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INTRODUCERE
”Cuvantul vorbit lui Ieremia din partea Domnului si care suna
astfel:’Scoala-te si pogoara-te in casa olarului; acolo te voi face sa
auzi cuvintele Mele!’ Cand m-am pogorat in casa olarului, iata ca
el lucra pe roata. Vasul pe care-l facea n-a izbutit, cum se intampla
cu lutul in mana olarului. Atunci el a facut alt vas, asa cum i-a
placut lui sa-l faca. Si Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:’ Nu
pot Eu sa fac cu voi ca olarul acesta, casa a lui Israel?’ zice
Domnul. ‘Iata, cum este lutul in mana olarului, asa sunteti voi in
mana Mea, casa a lui Israel’!” Ieremia 18:1-6
Acesta carte pe care o aveti in maini este fructul unei lungi munci de sfaramare
si trasnformare pe care am suferit-o timp de 25 de ani de viata crestina. In acesti
ultimi ani (1999-2012), Domnul s-a focalizat mult pe formarea mea; M-a supus
deci unui modelaj mai intens ;mi-a taiat din ramurile inutile. As vrea sa va
vorbesc despre maretia Dumnezeului lui Abraham pe care-L servesc si sa va
impartasesc tot ce-am invatat si ce mai invat inca si azi, prin experienta mea
personala atat in viata mea cat si-n slujba Lui.
Inainte de-a incepe sa vorbesc despre maretia Domnului si modul in care El isi
formeaza lucratorii, as vrea sa va zic mai intai de lucrarile Lui. Caci doar
privind capodopera unui artist, ii observam ingeniozitatea:”Ridicati-va ochii in
sus si priviti! Cine a facut aceste lucruri? Cine a facut sa mearga dupa numar,
in sir, ostirea lor? El le cheama pe toate pe nume ; asa de mare e puterea si
taria Lui, ca una nu lipseste.” Isaia 40:26
In cartea Psalmilor cap. 19, David povestete cum intinderea cerului manifesta
Gloria Celui PreaInalt. Mainile Olarului ce ne modeleaza a creat imensitatea
universului. Dupa cercetarile stiintifice, putem observa doar 10% din univers, ce
ramane 90% este de neobservat chir cu telescoapele cele mai performante. Din
cel 10% observabil, n-avem acces real decat la 4%. Cele 96% din 10%
observabile sunt: materie neagra sau sumbra (gaz molecular, stele moarte, de
talie inferioara, negre sau brune etc.) deci toate invisibile. Toate galaxiile (in jur
de 200 miliarde) vazute de noi pe cer intra tot in acest 4%.
Galaxia noastra se numeste Calea Lactee si ea are intre 150-400 de miliarde de
stele. Viteza Soarelui este de 100 de miliarde ani lumina si traverseza galaxia
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noastra cam la o viteza de 300000 Km pe secunda. Pamantul se invarte in jurul
Soarelui cam la o viteza de peste 107000 km pe ora si in jurul lui axei lui cam la
10000 km pe ora. Totusi, nu avem niciodata ameteli! Planetele nu se lovesc
niciodata intre ele si nu-si ies din orbita, caci urmaresc legile fizicii (masa,
spatiul, timpul, miscarea, gravitatia )stabilite de Dumnezeu:”Asa vorbeste
Domnul:’Daca puteti sa rupeti legamantul Meu cu noaptea, asa incat ziua si
noaptea sa nu mai fie la vremea lor’,” Ieremia 33:20. “ asa vorbeste Domnul:’
Daca n-am facut legamantul Meu cu ziua si cu noaptea, daca n-am asezat
legile cerurilor ai ale pamantului’.”Ieremia 33:25. Olarul e mai intelligent
decat toti oamenii de stiinta reuniti, Aleluia!
Dumnezeu, in calitate de Olar si de Arhitect prin excelenta, a prevazut planeta
Pamant cu un scut natural numit’camp magnetic’ ca sa-l protejeze de vanturile
solare. Campul magnetic se face simtit pana la o altitudine inalta , intr-o
regiune numita magnetosfera (altitudinea de peste1000 km).
Magnetosfera protejeaza Pamantul de vanturile solare(mai ales de particulele
energetice emise de Soare) pentru ca ea orienteaza razele solare in lungul
campului magnetic terestru. Oprirea particulelor solare e cel mai eficace la
Ecuator si slaba la poli ( de aici si existenta aurolelor poleare numite boreale).
