieţile noastre pentru El şi să fim vasele Lui prin care El Se revarsă 

spre alţii. Noi ar trebui să ne concentrăm întreaga fiinţă, nu pentru a-L căuta 

pe Domnul ca să ne binecuvânteze, ci pentru a-L lăsa pe El să fie în noi acea 

fântână a cărei apă stâmpără setea altora. 

 

 

Trecerea de la a bea, la a fi o fântână 
 

 

         În Ioan 7 vedem o imagine a dorinţei lui Isus ca toţi cei care Îi aparţin 

să devină jertfe de băutură. El nu numai că vrea ca noi să venim şi să bem, 

dar să şi îndeplinim scopul final, acela de a deveni una cu El în dăruirea, ca 

nişte râuri, faţă de alţii. Isus zicea aceste lucruri la o sărbătoare a corturilor. 

Biblia ne spune, „Şi praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era 

aproape”. (Ioan 7:2) Aceasta era o sărbătoare a strângerii laolaltă. Isus 

Însuşi S-a dus la această sărbătoare. Ea reprezenta momentul în care tot 

Israelul venea împreună ca unul singur. Scopul era acela de a asculta 

Cuvântul Domnului. Această sărbătoare nu era expresia împrăştierii sau a 

divizării, ci a strângerii laolaltă. Şi acolo, în ultima zi a sărbătorii, care era şi 

cea mai importantă, Isus le-a vorbit oamenilor despre cum ar vrea El ca să 

fie ei. 

 

         Dar când Isus a ajuns acolo, El n-a văzut nimic din ceea ce Dumnezeu 

intenţionase iniţial pentru această sărbătoare. Observaţi că Scripturile spun 

„praznicul Iudeilor”. În timp ce Isus se afla în mijlocul lor şi se uita la 

religiozitatea lor, S-a ridicat şi a strigat, „Dacă însetează cineva, să vină la 

Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, 

cum zice Scriptura”. (Ioan 7:37-38) 

 

         Mi-L închipui pe Isus stând în picioare şi strigând în mijlocul acelei 

mulţimi religioase. Ce anume spunea? El spunea, „Dacă însetează cineva, să 

vină la Mine”. Dar acesta este doar primul pas. Ca şi în cazul femeii din 

Samaria, primul Lui gând este ca să ne potolească setea şi să ne umple. Dar 

lucrurile nu se opresc aici. Isus ne stâmpără setea, dar apoi doreşte să ne 

folosească pentru alţii. În continuare, El explică acest lucru, spunând, „Cine 
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crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura”. 

Scopul ultim este acela de a fi canale ale vieţii Lui şi nu doar primitori ai 

binecuvântărilor Lui. Dacă am gustat această apă vie şi am fost satisfăcuţi de 

ea, atunci trebuie s-o dăm mai departe. Problema este că noi nu ne-am pus la 

dispoziţia Lui ca nişte canale ale Sale. L-am lăsat pe Hristos fără găleată. 

Ideea nu este să bem doar din fântână şi să ne stâmpărăm setea, ci să fim 

plini, şi să spunem ca şi David, „Paharul meu este plin de dă peste el”. 

(Psalmul 23:5)   

 

         Nu este suficient să vorbim doar despre această dăruire de sine. Nu 

este menită să fie doar un subiect de conversaţie, ci un mod de viaţă. Însă tu 

nu vei avea ce să dai, dacă nu eşti mai întâi umplut. Isus nu caută găleţi 

satisfăcute, ci găleţi pline. Majoritatea dintre noi sunt ca nişte găleţi care 

cară încoace şi încolo greutăţi, în loc să care apa care-i înviorează pe alţii. 

Mulţi sunt botezaţi cu Duhul Sfânt, dar din ei nu curg „râuri de apă vie”. Cei 

mai mulţi cunosc promisiunea Domnului Isus, că din viaţa oricui care crede 

în El vor curge râuri de apă vie care nu vor seca.  „Cine crede în Mine, din 

inima lui vor curge râuri de apă vie.” Dar cu toate că ei cunosc Cuvântul, 

adeseori sunt seci. Vieţile şi slujirea lor pentru Domnul se aseamănă mai 

mult cu nişte pârâiaşe firave de apă decât cu nişte râuri.  

 

         Dacă bei cu adevărat din această apă, nu vei mai înseta din nou. Nu vei 

mai fi însetat şi în permanentă nevoie. Desigur că va fi întotdeauna o foame 

după Domnul, dar tu ştii că ţi-ai găsit împlinirea în El. Şi dacă ai băut din 

această apă - care este Isus -  şi nu înţeleg prin asta că a fost doar o 

experienţă trecătoare, atunci vei putea să o dai şi altora. 

 

 

Exemple de râuri din Vechiul Testament 
 

 

         Un exemplu de râuri de apă care curg spre poporul lui Dumnezeu se 

află în Exod 17:1-6, în relatarea despre apa care a curs din Stânca lovită de 

Moise în pustie. În această istorisire vedem ce înseamnă să se formeze un 

râu care se revarsă, astfel încât mulţi să poată fi învioraţi. Exemplul nostru 

suprem va fi întotdeauna Hristos, căci atât Stânca cât şi Apa, Îl reprezintă pe 

Hristos, aşa cum se menţionează în 1 Corinteni 10:4. Sursa jertfei de băutură 

pentru copiii lui Israel din pustie a fost Stânca lovită. Numai dacă suntem 
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una cu Isus în dăruirea de sine şi renunţare, vom fi una cu El şi în 

împărtăşirea vieţii către alţii. 

 

         În pustie, Israelul s-a comportat mai mult ca un deşert însetat după apă, 

decât ca un popor din care curge lapte şi miere. Dumnezeu nu numai că a 

dorit să le stâmpere setea în pustie, ci să le şi arate că El doreşte ca ei, ca 

naţiune, să fie una cu El în planurile Lui, pentru a putea atinge astfel întreaga 

lume. Dar de ce să fim un râu al vieţii şi să ne revărsăm spre alţii? Scopul 

este acela de a da apă pământului secetos. Unii pot fi complet uscaţi, dar cei 

care au intrat în unire cu Hristos, nu sunt aşa. Nu numai că nu sunt uscaţi, 

dar oferă prospeţime, trezire, înviorare şi stâmpărare celor care trăiesc 

despărţiţi de şuvoiul Vieţii Sale eterne. 

 

         Bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu, ştim că „în veac nu [ne] va fi 

sete”. (Ioan 4:14) În mod literal, „am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 

Corinteni 12:13), dar rezultatul este acela că noi înşine devenim fântâni şi 

râuri. Noi devenim instrumentele prin care Isus Se poate dărui pe Sine 

altora. Prea mulţi însă nu au ajuns la această stare. Motivul principal este 

acela că ei au petrecut prea mult timp încercând să bea din fântânile 

religiozităţii. Dar, ca şi în cazul femeii de la fântână, apa acestei fântâni 

făcute de om va face să ne fie „iarăşi sete” (Ioan 4:13). 

 

         Hristos ni S-a dat pe Sine Însuşi nouă, pentru a ne fi fântână şi râuri de 

apă. Atâta timp cât suntem concentraţi pe noi înşine, Îl vom căuta pe Isus 

pentru a ne sprijini şi a ne feri de uscăciune. Dar când vom înceta să primim 

lucruri de la Isus şi vom începe să-L primim pe El ca partea noastră, vom 

descoperi secretul unui izvor care nu seacă niciodată.   

 

        

        

 

  

 

          

 

   

 

 

 

 



 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

Dăruirea de sine 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL TREI: Biserica – un vas 
 

1. Ce implică faptul de a-I face plăcere lui Dumnezeu prin unirea cu El? 

 

2. Care este scopul lui Isus privind unitatea cu El? 

 

3. Ce înseamnă pentru Isus că El trăieşte în noi? 

 

4. Care a fost primul lucru pe care Isus l-a accentuat în discuţia cu femeia de 

la fântână? (Ioan 4:13-14) 

 

5. Care era scopul despre care a vorbit Isus după ce acest lucru a fost 

clarificat? (Ioan 7:38) 

 

6. Ce a înţeles femeia despre Isus? (Ioan 4:11) 

 

7. În ce vrea Isus să se poarte comoara Sa?  

 

8. Ce a făcut femeia după ce setea i-a fost potolită? (Ioan 4:28-30) 

 

9. Ce spune Pavel că purtăm întotdeauna în trupul nostru conform cu 2 

Corinteni 4:10? 

 

10. Ce ar trebui să fie biserica? 

 

11. Dar care este, de fapt, realitatea? 

 

12. Daţi un exemplu al acestei situaţii. 

 

13. În loc să fim plini, noi, biserica, suntem _____________ , 

____________ şi ________________ .  



 146 

 

14. a. Ce a făcut Dumnezeu pentru Estera? 

 

     b. Ce a făcut Estera când a văzut pericolul în care era poporul? 

 

15. De ce ai venit tu în acest moment al istoriei? 

 

16. Pe ce se bazează cea mai mare motivaţie a noastră? 

 

17. Trupul lui Isus este pâine frântă ca să poată fi ___________ nu 

____________ .  

 

18.  Ce imagine ni se dă în Ioan capitolul 7? 

 

19. Ce a strigat Isus la sărbătoarea corturilor? (Ioan 7:37-38) 

 

20. Care este primul scop al lui Isus? 

 

21. Care este ultimul Său scop? 

 

22. Când putem deveni canale disponibile pentru Domnul? (Psalmul 23:5) 

 

23. Care ar fi un exemplu al Vechiului Testament referitor la apa care curge 

spre poporul lui Dumnezeu? (Exod 17:1-6) 

 

24. Ce ne spune această istorisire despre a fi una cu Isus? 

 

25. Cum s-a purtat Israel în pustie? 

 

26. De ce să fim un râu al vieţii care se revarsă? 

 

27. Ce fac cei care sunt în unitate cu Hristos, în loc să rămână uscaţi şi seci? 

 

28. De ce nu pot unii să beneficieze de promisiunea de a nu mai înseta 

niciodată şi de a deveni o fântână pentru alţii? 

 

29. Dacă suntem egoişti în atitudinea noastră, ce vom face atunci? 

 

30. Când vom descoperi secretul izvorului care nu seacă niciodată? 
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Capitolul patru 

________ 

 

Ceea ce crezi, se revarsă 
 

        

         În Evanghelia lui Ioan, ni se vorbeşte despre a crede şi despre efectele 

credinţei în cei ce cred cu adevărat. Domnul vrea să spună prin aceste 

cuvinte că, dacă cineva crede în El, nu doar că va primi Duhul Sfânt, dar şi 

că „ceea ce crede, se va revărsa în afară”. El nu se referă la aspectele 

doctrinare privitoare la Duhul Sfânt, ci la efectele asupra noastră. Credinţa 

devine Viaţă şi Viaţa se revarsă. Aceasta este natura lui Hristos. Aşa cum s-a 

menţionat de mai multe ori în această carte, de cele mai multe ori suntem 

mult mai interesaţi de ceea ce Scripturile au de spus, despre avantajele pe 

care le-am putea avea, în loc să ne preocupăm de ceea ce trebuie să se 

transmită prin noi către alţii. 

 

         Chiar şi în legătură cu cei care se dăruiesc s-ar putea ivi nişte 

neînţelegeri. Isus nu doreşte ca noi să devenim nişte frumoase fântâni în 

jurul cărora oamenii să se strângă şi să se uite la ele cu admiraţie. Nu este 

important cum le părem noi celorlalţi, ci faptul că noi suntem un canal prin 

care Hristos se poate revărsa. Ideea este ca un număr cât mai mare de 

oameni să se adape prin noi. Aceasta este natura lui Isus şi ceea ce 

Dumnezeu consideră că este frumos. „Cine crede în Mine, din inima lui vor 

curge râuri de apă vie.” Credinţa noastră în El Îi face plăcere lui Isus, dar şi 

rezultatele acestei credinţe Îi fac, de asemenea, plăcere. El ştie că mulţi alţii 

vor fi învioraţi.          
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Lipsurile şi neputinţele noastre – oportunitatea lui 

Dumnezeu, dacă crezi 
 

 

         Credinţa este cheia transmiterii acestui izvor nesecat de belşug pe  

care-L găsim în Isus. Credinţa noastră nu doar afirmă anumite lucruri despre 

Isus, ci se şi ataşează de El într-un mod foarte real. Ne vom identifica cu acei 

care Îl au pe El ca şi sursă. Mulţi au ajuns să înţeleagă acest lucru, însă le 

scapă totuşi ceva şi mai important. Când ei se gândesc la Isus ca şi sursă, 

consideră că El este SURSA LOR, care se revarsă PESTE EI. Însă nu asta a 

intenţionat Isus. Nevoia ta va fi împlinită pe măsură ce te concentrezi asupra 

altora şi asupra lui Isus.  

 

         S-ar putea ca aceia care iau în considerare cele de mai sus, să aibă ceva 

de obiectat. De exemplu, te poţi considera incapabil să te dăruieşti altora din 

cauza propriilor tale lipsuri. Dacă te uiţi la tine, te gândeşti că nu ai nimic de 

dat. Dar chiar în acest moment trebuie să-ţi exersezi credinţa în Isus, despre 

care se vorbeşte în Ioan 7. Dacă crezi, vei avea ce să reverşi peste alţii. 

Tocmai în această stare de goliciune interioară şi disperare, tu strigi către 

Dumnezeu din toată inima ca să te facă un vas al Său care se revarsă. Nu te 

mulţimi să rămâi într-o stare egoistă, gândindu-te doar la condiţia ta 

personală. Isus poate să reverse PESTE TINE înviorarea Lui, însă aceasta va 

dura doar puţin. Pe baza ei ai putea binecuvânta câteva persoane. Dar El 

poate turna PRIN TINE, şi acea înviorare, acea prospeţime va dura atât cât 

consideră El. Ea va veni dintr-o sursă inepuizabilă, care este El, şi nu din 

tine. Dar dacă te tot gândeşti la faptul că nu ai nimic de dat, atunci nu vei da 

niciodată. Soluţia este aceea ca, prin credinţă, să-L consideri pe El resursa ta 

şi să nu te bazezi pe propria ta stare. 

 

         Dacă crezi în Isus, atunci El se va revărsa din tine. Şi poţi crede acest 

lucru pentru că El te iubeşte şi locuieşte în tine. Pentru El nu este nicio 

îndoială cu privire la faptul că va fi un izvor de Viaţă pentru alţii, pentru că 

doreşte acest lucru mai mult decât orice altceva. Şi El S-a unit cu tine tocmai 

pentru aceasta. 
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Nu o credinţă într-un Dumnezeu îndepărtat 
 

 

         Este important să clarificăm ce fel de credinţă este aceea care duce la 

dăruire către alţii. Trebuie să crezi că El este o fântână ÎN TINE. Prea mulţi 

se uită după o fântână aflată în ceruri. Ei ar putea foarte bine să se uite la 

Isus, însă o fac doar pentru a aştepta ca El să facă ceva pentru ei, sau să le 

dea o putere din ceruri. Ei se aşteaptă mai degrabă ca El să facă o lucrare 

asemănătoare cu cea de la Rusalii. Dar în Ioan 7, Isus vorbeşte despre cei 

care vor fi primit deja persoana Duhului Sfânt. Din partea celor care au 

Duhul Sfânt înăuntrul lor, Isus Se aşteaptă ca de acolo să se reverse ceva în 

afară.  Isus nu mai este doar o fântână vie din ceruri, ci o fântână vie în tine. 

Dacă tu crezi doar într-un Isus aflat departe, atunci s-ar putea să nu se 

întâmple nimic. Te vei întreba constant de ce nu poţi da nimic altora. Totuşi, 

dacă crezi în Isus care se află în tine, atunci trebuie să crezi că El e izvorul 

nesecat şi să-L laşi să se reverse din tine. El S-a unit cu noi tocmai pentru a 

putea face acest lucru. Soluţia nu este aceea de a sta şi aştepta până când El 

va revărsa ceva măreţ peste tine. Soluţia este să te consideri un canal prin 

care El Se va revărsa spre alţii. Domnul Se va bucura astfel, şi-Şi va face 

simţită prezenţa, dacă crezi cu adevărat în Fântâna care se află în tine. 

 

 

Învăţătura Mea nu este a Mea 
 

 

         Isus spune că dacă crezi, DIN TINE vor curge râuri de apă vie. Trebuie 

să uiţi de abilităţile şi cunoştinţele tale şi să crezi ceea ce spune El despre 

tine. Chiar înainte ca Isus să promită că din inima noastră vor curge râuri de 

apă vie, El a spus, „Învăţătura Mea nu este a Mea”. (Ioan 7:16) Isus nu a 

venit la noi cu un set de învăţături pe care a încercat să le facă „să meargă”. 