Campul magnetic are rol deci de scut natural al pamantui. Mainile Olarului au
creat Luna si au plasat-o la 384000 km de Pamant, distanta precisa unde joaca
un rol de stabilizator pentru conditiile noastre climaterice, prin faptul ca mentine
Pamantul in axa sa de 23,5°. Daca ea nu ar exista (fara Luna), axa ar fi inclinata
de la 0° la 90 °, iar Pamantul ar fi transformat intr-o nebun titirez si toata viata
de pe el ar disparea (Geneza 1:14-19).
Mainile Olarului au creat Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul nostru
olar, ca un scut ce proteajeaza Pamantul de comete si de asteroizi, impiedicand
astfel o coliziune fatala. Exista in tot universal sute si sute de miliarde de galaxii
in care se gasesc miliarde si miliarde de stele-stele in jurul carora orbiteaza
miliarde si miliarde de planete. Cifrele astea, in ele insele, ne pot invarti capul,
nu?
Totusi, in Isaia 42:12-15:”Cine a masurat apele cu mana lui? Cine a
masurat cerurile cu palma si a strans tarana pamantului intr-o treime de
masura? Cine a cantarit muntii cu cantarul si delaurile cu cumpana?Cine a
cercetat Duhul Domnului si cine L-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine S-a
sfatuit El, ca sa ia invatatura! Cine L-a invatat cararea dreptatii? Cine L-a
invatat intelepciunea si I-a facut cunoscut calea priceperii! Iata neamurile sunt
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ca o picatura de apa din vadra, sunt ca praful pe o cumpana; El ridica
ostroavele ca un bob de nisip.” si in Psalmul 147:4 e zis ca Dumnezeu stie
numarul stelelor si le-a dat la fiecare un nume!
Universul e ca o graunte de nisip in raport cu cerurile si Domnul e atat de mare
ca cerurile cerurilor nu-I pot contine maretia sau gloria(1 Imparati 8:27).
” Prin credinta pricepem ca lumea a fost facuta prin Cuvantul lui Dumnezeu,
asa ca tot ce se vede n-a fost facut din lucruri care se vad.”Evrei 11:3.
Galileo, fizician si astronom Italian din sec. al-XVII-lea a recunoscut maretia
Creatorului – de exemplu in scrisoarea lui catre ducesa Cristina a Lorenei,
zicea:” Intentia Duhului Sfant e sa ne invete cum mergem in cer si nu cum
merge cerul.”
Omul
“Te laud ca sunt o faptura asa de minunata. Minunate sunt lucrarile Tale si
ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”Psalm 139:14
Omul-creatura cea mai minunta creata de Dumnezeu are un creier ce contine
100 miliarde de neuroni(celule). Fiecare neuron primeste de la 1000 pana la
10000 de legaturi sinoptice venite de la alti neuroni; astfel incat in total exista in
el in jur de un milion de miliarde de conexiuni. Informatia circula cu o viteza de
100m/s.
ADN-ul
Daca ati scrieti o scrisoare cuiva, trebuie sa aplicati semnatura ca ea sa aiba
valoare; Dumnezeu face acelasi lucru: creindu-ne, El a pus in noi ADN-ul Lui,
semnatura Sa.
“ Cand eram un plod si fara chip, ochii Tai ma vedeau; si in cartea Ta erau
scrise toate zilele care-mi erau randuite, mai inainte de a fi fost vreuna din
ele.”Psalm 139:16.
O masa ‘neuniforma’, adica ‘un embrion’, ‘un fetus’ poseda si ea un ADN, o
semnatura si o scriere a lui Dumnezeu.
ADN(acidul dezoxiribonuclear) este purtatorul informatiei genetice proprie
fiecarei finite umane (culorii ochilor, a parului, a pielii, etc.). Daca s-ar derula si
s-ar pune cap la cap toate legaturile ADN-lui continut de corpul uman, s-ar
putea face turul Pamantului de 5 mil.de ori sau de o mie de ori dus-intors
Pamant-Soare, stiind ca Soarele e cam la 150 mil. km de noi. Intr-adevar,
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fiecare fiinta umana contine intre 50000 si 100000 miliarde de celule si fiecare
celula are in jur de 2 metri ADN.
ADN este ca o carte ce inchide toate informatiile privind fiecare fiinta umana.
Aceasta e semnatura Olarului, a Stapanului Cerului si al Pamantului.
Apostolul Pavel ne zice in Romani1:20 ca maretia lui Dumnezeu se vede cu
ochiul liber de la creatia lumii cand privim lucrarile Sale.