El nu a venit cu propriile Lui învăţături; El a crezut adevărul pe care Tatăl I 

L-a spus. Când vom ajunge din punct de vedere spiritual la starea potrivită, 

nici noi nu vom mai avea o învăţătură proprie. Nu vom mai avea un set de 

învăţături personale, pentru că vom trăi pe baza învăţăturilor şi a crezurilor 

Lui. Vom crede ceea ce Isus spune că este adevărat. Nu vom avea nişte  

învăţături avansate despre dăruirea de sine, ci ne vom însuşi învăţătura Lui 

cu privire la acest subiect. Şi care este învăţătura Lui despre revărsarea apei 

vii? El spune că noi suntem uniţi împreună cu El cu scopul de a-L lăsa să se 

dăruiască la cât mai mulţi oameni. Noi suntem uniţi printr-o căsătorie cu El, 
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pentru ca să putem dărui mai mult. El are acum un Trup mai mare, cu un 

potenţial mai mare. 

 

 

Limitele personale nu împiedică izvorul 
 

 

         Atunci când vei dori să crezi că anumite învăţături sunt adevărate, vei 

vedea că te împiedici de propriile limite. Simplul fapt de a crede în nişte 

învăţături, nu te va schimba, doar credinţa în Isus o poate face. De fiecare 

dată când ai impresia că ai eşuat, ar trebui să spui, „Poate că sunt un ratat, 

dar am apa vie în mine. Îl am în mine pe Cel ce vrea să se reverse prin mine. 

Nu sunt vrednic să mă rog sau să slujesc, dar fraţi şi surori, vă spun că digul 

stă să se rupă şi apa să se reverse.” 

 

         În felul acesta doreşte Isus să ne raportăm la El. Odată ce procedezi 

aşa, nu te vei mai baza pe tine. Nu te va mai interesa ce simţi pe moment, 

pentru că vei crede într-o fântână care este în tine. Ideile tale cu privire la 

acest subiect vor fi lipsite de valoare, deoarece vei crede doar ceea ce El va 

spune că e adevărat. Învăţătura Lui spune, „Eu sunt în tine o fântână”. A-L 

urma pe Isus înseamnă a renunţa la ideile tale religioase în favoarea a ceea 

ce crede El. El este o fântână în tine şi asta crede El; prin urmare aşa ar 

trebui să crezi şi tu. 

 

         Majoritatea învăţăturilor noastre se află în capul nostru. Am uitat oare 

cumva că noi suntem Trupul Lui şi că Isus este Capul? Crezurile noastre ar 

trebui să aibă drept sursă Capul nostru. Ar trebui să-L lăsăm pe Isus să fie 

Capul Trupului Său. Ar trebui să ne însuşim ceea ce crede El. Dacă suntem 

uniţi cu Capul bisericii, atunci şuvoiul se va revărsa către fiecare parte a 

Trupului. Dar dacă rămânem separaţi, atunci doar vom aştepta ca să cadă 

peste noi ceva din cer. Apa vie nu va cădea însă din cer; Capul este sursa ei 

şi ea va umple fiecare parte a Trupului. Problema este că mulţi creştini nu se 

comportă ca şi când ar fi uniţi, ci separaţi. Totul vine de la El. „Cel ce crede 

în Mine, din inima lui vor curge...” Dacă credem în El cu adevărat, aşa cum 

spun Scripturile, atunci din noi se va revărsa ceva. Când suntem pe aceeaşi 

undă cu Isus în felul de a înţelege lucrurile, nu vom mai continua să-I cerem 

să ne umple, pentru că El este deja o fântână cu ape vii în noi. Trebuie să 

încetăm să ne mai uităm la noi înşine, şi să ne uităm la El. Învăţătura lui Isus 

spune, „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”. Noi nu vom deveni cândva 
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mlădiţe, noi suntem deja. El nu ne vede nevoiaşi, goi şi uscaţi. El ne vede ca 

şi ramuri ale Lui gata să transmită plinătatea Lui. Noi nu suntem goi, nici 

uscaţi; suntem plini. 

 

         Te întrebi când va deveni El în tine o fântână din care va ţâşni apa vie? 

Dar noi suntem deja plini cu apa vie. Azi este ziua mântuirii. Azi e 

momentul s-o rupem cu felul nostru carnal de a ne vedea starea. Azi este 

momentul să primim Cuvântul etern şi să umblăm în El. Este al nostru şi e 

fără plată. „Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără 

plată.” (Apocalipsa 22:17) E un dar. Fără plată l-ai primit, fără plata dă-l 

mai departe. Isus spune că darul dat de El, va fi în tine o fântână. El este 

acea apă vie şi El se va revărsa.  

 

 

Fii ceea ce El doreşte să fii 
 

 

         Noi nu am fost aleşi să fim una cu Isus, din cauză că am fi nişte 

oameni foarte speciali. Ceea ce El a văzut deosebit în noi, a fost faptul că noi 

Îl putem lăsa să-Şi trăiască viaţa prin noi. El s-a căsătorit cu noi pentru ca 

noi să-I putem da voie să Se dăruiască altora, aşa cum a făcut-o 

dintotdeauna. Fii acest vas, fii izvorul cu ape vii. El se va revărsa din tine 

dacă eşti o fântână vie, dar dacă eşti un creştin uscat, nu te poate folosi. 

Trebuie să învăţăm să ne raportăm la El ca şi fântână, ca şi vas şi ca şi 

mlădiţă a Lui. Trebuie să ne schimbăm propria noastră învăţătură, fapt ce va 

duce la o schimbare a relaţiei noastre cu Isus Hristos.  

 

 

Nu eu dau, ci moartea Domnului Isus 
 

 

         Apropiindu-ne de finalul acestei cărţi, trebuie să reţinem un lucru: Isus 

este apa vie şi Cel ce trăieşte pentru a se dărui altora, iar noi suntem canalul 

şi izvorul Lui. Domnul Isus a spus în Ioan, „Apa pe care i-o voi da Eu, se va 

preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică”. Pe El Îl 

revărsăm noi spre alţii. Nu este greşit să spunem că vrem să ne dăruim 

altora, dar este mai corect să spunem că avem în noi Viaţa lui Isus şi El 

doreşte să o reverse. Aşa este natura Lui! Isus a spus, „Căci Fiul omului n-a 

venit să I se slujească, ci El să slujească, şi să-Şi dea viaţa răscumpărare 
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pentru mulţi”. Aceasta este calea Lui în orice împrejurare. De exemplu, când 

Isus era pe cruce, oamenii au venit şi I-au spus, „Mântuieşte-Te pe Tine 

Însuţi”. Însă El nu era acolo pentru a se salva pe Sine, ci pe alţii.  Pentru 

aceasta a trebuit să stea pe cruce, dăruindu-se pe Sine Însuşi. Scopul Lui era 

acela de a-Şi da viaţa, nu de a Şi-o salva.   

 

         Aceeaşi natură este la lucru în fiecare persoană care Îi aparţine. În 2 

Corinteni capitolul 4, Pavel arată că acest lucru i s-a întâmplat şi lui. În 

versetul 7 el spune că el este doar un vas de lut, iar Isus este comoara din el. 

Apoi, în versetul 10 el ne arată cum Isus a devenit Viaţa sa, încât chiar şi 

ceea ce se revarsă sau moartea care a avut loc în el, nu este a lui, ci a 

Domnului. „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea 

Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” 

          

         Observaţi că nu doar moartea care avea loc în el nu-i aparţinea, dar nici 

viaţa care se manifesta. Totul era prin natura lui Hristos. Actul trăirii unei 

vieţi care se revarsă nu se numeşte creştinism, ci „moartea Domnului Isus”. 

Nu era moartea lui Pavel. Hristos era viaţa lui Pavel. Ceea ce oamenii 

vedeau în Pavel era pur şi simplu Hristos, în propriul Său Trup. Pentru Pavel 

acesta nu era un rezultat al unei munci grele, al unui efort sau al unei 

pierderi – ci era Hristos! De aceea Dumnezeu doreşte unire. În Galateni 2:20 

Pavel ne spune că,  „viaţa pe care o trăiesc acum în trup” este trăită prin 

credinţa în Cel căruia Îi face mare plăcere să se dăruiască. Nu e vorba de 

dăruirea vieţii mele; e vorba de „moartea Domnului Isus”. Cu alte cuvinte, 

noi purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Isus. Nici măcar nu ne 

purtăm propria moarte. Duhul Sfânt doreşte să-ţi vorbească despre moartea 

Domnului Isus şi despre viaţa Lui înviată din tine. Astfel că noi nu suntem 

ca fluturii care ies afară dintr-un cocon al morţii. Noi suntem coconul sau 

locul morţii Sale, din care El iese, înviind asemeni unui fluture.  

 

         În ultimul tablou al Scripturii referitor la Hristos şi Mireasa Sa, vedem 

un râu cu apa vieţii. Acesta izvorăşte din Mielul care este pe tron. Acel Miel 

este Soţul nostru. Dar, dacă ne uităm şi mai atent, vedem că apa aceasta 

curge şi dinspre altceva. Dinspre noul Ierusalim. Mielul este întronat în  noul 

Ierusalim. Ce este noul Ierusalim? Să ne uităm la următoarele pasaje:  

 

           „Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea 

sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.” 

(Apocalipsa 21:2) 
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              „Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, pline 

cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ‚Vino  

să-ţi arăt Mireasa, nevasta Mielului!’ Şi m-a dus în Duhul, pe un munte 

mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din 

cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu.”  

(Apocalipsa 21:9-11a) 

 

 

          Noul Ierusalim nu reprezintă un oraş cu clădiri unde vom locui într-o 

zi, ci ne reprezintă pe noi, Mireasa lui Hristos. În mijlocul ei, pe tron, stă 

Mielul. Ea este făcută din aur transparent, pentru ca toţi cei care o privesc pe 

ea, să-L vadă pe El. Din Mielul care stă pe tron curge râul vieţii. Însă tronul 

este înăuntrul ei, astfel că râul curge şi prin ea. Râul izvorăşte din Mielul 

care stă pe tron şi curge prin Mireasa lui Hristos aducând vindecare 

neamurilor. Râul nu curge spre noul Ierusalim sau spre Biserică, ci spre 

naţiuni. Ea nu este beneficiarul, ci transmiţătorul. Ea se află într-un singur 

duh cu El, având gândurile Lui şi existând ca şi Trup al Lui.  

 

         Avem multe cântări care vorbesc despre intrarea în acest râu, însă noi 

nu suntem chemaţi „să intrăm” în el, ci să-l îndreptăm spre alţii. Adevărata 

biserică nu duce lipsă de nimic. Noi nu încercăm să beneficiem de calităţile 

râului, pentru că noi suntem una cu sursa lui – Mielul de pe tron. Trebuie să 

renunţăm ca biserică să mai fim o instituţie, şi să începem să ne comportăm 

ca şi Mireasă a lui Hristos. El este întronat în noul Ierusalim, Mireasa Lui, cu 

un scop: pentru a fi calea prin care El doreşte să se dăruiască altora.  Lasă-L 

pe Isus să se simtă în tine ca acasă.    
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Dăruirea de sine 
Întrebări de aprofundare 

 

CAPITOLUL PATRU: Ceea ce crezi, se revarsă 
 

1.  Ce spune Isus în Ioan 4:13-14 şi Ioan 7:38? 

 

2. Isus nu se referă la __________________________ , ci la 

__________________________ . 

 

3. Care este opinia greşită despre faptul că ar trebui să ne dăruim altora? 

 

4. De ce trebuie să devenim noi fântâni? 

 

5. Care este secretul revărsării acestui izvor nesecat de belşug? 

 

6. Care este rolul credinţei în această relaţie? 

 

7. Ce aspect rămâne neînţeles de către mulţi oameni? 

 

8. Ce obiecţie ar avea unii cu privire la acest fel de gândire? 

 

9. Dacă te uiţi la tine, ce concluzie tragi? 

 

10. Ce trebuie să facem în acest punct când constatăm că suntem goi şi 

disperaţi? 

 

11. Care este soluţia ca Hristos să se reverse prin noi? 

 

12. Ce fel de credinţă duce la revărsare? 

 

13. Dacă crezi într-un Isus îndepărtat, ce se va întâmpla? 

 

14. a. Care soluţie nu este de dorit? 

 

      b. Care este soluţia acceptabilă? 
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15. Ce anume a spus Isus înainte ca să ne promită că din inima noastră vor 

curge râuri de apă vie? 

 

16. Ce a crezut Isus? 

 

17. Care este învăţătura lui Isus privind apa vieţii? 

 

18. Ce se va întâmpla dacă vei încerca să crezi că anumite învăţături sunt 

adevărate? 

 

19. De ce? 

 

20. Ce înseamnă să-L urmăm pe Isus? 

 

21. Unde sunt înmagazinate majoritatea învăţăturilor şi crezurilor noastre? 

 

22. Ce se va întâmpla dacă suntem uniţi cu Capul bisericii? 

 

23. De unde nu vine Apa Vie?      

 

24. Care este problema multor creştini? 

 

25. Cum putem spune că ne aflăm pe aceeaşi lungime de undă cu Isus? 

 

26. Care este o altă parte a învăţăturii lui Isus? 

 

27. Cum ne vede Isus? 

 

28. Ce putem face chiar acum? 

 

29. Ce lucru special vede Isus în noi? 

 

30. Care este ideea principală din această carte pe care trebuie să ne-o 

însuşim? 

 

31. Care este calea lui Isus în orice circumstanţe? 

 

32. Cum a explicat Pavel ce i s-a întâmplat? 
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33. Ce a spus Pavel cu privire la ceea ce se revarsă din el? (2 Corinteni 4:10) 

 

34. Dacă actul trăirii unei vieţi care se revarsă, nu poate fi numit creştinism, 

atunci cum îl putem defini? 

 

35. Ce putem observa în ultima parte a Scripturii despre Hristos şi Mireasa 

Sa? 

 

36. Pe cine reprezintă noul Ierusalim?  
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Răspunsuri la 

întrebări 
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Un lucru cer de la Domnul 
 

 

1. Să locuiască toată viaţa lui în Casa Domnului şi să se minuneze de 

Templul Lui. 

 

2. Poziţii înalte, bogăţie, case măreţe, multe soţii şi copii. 

 

3. David se confrunta cu adversităţi pe toate fronturile, dar el nu apelează la 

Dumnezeu pentru eliberare. 

 

4. Un singur lucru. 

 

5. Consideră că acest concept este unul dezechilibrat atunci când nu li se 

oferă şi alte învăţături. 

 

6. Hristos trebuie să fie plinătatea acelui adevăr. 

 

7. Că ea era prinsă şi îngrijorată de multe lucruri. 

 

8. Fals. 

 

9. Marta era preocupată de detaliile pregătirii unei mese bune, însă Isus a 

considerat că preţuirea Cuvântului este esenţială. 

 

10. Că ea şi-a ales partea cea bună. 

 

11. a. La a sta jos şi a asculta Cuvântul. 

 

      b. Un singur lucru era dorinţa ei cea mai mare. 

 

12. Au dat la o parte orice alte dorinţe din inimile lor. 

 

13. Datorită stării inimii noastre. 

 

14. Vom încerca să o facem. 
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15. Mâinile. Faţa. 

 

16. „Îţi lipseşte un lucru.” 

 

17. Pentru că era bogat, era tânăr şi avea o anumită poziţie socială. 

 

18. După oameni cărora nu le pasă de nimicurile vieţii, ci caută cu dragoste 

frumuseţea Domnului. 

 

19. Ce preţuia el. 

 

20. Dragoste. 

 

21. Averile lui. 

 

22. A alergat spre ţintă pentru premiul chemării cereşti în Hristos Isus. 

 

23. Tot ceea ce a constituit un câştig pentru el, toate lucrurile. 

 

24. Pentru preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Isus Hristos. 

 

25. Le-a considerat gunoi. 

 

26. Iubiri. 

 

27. Va exista o pierdere a altor lucruri. 

 

28. Cu o comoară ascunsă într-un câmp. 

 

29. Pentru că ei nu L-au aflat niciodată pe Isus ca şi Comoară. 

 

30. Pentru că ele ne ajută să reuşim în viaţă. 

 

31. Cuvintele vieţii veşnice. 

 

32. Bucuria.       

 

33. Să renunţăm la alta. 
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34. Ei nu au dat comorile pământeşti în schimbul Comorii, iar acest lucru  

le-a creat un gol etern care nu poate fi umplut cu lucruri materiale.   

 

35. Pentru că-şi găsise comoara. 

 

36. Lucruri care sunt câştiguri şi care ne fac să ne încredem în carne. 

 

37. Dragostea care se revarsă din inimă. Îndeplinirea unei datorii. 

 

38. „Mă iubeşti?” 

 

39. Simon nu I-a dat lui Isus apă pentru spălarea picioarelor, dar femeia I-a 

spălat picioarele cu lacrimile ei şi I le-a şters cu părul ei. Simon nu L-a 

sărutat pe Isus, dar femeia nu înceta să-I sărute picioarele. Simon nu I-a uns 

capul lui Isus, dar femeia I-a uns picioarele cu mir. Femeia a iubit mult. 