Imaginati-va ca un Dumnezeu atat de maret incat cerurile n-L pot cuprinde, a
decis sa ne modeleze ca sa-I servim!
Toate persoanele care I-au servit admirabil Domnului au trecut printr-o
pregatire anumita, speciala. Aceasta pregatire e o trecere obligatorie intre
mainile cele mai puternice si cele mai dulci ce-au modelat ele insele universul.
Dar aceasa pregatire necesita o participare personala a lucratorului si o supunere
totala lui Dumnezeu.
“ Caci noi suntem lucrarea Lui i am fost ziditi in Hristos Iisus pentru fapte
bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam in ele. ”
Efeseni 2:10
Dumnezeu transforma oamenii ca sa-I indeplineasca lucrarile pregatite de El
cu mult inainte de crearea lumii si facute de El anume pentru a fi puse in
practica.
El ne modeleaza cum ar facea un olar, in scopul de-a realiza proiecte pregatite
de El din vesnicie. Nimeni nu poate ramane inactiv, neproductiv, dupa ce-a
trecut prin Mainile Lui. Olarul ne-a transformat nu doar in vederea slujbei, ci si
ca sa ajungem la sfintenie ca sa locuim in casa Sa pentru vesnicie. (Ioan 14:2)
Casa lui Dumnezeu
Biblia incepe cu prezentarea lui Dumnezeu ca si creatorul Cerului si al
Pamantului:”La inceput Dumnezeu a facut cerurile si pamantul” Geneza 1:1
Expresia”la inceput” se zice”beresit” in idis si cuvantul contine mai multe
litere din alfabetul evbraic, mai ales a-2-a litera care e’bet’, casa. Mai multe
cuvinte decurd din ‘bet’, precum ‘betel’=’casa lui Dumnezeu si ‘betleem’=casa
painii’.
Biblia incepe deci cu litera Bet; a -2-a litera e Aleph ce e o litera muta ca si ‘h’
in franceza.Limba noastra nu are astfel de litere. Aceasta litera are forma unui
vitel sau bou, imagine ce reprezinta sacrificiul lui Hristos.
Dar daca ea nu se pronunta, nu inseamna ca ea nu exista; asa cum daca
Hristos e invizibil, asta nu inseamna ca El nu exista! Daca Dumnezeu,
(Arhitectul si Olarul Cerului si Pamantului) a inceput Scripturile cu litera
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Bet(casa) inseamna ca El ne dezvaluie la inceput casa Sa, adica pe
Ieşua(Yeshohua), ce e tabernaculul lui Dumnezeu. (Coloseni 2:9) Arca lui
Moise e tot un simbol ce-l prefigura pe Mesia, caci prin El(El e usa) trebuie sa
intram ca sa avem acces la vesnicie, simbolizata prin ziua a8a=incepututl
vesnicie{8 oameni intra in Arca!}.
Bet evoca si 2 realitati importante pe care le gasim in toate Scrierile Bibliei:
-Cei 2 Ierusalimi. Prima este celesta si are ca rege pe Melhisedec (Geneza
14), adica cetatea pe care a vazut-o Abraham si al carei arhitect este
Dumnezeu.(Evrei 11:10) A doua este cea terestra,adica cetatea regelui David
(2 Samuel 5:6-10).
-Cele 2 Tabernacle. Primul e cel celestru( Apocalipsa 21, Evrei 10:11), iar
al 2-lea e cel terestru, acela al lui Moise care e doar o imitarre ca tabernaculului
construit de Hristos in ceruri(Evrei 9:24). Moise trebuia sa construiasca unul
dupa modelul pe care Dumnezeu i-l aratase pe munte:” Sa-Mi faca un locas
sfant si Eu voi locui in mijlocul lor. Sa faceti cortul si toate vasele lui dupa
chipul pe care ti-l voi arata.” Exod 25:8-9. Moise vazuse tabernaculul celestru,
adica Noul Ierusalim si trebuia sa construiasca o copie identica originalului. “ Si
eu am vazut coborandu-se din cer cetatea sfanta, noul Ierusalim, gatita ca o
mireasa impodobita pentru barbatul ei. Si am auzit un glas tare care iesea din
scaunul de domnie si zicea:’Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu
ei si ei vor fi poporul Lui si Dumnezeu insusi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul
lor’.”Apocalipsa 21:2-3
-Cele 2 Temple. Primul fusese acela construit de regele Solomon(2 Cronici
3 si 4) si al 2-lea este insusi Hristos si Corpul Sau, care e Biserica veritabila.
- Cei 2 Adami. Primul , carnal, este simbolul celui de-al 2-lea ce este cel
spiritual(Romani 5:14). Primul Adam a fost creat in imaginea lui Dumnezeu,
adica a lui Hristos: Geneza 1:26, Coloseni 1:14-15, 1 Corinteni 15:45-49.
“ Apoi, Dumnezeu a zis:’Sa facem pe omdupa chipul Nostru, dupa asemanarea
Noastra; el sa stapaneasca peste pestii marii, peste pasarile cerului, peste vite,
peste tot pamantul si peste toate taratoarele care se misca pe pamant’.”
Geneza 1:26
“ De aceea este scris:’Omul dintai Adam a fost facut un suflet viu.’ Al doilea
Adam a fost nascut un duh datator de viata. Dar intai vine nu ce este
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duhovniceste, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc , vine pe urma.”1 Corinteni
15:45-47
Ca sa intelegem modul in care Dumnezeu isi formeaza lucratorii, trebuie sa de
intoarceam mai intai la inceputul tuturor lucrurilor ca sa vedem cum l-a fasonat
El primul om. Din prima zi a creatiei pana intr-a 5-a, Dumnezeu n-a facut decat
sa vorbeasca si lucrurile se manifestau:”Sa fie lumina si lumina fu.” Geneza
1:3-4. {in idis nu exista verbul’a fi’, in realitate Dumnezeu a zis” sa vina
Lumina”, care stim ca e Hristos. Verbul”a fi’ e folosit doar in “Sunt ce sunt”,
care e Numele Domnului}. Domnul n-a parasit deloc tronul Sau pentru a crea
cerul cu toate constelatiile, pamantul, animalele,etc. Dar in a-6-a zi, la creearea
omului, Dumnezeu a zis:”Dumnezeu a facut pe om dupa Chipul Sau, l-a facut
dupa chipul lui Dumnezeu; parte barbateasca si parte femeiasca i-a facut.”
Geneza 1:27.
Dumnezeu a trebuit sa paraseasca cerul, tronul Sau si sa vina pe Pamant, sa-Si
murdareasca mainile cu argila sau mai bine zis cu praf, asa cum face un olar, ca
sa-l creeze pe om in imaginea Sa. Ingerii din cer trebuie ca au observat aceasta
scena exceptionala cu multa mirare si admiratie. Adam, noua lucrare a lui
Dumnezeu ocupa toata gandirea Creatorului(Psalm 8).
“ Domnul Dumnezeu a facut pe om din tarana pamantului, i-a suflat in nari
suflare de viata si omul s-a facut asftel un suflet viu.”Geneza 2:7
In acest verset, verbul ‘a face, a forma’ se zice’iatzar’ in idis si inseamna si’ a
forma, a modela’ de’un olar’(Ieremia 18:2). Asadar, modelajul e trecerea intre
Mainile Olarului ca sa primeasca o forma. Aceasta trecere implica suferinta
legata de incercari si de spargeri in caracterul nostru carnal.
Ori aceasta formare nu se poate face fara presiune, caci asemenea pitrelor
pretioase ce-s modelate sub presiunea apei si a caldurii si dureaza astfel mii de
ani, pietrele vii, adica noi crestinii, trebuie sa fie supuse unui acelasi process.
Materialul pe care il foloseste Olarul ca sa-l creeze pe Adam nu e altul decat
argila, adica praful, Ieşua fiind modelul/placa acestui prim om.
Toate persoanele pe care le cheama Dumnezeu in serviciul Sau sunt tinute sa
reproduca pe pamant realitatile celeste de unde si interesul unei formatari
speciale pe care Dumnezeu o da lucratorilor Sai. Intr-adevar, El e foarte exigent
pentru ca vrea sa-Siindeplineasca planurile la perfectiune.

9

De aceea, orice copil al Domnului ce aspira la o slujba ar trebui sa treaca in
mod necesar printr-o serie de formatari care sa aiba ca scop transformarea
omului interior. Doar acei barbati si acele femei ce-au urmarit acest proces pana
la termen sunt calificati ca si lucratori ai lui Dumnezeu. Ori drumul e lung si
presarat cu piedici si numerosi sunt acei care sunt tentati sa-si lase bratele in jos
ca sa se duca pe alte cai. Aceasta carte are ca scop doar incurajarea Dvs. Ca sa
fiti Fermi in timpul formarii voastre, cu siguranta timp dificil, dar totusi
indispensabil!