Simon a iubit puţin. 

 

40. Credinţă şi obligaţie. 

 

41. Cea mai mare poruncă. 

 

42. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 

tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta.” 

 

43.    a. Păcătoase. Egoiste. 

 

         b. Inimile multora nu s-au întors niciodată cu adevărat la Domnul. 

 

44.  a. Obligaţie. Constrângere. 

 

        b. Pentru că şi-a găsit, în sfârşit, Comoara. 
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Proclamarea adevăratului mesaj 
                                  

 

CAPITOLUL UNU: Care este mesajul? 
 

 

1. Propovăduirea crucii. 

 

2. Puterea lui Dumnezeu. 

 

3. Crucea Domnului nostru Isus Hristos. 

 

4. Ungerile, doctrinele, experienţele, sacramentele, evanghelizarea, faptele 

bune, Duhul Sfânt şi orice altceva ce poate fi temă de studiu. 

 

5. Nu dorea să ştie altceva printre corinteni decât pe Isus şi pe El răstignit. 

 

6. Că oricine predică altceva, să fie anatema. 

 

7. El nu vorbeşte despre Sine. El vorbeşte ceea ce aude. Îl slăveşte pe Isus. 

El ni-L revelează pe Isus. 

 

8. Isus rămâne acelaşi ieri, azi şi în veci, însă manifestările exterioare ale 

Duhului Sfânt sunt temporare. 

 

9. El a propovăduit nu numai faptul că Isus a fost Hristosul şi că a murit 

pentru noi pe cruce, dar şi de ce anume a murit Hristos şi ce a realizat 

moartea Lui în legătură cu noi. 

 

10. Pentru că Îl dau la o parte pe Isus. 

 

11. Pentru a ne aduce la moarte şi astfel Hristos să devină viaţa noastră. 

 

12. Mânia lui Dumnezeu a fost abătută de la noi. Iertarea păcatelor care se 

capătă prin credinţă. Răscumpărare, justificare, sfinţire. 

 

13. În moartea noastră împreună cu Hristos. 
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14. Pedeapsa păcatului. Puterea. 

 

15. Pavel a fost răstignit împreună cu Hristos şi Hristos a trăit prin el.   

 

16. a. Prin revelaţie. 

      

      b. Înăuntrul lui. 

 

17. Ca Hristos să ia chip în ei. 

 

18. Nădejdea slavei. Speranţa noastră sau aşteptarea noastră este împlinită 

prin faptul că Hristos se formează în noi. 

 

19. Păcatele noastre sunt şterse. 

 

20. Nu era suflare în ele. Nu aveau viaţă. 

 

21. Pentru că ele nu pun accentul pe Hristos ca viaţă a lor. 

 

22. În timpul unei treziri, oamenii se aşteaptă ca Hristos să fie revărsat peste 

ei. În relaţia nou-testamentală, Hristos se formează în ei. 

 

23. Viaţa. 

 

24. Noi suntem templul lui Dumnezeu şi El locuieşte în noi. 

 

25. Asemeni unei mlădiţe care rămâne în viţă. 

 

26. Ca Hristos să locuiască în inimile lor prin credinţă. 

 

27. Primul fel de credinţă nu ne schimbă; noi doar acceptăm o doctrină. Dar 

încrezându-ne în Hristos care este în noi, Îi permitem astfel să trăiască prin 

noi. 

 

28. Pentru ca Hristos să poată locui în noi. 

 

29. Pentru că Trupul lui Hristos ar trebui să fie plin de viaţa lui Hristos.    
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Proclamarea adevăratului mesaj 
 

 

CAPITOLUL DOI: Pe ce punem accentul? 
 

 

1. Că dacă ar veni un alt om care le-ar propovădui un alt Isus, un alt duh sau 

o altă evanghelie, l-ar putea accepta în loc să-l respingă. 

 

2. Ea caută să le placă acestora. 

 

3. Despre o evanghelie prin care Hristos I-a fost revelat înăuntrul lui. 

 

4. Că galatenii începuseră să meargă după o altă evanghelie care gâdila firea 

pământească, mai degrabă decât după cea care se laudă cu Hristos în noi. 

 

5. Pe temelia apostolilor şi profeţilor. 

 

6. Temelia care era deja pusă şi care este Hristos. 

 

7. Moise îşi punea o maramă pe faţă când venea din prezenţa Domnului. Dar 

noi, când ne întoarcem spre Domnul, o vom face fără a ne acoperi faţa şi 

vom fi schimbaţi în chipul Lui. 

  

8. Prin filozofie şi amăgire deşartă, după învăţăturile începătoare ale lumii. 

 

9. Le gâdilă carnea. Îi face să se concentreze pe obţinerea binecuvântărilor 

acestei vieţi şi se raportează doar la un Hristos care oferă ajutor. 

 

10. Ca unii care acordă importanţă la ceea ce au văzut. Mintea lor este 

împânzită cu gânduri deşarte. Ei au pierdut legătura cu Capul. 

 

11. Ei credeau că au o înţelegere superioară cu privire la ierarhiile de îngeri 

şi demoni, şi la lucrurile adânci ale Duhului Sfânt. 

 

12. O nevoie a revelaţiei lui Hristos. Faptul că noi suntem în Hristos. 

Lucrarea crucii de tăiere împrejur a cărnii noastre. Relaţia noastră unul cu 

celălalt în Trupul lui Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei.  
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13. Pavel foloseşte termenul „epi-gnosis” (deasupra înţelegerii) pentru a 

arăta că realitatea vieţii lui Hristos depăşeşte doctrina gnosticilor. 

 

14. În Arabia, timp de trei ani. 

 

15. Fusese mântuit, avusese parte de o întâlnire supranaturală cu Hristos, 

auzise unui glas din cer şi primise o chemare de a merge în lucrare. 

 

16. I-a făcut de cunoscut taina Trupului lui Hristos şi felul în care suntem 

părtaşi acestuia.  

 

17. Printr-o revelaţie crescândă a lui Hristos în chipul căruia suntem 

schimbaţi. 

 

18. El vorbeşte despre piatra pe care Îşi va zidi Biserica Sa. 
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Proclamarea adevăratului mesaj 
 

 

CAPITOLUL TREI: Crucea ca şi temelie 
 

 

1. Temelia. 

 

2. „Şi când se surpă temeliile ce ar mai putea să facă cel neprihănit?” 

 

3. O punem deasupra lui Hristos. 

 

4. Ca fiind propovăduirea crucii. 

 

5. O manifestare exterioară a Duhului Sfânt. 

 

6. A păcatului, a sinelui, a lui Satan şi a condamnării. 

 

7. Predicarea altor subiecte nerelevante. 

 

8. Un alt subiect. Inima. 

 

9. Aşa cum toiagul lui Moise a înghiţit celelalte toiege ale înţelepţilor 

Egiptului, mesajul crucii lui Hristos înghite toate celelalte mesaje. 

 

10. Înţelepciunea lui Dumnezeu. 

 

11. Că moartea pe cruce este mijlocul spre victorie. 

 

12. Să o luăm zilnic. 

 

13. Laudă. 

 

14. Act. Natură. 

 

15. a. În persoana Mielului lui Dumnezeu. 

 

      b. Revelaţia Mielului. 
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16. Să ne arate marea semnificaţie a crucii în persoana Mielului. 

 

17. Un Miel care pare junghiat. 

 

18. Care moare. Care înviază. 

 

19.  Pentru că ar însemna o respingere a Fiului Său, Mielul. 

 

20. Mielul. 

 

21. „Eşti vrednic.” 

 

22. Pe Muntele Sionului. 

 

23. Cortul lui David. 

 

24. Cântarea Mielului. 

 

25. Mielul care merge la război şi învinge. 

 

26. Lumina ei. 

 

27. Ei L-au urmat pe Miel oriunde a mers. 
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              Proclamarea adevăratului mesaj 

 

 

CAPITOLUL PATRU: Duşmani ai crucii lui Hristos 
 

 

1. Noi suntem botezaţi în moartea lui Hristos. 

 

2. Atracţiile şi poftele ei. 

 

3. Pentru că mulţi au o înţelegere greşită a crucii. 

 

4. Pentru a fi demni de El, trebuie să ne luăm crucea şi să-L urmăm. A ne 

pierde viaţa de dragul Lui înseamnă a o câştiga. 

 

5. Ca şi Prieten şi Salvator. 

 

6. Luarea crucii. 

 

7. A-L sluji pe El cu o mână, iar cu cealaltă a lucra pentru sinele şi confortul 

nostru. 