Exista mai multe tehnici pe care olarii le folosesc pentru a da materialului
forma definitiva dorita:
Modelarea
Modelarea e o tehnica de sculptura care e practicata pe materiale moleabile
(simbolul tehnicii folosite de Dumnezeu caci acela ce vrea sa-I serveasca,
trebuie sa se supuna in intregime Domnului); ea permite obtinerea formelor de
placi/stereotipuri. Modelarea e punerea in practica a unei bule de pamant sub
presiunea degetelor:”Cand privesc cerurile-lucrarea mainilor Tale- luna si
stelelenpe care le-ai facut” Psalm 8:3
In evreieste, cuvantul ‘ deget’ se zice ‘estba’ ce da ‘deget sau mana’. Degetul
sau mana lui Dumnezeu reprezinta puterea Sa:”Si vrajitorii au zis lui
faraon:’Aici este degetul lui Dumnezeu!’Dar inima lui faraon s-a impietrit si
n-a ascultat de Moise si de Aaron, dupa cum spusese Domnul.” Exod 8:19
Montarea in placa, in stereotip
Placile de tzarana sunt realizate cu ajutorul unei roti, apoi sunt asamblate in
bobinajul rotii de olarit. Aceasta tehnica e rapida(bobinarea) ,dar nu permite
decat facerea de piese geometrice. Totusi se pot obtine forme cilindrice prin
rularea placii si apoi asamblarea capetelor opuse. Desigur, invartirea se
realizeaza cu ajutorul picioarelor olarului.
Tunarea
”Cuvantul vorbit lui Ieremia din partea Domnului si care suna
astfel:’Scoala-te si pogoara-te in casa olarului; acolo te voi face sa auzi
cuvintele Mele!’Cand m-am pogorat in casa olarului, iata ca el lucra pe roata.“
Ieremia 18:1-3
Tehnica cea mai perfectionata e aceea a turnarii , aparuta in jurul anilor
4000 i.H. Turnarea se compune dintr-un platou rotativ numit jirela. Dupa ce-a
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plasat o bucata de pasta de tzarana in mijlocul platoului, olarul centreaza argila
si apoi o modeleza tot timpul cat dureaza rotirea bobinei.
Cand piesa turnata ia consistenta, olarul observa toate imperfectiunile ei ( ce-s
simbolul: pacatelor, a firii umane) si sapa piciorul piesei tot prin rotirea
continua. Aceasta operatie e apoi urmata de gravarea modelului ales (prin
adaugare de manere, de decoratii etc.)
Forma sau stereotipul folosit la creearea de piese
De obicei, olaritul foloseste stereotipuri de piese in care se varsa un lichid sau
o pasta vascoasa ca sa se conserve forma dorita dupa solidificarea argilei.
Argila(simbolul viitorului lucrator) e pusa intr-un stereotip (Yehoshua sau
Ieşua) ca sa ia forma dorita.
“ Caci pe aceia pe care I-a cunoscut mai dinainte, I-a si hotarat mai dinainte
sa fie asemenea chipului Fiului Sau, pentru ca El sa fie Cel Dintai nascut dintre
mai multi frati.”Romani 8:29
Modelul reprezinta deasemenea religia, cu toate denominarile (‘ismele’)sale,
scolile teologice ce-i formateaza pe oameni ca si argila ce pastreaza forma
stereotipului dupa intarire si solidificare.
Stereotipul e simbolul unei situatii inconfortabile in care Dumnezeu ne
inchide ca sa ne dea o forma caci El vrea “Dar mai degraba cine esti tu, omule,
cas a raspunzi impotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce
l-a facut:’Pentru ce m-ai facut asa’?”Romani 9:20-21
In procedeul turnarii in forma, tzarana nu e sub forma de pasta vascoasa, ci e
lichida prin adaugarea continuua de apa(simbolul Cuvantului lui Dumnezeu) si
prin maruntirea in fulgi marunti de argila. Acest amestec de pudra fina de
pamant si de apa se numeste bobinare (rotire continuua).
O forma de pamant coapta e folosita ca sa defineasca exteriorul
stereotipului. Piesa e apoi dezlipita de model prin uscare- operatie usurata de
evaporarea apei din piesa.
Arderea in cuptor sau botezul cu foc
“ Cat despre mine, eu va botez cu apa, spre pocainta; dar Cel ce vine dupa
mine este mai puternic decat mine si eu nu sunt vrednic sa-I duc incaltamintele.