 

8. A-L urma pe Isus înseamnă a ne pierde viaţa pentru El şi a o câştiga din 

nou. Dar când încercăm să ne păstrăm viaţa pentru noi înşine şi când Îl 

căutăm pe Isus pentru acest lucru, noi ne pierdem, de fapt, viaţa. 

 

9. Ca şi un instrument prin care Dumnezeu aduce puterea şi biruinţa în 

vieţile noastre. Ne ajută să învingem obstacolele din vieţile noastre. Ne ajută 

să putem realiza orice.   

 

10. Prin aceea că îi transmite ideea de autosuficienţă sprijinind firea mândră 

a omului. 

 

11. Insuficienţa. Lipsurile. Nevoile. 

 

12. Lucrarea reală a crucii este îndreptată înspre dezvăluirea şi omorârea firii 

pline de pofte. 

 

13. a. El nu încearcă neapărat să le îndepărteze. 
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     b. El încearcă să ne facă să înţelegem că nevoia noastră cea mai mare este 

aceea de a ne schimba în chipul lui Hristos. 

 

14. De infirmităţile nostre, de toate lucrurile. 

 

15. În loc să fie victorios în luptă, Isus a avut parte de o moarte teribilă 

provocată de duşmanii Lui. În acest fel, El a adus în faţa celor mândri, o 

imagine a suferinţei şi ruşinii. 

 

16. Prin construirea de clădiri confortabile şi oferirea de activităţi sociale. 

 

17. Pentru a da impresia că au succes şi că ştiu să strângă fonduri, menţinând 

congregaţii mari şi implicit o bază financiară largă. 

 

18. a. Va da la o parte subiectele care gâdilă mândria şi carnea. 

 

      b. Nevoia credincioşilor de a fi locuiţi şi controlaţi de natura lui Hristos. 

 

19. Iertarea. Puterea păcatului. 

 

20. Omorârea noastră. Oferirea vieţii lui Hristos. 

 

21. A fi de acord cu Cuvântul lui Isus referitor la faptul că, crucea Lui este şi 

crucea noastră şi moartea Lui este şi moartea noastră. 

 

22. Crucea. Crucea. Moartea. Moartea. Învierea. Învierea. 
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Proclamarea adevăratului mesaj 
 

 

CAPITOLUL CINCI: Concluzia temei 
 

 

1. Acela de a spune că Hristos şi El răstignit este singura temelie adevărată. 

 

2. Act istoric. 

 

3. Crucea există ca să ne binecuvânteze. Isus a suferit crucea ca să ne 

îmbunătăţească existenţa umană. Crucea are de-a face cu moartea lui Isus, 

nu cu a noastră personală. 

 

4. Celui credincios până la moarte. 

 

5. Trecând prin moarte. 

 

6. Zilnic. 

 

7. a. A purtat-o întotdeauna în trupul său. 

 

    b. Pentru ca şi viaţa lui Isus să se manifeste în trupul lui Pavel. 

 

8. Crucificând omul vechi. 

 

9. Vom încerca să trăim pentru Hristos, în loc să trăim prin El, şi nu va 

exista nicio transformare după chipul Lui. 

 

10. Lumii. 

 

11. Noi nu mai trăim pentru noi înşine. 

 

12. Ne-am face doar lucrurile noastre. Vom compromite adevărul pentru 

autoprotejarea noastră. Oamenii şi lucrurile vor avea o influenţă mai mare în 

vieţile noastre decât Dumnezeu. 

 

13. Că ea este prea mare şi prea grea. 
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14. Mândria şi amestecarea lucrării cu ambiţia egoistă şi cu gloria trecătoare. 

 

15. Spre extremism, excese, control, legalism şi tratament aspru aplicat 

membrilor bisericii. 

 

16. Reputaţia, lucrarea şi faima lor.   
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
 

 

CAPITOLUL UNU: În aşteptarea lui Isaac 
 

 

1. Metoda folosită pentru a produce sămânţa. Sămânţa pe care o acceptăm ca 

împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. 

 

2. Că vor avea o sămânţă din care se va forma poporul Israel. 

 

3. Douăzeci şi cinci de ani. 

 

4. A fost încercat sever cu privire la părerile lui despre metodele prin care 

Dumnezeu urma să-Şi îndeplinească promisiunea. 

 

5. Pe Hristos. 

 

6. Vechiul şi Noul Legământ. 

 

7. Sămânţa pe care o vom produce. 

 

8. Fapte. 

 

9. Că noi trebuie să facem ceva pentru a împlini promisiunile lui Dumnezeu. 

 

10. Unirea lui Avraam cu Agar. 

 

11. Noi ar trebui să-L aşteptăm pe Dumnezeu ca El să-Şi îndeplinească 

promisiunea.  

 

12. Că Hristos trebuie să fie revelat în cel credincios. 

 

13. Între chemarea lui Dumnezeu şi producerea seminţei. 

 

14. Pentru că după o perioadă în care nu a produs nimic, un credincios poate 

lua în considerare alte mijloace de îndeplinire a scopului. 

 

15. Pentru că te uiţi în jur şi vezi alţi creştini trăind într-o aparentă rodnicie. 
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16. a. Oamenii din jur – dorim să arătăm la fel de rodnici ca şi ceilalţi. 

 

      b. O dorinţă adâncă de a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu. 

 

      c. Teama de eşec.    

 

17. Când dorim să punem mâna să facem ceva fără să auzim în prealabil 

glasul Domnului. 

 

18. Lipsă de rod. Naşterea lui Ismael. 

 

19. Acela care porneşte din Viţă prin noi. 

 

20. Credinţa. 

 

21. Aşteptat. Împlinirea.  

 

22. În etape. 

 

23. Trebuie să-l înţărcăm de dorinţa de a i se da imediat ceea ce cere. 

 

24. Celor înţărcaţi de curând, celor luaţi de la sân. 

 

25. Tăierea împrejur. 

 

26. Tăierea cărnii. Dumnezeu trebuie să-l separe pe Ismael de credincios. 

 

27. a. Îl persecută pe Isaac. 

  

      b. E mândru. 

  

      c. Vine pe lume mai repede decât Sămânţa. 

 

 28. În minte. 

 

29. Înseamnă să permitem „gândurilor-sămânţă” din mintea noastră să 

conceapă planuri, lucrări şi alte lucruri care nu fac decât să nască Ismaeli. 
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30. Pentru că nu cunoaştem punctul de vedere al lui Dumnezeu şi devenim 

nerăbdători cu privire la timpul hotărât de El. 
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
 

 

CAPITOLUL DOI: Tăcerea lui Dumnezeu cu privire la Ismael 

 
 

1. Că El trimite ploaie şi peste cel drept şi peste cel nedrept. 

 

2. Că El îi binecuvântează fiindcă le place de ei sau că este mulţumit în mod 

special de ei. 

 

3. Cu răsplătirile lui Dumnezeu pentru faptele lor. 

 

4. Puterea şi autoritatea lui Dumnezeu au rămas iniţial peste fiecare, dar El 

Şi-a retras apoi Duhul şi prezenţa, lăsându-i goi. 

 

5. Că binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat că noi ne 

conformăm voii şi dorinţelor Lui. 

 

6. Ca noi să producem ceea ce El a intenţionat de la început. 

 

7. Dumnezeu nu I s-a arătat lui Avraam pentru a-i spune că nu e mulţumit de 

Ismael şi că nu el va fi moştenitorul. 

 

8. A considerat că Dumnezeu e mulţumit atât cu Ismael cât şi cu unirea lui 

cu Agar. 

 

9. Ismael a început să ocupe în inima lui Avraam locul destinat lui Isaac. 

 

10. Pentru că El îi binecuvântează şi pe aceştia. 

 

11. Că El Îşi va încheia legământul cu Isaac. 

 

12. Deoarece corecţia ar trebui să fie o parte minoră a relaţiei noastre cu 

Dumnezeu, nu majoră, aşa cum tindem să credem noi. 

  

13. a. De o relaţie în care să auzim şi să discernem Cuvântul lui Dumnezeu 

cu privire la noi. 
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       b. De inimi ascultătoare. 

 

       c. De mai multă răbdare şi credinţă şi de mai puţină îngrijorare. 

 

       d. De a asculta Cuvântul lui Dumnezeu şi de a-I înţelege semnificaţia. 

 

14. Acela că nu este încă momentul producerii Seminţei.  

 

15. Probleme. Eşecuri. Venirea Domnului. 

 

16. Deoarece Avraam avea deja nişte idei preconcepute cu privire la Ismael. 

 

17. Cu trăirea sub Lege. 

 

18. Este reflectată de contrastul dintre credincioşii care caută favoarea lui 

Dumnezeu prin propriile lor puteri şi cei care cred ca Sămânţa promisă este 

singura lor resursă. 
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Ruperea legăturilor cu Ismael 
 

 

CAPITOLUL TREI: Renunţarea la Ismael 
 

 

1. Cea naturală şi cea spirituală. 

 

2. Încercarea omului de a-I da lui Dumnezeu ceea ce doreşte. 

 

3. Ismael. Isaac. 

 

4. A murit. 

 

5. Viaţa naturală. Vieţii spirituale. 

 

6. Viaţa naturală se va impune cerând să i se acorde toată atenţia. 

 

7. Ne vom irosi vieţile încercând să îndepărtăm carnea şi să scăpăm din 

robie. 

 

8. Nu este acela de a îndepărta carnea, ci de a muri în inimile noastre faţă de 

dorinţa ca Dumnezeu să o binecuvânteze. 

 

9. Trebuie alungate. 

 

10. Biruirea. Îndepărtarea. 

 

11. Ea a fost alungată din Ţara Promisă şi trimisă în pustie. 

 

12. După ce am cochetat cu carnea şi am încercat să ne îmbunătăţim pe noi 

înşine, ajungem la concluzia că nu este nicio speranţă de schimbare, dacă nu 

avem natura lui Hristos în noi. 

 

13. Lipsa de speranţă care ne-a cuprins cu privire la carnea noastră. 

 

14. Ea a fost stearpă. 

 

15. Pentru că ele pot concepe pe cale naturală. 
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16. Sara a fost singura aleasă de Dumnezeu să aducă pe lume Sămânţa. 

 

17. Râsul. 

 

18. „Bucură-te, stearpo!” 

 

19. Reprezintă legea şi felul în care se interpune ea în relaţia noastră cu 

Dumnezeu după ce L-am primit pe Hristos. 

 

20. a. Răbdare. 

 

      b. Timp petrecut în Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

      c. Încredere în Dumnezeu că El va face ceea ce a spus.  
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Rodnic în orice faptă bună 
 

 

1. Că doar atâta trebuie să ştim înainte de a putea face mari lucrări pentru 

Dumnezeu. 

 

2. O creştere în cunoaşterea Domnului. 

 

3. Rodirea şi faptele. 

 

4. În ceea ce facem pentru Dumnezeu. 

 

5. Suntem iubiţi în mod egal de Dumnezeu. 

 

6. Că vom fi egali şi în producerea roadelor. 

 

7. Valoarea noastră ca persoană. Valoarea noastră în slujire atât cât trăim pe 

pământ.  

 

8. Că sunt diferite niveluri de producere a roadelor. 

 

9. Cea care a produs de o sută de ori mai mult. 

 

10. Judecata se referă la felul în care lucrarea noastră s-a legat de adevărata 

temelie a lucrării lui Dumnezeu, care este Isus Hristos. 

 

11. Lemnul reprezintă ceea ce e omenesc. Fânul şi trestia reprezintă slujirea 

care are la bază efortul omenesc. 

 

12. Pentru că ele au trecut deja prin focul şi presiunea care le-au modelat. 

 

13. Dumnezeirea, natura lui Dumnezeu. 

 

14. La sursa şi calitatea roadelor produse. 

 

15. Pe baza abilităţii fiecăruia. 

 

16. Pe măsura darului lui Hristos. 
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17. La rădăcina şi grăsimea măslinului. 

 

18. Deoarece ele nu se relaţionează în mod egal la Hristos ca şi sursă a lor. 

 

19. Atunci când ceea ce realizăm se datorează vieţii şi puterii lui Hristos şi 

nu nouă înşine. 

 

20. Prin folosirea a ceea ce i s-a încredinţat fiecăruia. 

 

21. Dumnezeu va fi nemulţumit. 

 

22. A vorbi doar ceea ce vine de la Dumnezeu. A sluji doar prin puterea lui 

Hristos. 

 

23. Ca Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile prin Isus Hristos. 

 

24. Rodnicie. 

 

25. Cu măsura în care ne lepădăm de noi înşine şi-I permitem lui Hristos să 

se manifeste prin noi.   
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Dăruirea de sine 
 

 

CAPITOLUL UNU: Duhul care Se dăruieşte 
 

 

1. Duhul care doreşte mai degrabă să dăruiască decât să primească. 

 

2. Acela de a se dărui pentru folosul altora. 

 

3. Mântuirea şi unirea cu Hristos. 

 

4. Vom fi aşa ca El în această lume. Vom căuta să trăim pe pământ aşa cum 

El trăieşte în cer, să manifestăm natura Lui care se dăruieşte.  

 

5. Interesul personal şi autoprotecţia. 

 

6. Moarte. 

 

7. Viaţa spirituală se dă la moarte pentru alţii, în timp ce moartea este o viaţă 

care se autoprotejează. 

 

8. Prin jertfă. 

 

9. „Nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot care să nu mă 

coste nimic.” 

 

10. Atunci când îl putem da. 

 

11. Deoarece El S-a dat deja cu totul. 

 

12. Pentru a avea şi altele de acelaşi fel. 

 

13. „Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 

 

14. Spre acelaşi lucru care L-a caracterizat şi pe Isus: dăruirea faţă de alţii. 

 

15. A sluji şi a-Şi da viaţa. 
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16. Ne transformăm în chipul Lui şi vom avea dorinţa de a ne dărui altora. 

 

17. Le aducem celorlalţi un imens câştig. 

 

18. Omul nostru din afară se trece în timp ce omul dinăuntru se înoieşte din 

zi în zi. 

 

19. Soarele ne dă lumina sa în timp ce se consumă. 

 

20. Vrea să se asigure că ei sunt distruşi, nu el. 

 

21. Plata pentru eliberarea altora. 

 

22. Încercarea de a împlini scopurile înalte ale lui Dumnezeu în Hristos, prin 

metode omeneşti. 

 

23. Un car tras de boi. 

 

24. Chivotul este purtat de oameni şi la fiecare şase paşi sunt sacrificaţi boi. 

 

25. Faptul că puterii naturale trebuie să i se pună capăt ca şi metodă de 

îndeplinire a scopului. 

 

26. Înţelepciunea umană vrea să folosească forţa umană pentru Domnul, dar 

dacă vrem ca apa vie a lui Hristos să curgă prin noi, trebuie să renunţăm la 

ea.  

 

27. Prin a lăsa duhul dăruirii de sine să se manifeste în mod sacrificial faţă 

de alţii. Prin a nu fi preocupaţi de efectul pe care pierderea l-ar putea avea 

asupra noastră. Ne dăruim pentru că nu putem trăi altfel. Suntem o jertfă de 

băutură. 

 

28. Nu noi vom alege cui ne vom dărui sau locul unde o vom face. 

 

29. Natura umană ne lasă să ne dăruim doar acelor lucruri cu care suntem de 

acord. 

 

30. Nu a putut să-Şi aleagă locul unde va fi jertfit. 

 

31. De aprobarea umană, de aplauze, de recunoaştere. 
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32. Faptul de a fi motivaţi de sentimente de simpatie. 

 

33. Că te vei dărui până când ceilalţi vor putea să se hrănească ei înşişi din 

Dumnezeu. 

 

34. A ne îndepărta sinele din centrul vieţii noastre şi a-L face pe Hristos 

centrul ei. 

  

35. Nu vei accepta acest lucru, ci vei alege în schimb să te dăruieşti. 

 

36. Starea inimilor noastre.  
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Dăruirea de sine 
 

 

CAPITOLUL DOI: Turnat ca o jertfă de băutură 
 

 

1. Era vărsată. 

 

2. Duhul crucii. Lucrarea pe care a realizat-o crucea. Jertfă pentru păcat.  

Jertfă de bun miros.  

 

3. Jertfa se înălţa spre cer, iar ceea ce era turnat se îndrepta spre pământ. 

 

4. S-a dat la moarte. 

 

5. Pentru că pare că nu realizează nimic. Ar fi putut fi folosită pentru scopuri 

mult mai practice. 

 

6. Ea nu a aşteptat ca Duhul să se reverse peste ea într-un mod vizibil. 

Reacţiile ei nu s-au bazat pe manifestările exterioare ale Duhului Sfânt. 

 

7. El a spus că oriunde se va predica evanghelia, se va spune şi ce a făcut 

această femeie. 

 

8. Să-ţi împlinească dorinţele inimii. 

 

9. El a vărsat apa. 

 

10. Deoarece Duhul jertfei de băutură este un duh al dăruirii de sine. 

 

11. Hristos a îndurat crucea pentru a realiza lucruri mari. Moartea lui Isus a 

servit unor scopuri practice. 

 

12. Doresc să fie ei înşişi umpluţi. 

 

13. Deoarece a observat că oamenii lui au dat dovadă de un spirit al dăruirii 

de sine. El a dorit astfel să arate acelaşi lucru. 

 

14. Om care dăruieşte. Om care se aşteaptă să primească. 
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15. El a considerat că nu este timpul potrivit pentru a primi acele 

binecuvântări. 

 

16. El a ales să sufere cu poporul lui în loc să se bucure de plăcerile de o 

clipă ale păcatului. 

 

17. Visurile tinereţii, dorinţele pământeşti ale sufletului. 

 

18. Deoarece L-a ales pe Domnul şi calea Lui în viaţă. 

 

19. Deoarece am ales calea de bunăvoie, nu din obligaţie. Deoarece 

Dumnezeu ne iubeşte şi este mulţumit cu ceea ce am realizat. Dumnezeu 

vrea cu adevărat să ne binecuvânteze şi să ne dea dorinţele inimilor noastre. 

 

20. Acela conform căruia credincioşii ar trebui să beneficieze din partea lui 

Dumnezeu de orice binecuvântare posibilă. 

 

21. Atunci când el a ajuns la binecuvântare şi glorie. 

 

22. Ei cred că scopul final care trebuia atins este descris în capitolul întâi din 

cartea Iov. 

 

23. El a dorit să-l facă pe Iov să-L acuze pe Dumnezeu şi să-l întoarcă 

împotriva Lui, deoarece el primise binecuvântările din partea lui Dumnezeu. 

 

24. Ei îşi irosesc binecuvântările ca şi fiul risipitor. 

 

25. Ca să-şi găsească desfătarea supremă în Dumnezeu. 

 

26. Bucuria. Plăcerea. Satisfacţia. 

 

27. Să-şi dea viaţa până la ultima picătură pentru ceilalţi. 

 

28. I-ar plăcea ca oamenii să fie impresionaţi de minunata chemare pe care a 

primit-o din partea lui Dumnezeu.  

 

29. Nu-i pasă de el însuşi şi de ceea ce l-ar satisface. Are disponibilitatea de 

a rămâne anonim. Face munca unui slujitor menţinând o atitudine bună.  
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30. A absorbi ceva pentru a ne simţi satisfăcuţi. 

 

31. Vom consuma totul pentru plăcerile noastre. 

 

32. Ei nu au mai dorit să lupte fiindcă le plăcea ţinutul de pe malul estic al 

râului. 

 

33. Când nu mai credem în nimic. 

 

34. Ei nu s-au gândit la confortul lor fiindcă aveau ceva mult mai înalt 

pentru ce să lupte. Ei nu-şi doreau odihna atâta timp cât Israelul nu era în 

odihnă.  

 

35. Dar. Sângele celui ce a dat-o. 
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Dăruirea de sine 
 

 

CAPITOLUL TREI: Biserica – un vas 
 

 

1. Disponiblitate faţă de Isus ca şi Mireasă a Lui, ca şi un instrument şi ca şi 

un vas. 

 

2. Acela de a continua să se dăruiască. 

 

3. Că El se simte în noi ca acasă. 

 

4. Împlinirea nevoii ei şi potolirea setei. 

 

5. Ca ea să devină un mijloc de dăruire către alţii. 

 

6. Că El avea nevoie de cineva care să împartă altora apa vie pe care o 

oferea. 

 

7. În vase pământeşti, de lut. 

 

8. A început să dea şi altora ceea ce primise. 

 

9. Moartea Domnului Isus. 

 

10. Găleata prin care Isus se dă altora. 

 

11. Biserica se aşteaptă ca Isus să i se dăruiască. 

 

12. Felul în care biserica îşi desfăşoară programele, dorind ca Duhul Sfânt să 

se reverse, dorind ca binecuvântările să curgă peste ea, pentru a se simţi 

bine. 

 

13. Seci. Însetaţi. În nevoie. 

 

14. a. El a binecuvântat-o făcând-o împărăteasă.  

 

      b. Ea şi-a riscat tot confortul şi chiar viaţa de dragul poporului ei. 
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15. Pentru un astfel de timp, pentru un scop. 

 

16. Pe natura dăruitoare a Fiului care trăieşte în noi. 

 

17. Dată altora. Nu păstrată. 

 

18.  Dorinţa lui Isus ca toţi cei care Îi aparţin să fie asemeni unei jertfe de 

băutură. 

 

19. „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, 

din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 

 

20. Să ne stâmpere setea. 

 

21. Ca noi să devenim canale ale Vieţii. 

 

22. Când vom fi aşa de plini încât ceea ce este în noi începe să se reverse. 

 

23. Apa care a curs în pustie, din stâncă, după ce Moise a lovit-o. 

 

24. Că noi trebuie să fim una cu El în dăruire şi pierdere, să fim părtaşi cu El 

la dăruirea Vieţii şi altora. 

 

25. Mai mult ca un deşert însetat decât ca o naţiune din care curge lapte şi 

miere. 

 

26. Pentru a dărui apă pământului însetat.  

 

27. Ei oferă prospeţime, trezire, înviorare şi stâmpărare celor ce trăiesc 

despărţiţi de şuvoiul Vieţii Sale eterne. 

 

28. Ei petrec prea mult timp încercând să bea din fântânile religiozităţii. 

 

29. Noi nu-L vom căuta pe Isus pentru a ne sprijini şi a ne feri de uscăciune. 

 

30. Atunci când vom înceta să primim diferite lucruri de la Isus şi să-L 

primim pe El ca parte a noastră. 
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Dăruirea de sine 
 

 

CAPITOLUL PATRU: Ceea ce crezi, se revarsă 
 

 

1. Că ceea ce crezi se va revărsa în afară.  

 

2. Aspecte doctrinare. Efecte în viaţa noastră. 

 

3. Aceea ca noi să devenim nişte frumoase fântâni în jurul cărora oamenii să 

se strângă şi să se uite la ele cu admiraţie. Felul cum le apărem altora. 

 

4. Pentru ca alţii să-şi poată stâmpăra setea. 

 

5. Credinţa. 

 

6. Ne leagă de Isus ca şi sursă. 

 

7. Ei se gândesc la Isus ca la sursa care se revarsă peste ei. 

 

8. Unii ar putea spune că sunt incapabili să se reverse din cauza propriilor 

lipsuri.  

 

9. Că nu ai nimic de dat altora. 

 

10. Să strigăm la Dumnezeu din toată inima pentru a ne face un vas din care 

El să se reverse. 

 

11. A-L considera, prin credinţă, drept sursă a noastră. 

 

12. Credinţa în Isus care este izvorul, fântâna din noi. 

 

13. Nimic. 

 

14. a. A aştepta până când El va revărsa peste tine un şuvoi. 

 

      b. A te decide să fii un canal prin care El să curgă. 
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15. „Învăţătura Mea nu este a Mea.” 

 

16. Ceea ce I-a spus Tatăl. 

 

17. Noi suntem uniţi cu El cu scopul de a-I permite să se dăruiască mai 

multor oameni. 

 

18. Te vei împiedica de propriile tale limite. 

 

19. Credinţa într-o doctrină nu te schimbă. Doar Isus o poate face. 

 

20. A renunţa la doctrina noastră şi la părerile noastre religioase şi a ne 

însuşi credinţa Lui. 

 

21. În capul nostru. 

 

22. Şuvoiul va cuprinde orice parte a Trupului. 

 

23. Din cer. 

 

24. Ei nu funcţionează ca şi când ar fi uniţi, ci separaţi. 

 

25. În felul nostru de a înţelege. 

 

26. „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” 

 

27. Ca şi mlădiţe gata să dăruim plinătatea Lui. 

 

28. S-o rupem cu felul nostru carnal de a ne vedea starea. 

 

29. Că lăsăm viaţa Lui să curgă prin noi. 

 

30. Isus este apa vie şi este Cel ce trăieşte pentru a se dărui altora, iar noi 

suntem canalul sau fântâna Lui. 

 

31. „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească, şi să-Şi 

dea viaţa răscumpărare pentru mulţi.” 

 

32. El s-a considerat un vas de lut, iar pe Isus L-a considerat comoara din el. 
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33. „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, 

pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” 

 

34. Este moartea Domnului nostru Isus Hristos. 

 

35. Râul curge din Mielul care stă pe tron şi străbate noul Ierusalim. 

 

36. Pe Mireasa lui Hristos. 

 

 