El ma va boteza cu Duhul Sfant si cu foc.”Matei 3:11
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Focul e folosit de Olar ca sa:
- Solidifice argila: doar prin incercari, caracterul viitorului lucrator e
modelat si fruntea ridata ca sa poata infrunta incredulii( Ezechiel 2 si 3)
- Purificare argila: viitorul lucrator trece prin botezul de foc ca sa fie
debarasat de impuritati(Numeri 31:22-23)
- Suscite zelul in inima viitorului lucrator( Psalm 104:4; Ieremia 20:9).
Pentru ardere, diferitele piese obtinute sunt dispuse intr-un cuptor la o
temperature de 850°C pana la 1000°C, cam timp de 8 ore.
Temperaturile de coacere merg pana la 1150° C in funcite de natura
pamantului folosit. Temperatura depinde de proportia de oxidanti metalici, de
sarurile alkaline sau de acizii din argila. Tzarana incarcata cu numeroase
substante de acest fel se coace la o temperatura mai joasa.

CAPITOLUL I.: OLARUL SI ARGILA
I. SUNTEM TZARANA, PRAF
“ Domnul Dumnezeu a facut pe om din tarana pamantului, i-a suflat in nari
suflare de viata si omul s-a facut asftel un suflet viu.”Geneza 2:7
Praful nu e decat argila de care Dumnezeu se serveste ca sa-l modeleze pe
om. Din aceasta argila iese, dupa un lung process de sfaramare, un lucrator
format, modelat si apt sa-L serveasca pe Stapan cu fidelitate. Cuvantul” praf”
subliniaza fragilitatea sufletului uman si caracterul lui trecator.
Tzarana sau argila e doar un material de care Olarul a avut nevoie ca sa-si
fasoneze lucratorii. Un material este o materie de origine naturala sau artificial
ape care Olarul o modeleaza ca sa faca obiecte din ea. Un material este deci o
materie de baza selectionata in functie de proprietatile ei particuliare(slabiciuni
umane) si trasnformat intr-un obiect pentru o folosinta specifica.
Inainte de-a trece prin mainile olarului, algila(Adam) a fost calcata in picioare
de Sarpe, de animalele din gradina Eden. Acest material reprezinta lucrurile
dispretuite, josnice, abominabile(de blestemat) din aceasta lume. Acesta e
imaginea slabiciunii noastre, a pacatelor noastre si, in general vorbind,
incapacitatea si ignoranta noastra. In schimb, Dumnezeu gaseste placere in a
face sa-Si straluceasca Gloria(‘sekina’ in aramaica) in lucrurile de ras din
aceasta lume, lucruri folosite pentru a indeplini voia Lui, “desenele” Lui
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(1 Corinteni 1:26-29). Intr-adevar, El n-are nevoie de cei ce se cred mari sau
intelepti. Pe de alta parte, Biblia e plina de exemple de persoane ce se cred
incapabile sa indeplineasca vreun lucru. Sa citam doar cateva:
-Iefta era fiul unei prostituate. Alungat si vanat de fratii sai vitregi ce vroiau
sa-l opreasca de la mostenirea tatalui lor, a fost totusi crescut de Dumnezeu care
i-a dat porunci in ce-i privea atat pe fratii lui, cat si tara lui.(Judecatori 11)
- Moise nu stia sa vorbeasca.”Moise a zis Domnullui:’ Ah! Doamne, eu nu
sunt un om cu vorbirea usoara; si cusurul acesta nu-I nici de ieri, niic de
alaltaieri, nici macar de cand vorbesti Tu robului Tau; caci vorba si limba mieste incurcata’.” Exodul 4:10
-Ghideon iesise dintr-o familie defavorizata” Ghideon i-a zis:’ Rogu-te,
Domnul meu, cu ce sa izbavesc pe Israel? Iata ca familia mea este cea mai
saraca din Manase si eu sunt cel mai mic din casa tatalui meu’.”Judecatori 6:15
-Petru era un simplu pescar( atata ca meserie, cat si conditie).” Cand a vazut
Simon Petrul lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus si I-a zis:’
Doamne, pleaca de la mine, caci sunt un om pacatos’.” Luca 5:8
-Petru si Ioan nu erau educati”Cand au vazut ei indrazneala lui Petru si a lui
Ioan s-au mirat, intrucat stiau ca erau oameni necarturari si de rand; si au
priceput ca fusesera cu Iisus.” Faptele Apos. 4:13
Praful reprezinta bine lucrurile nebune(fara minte) , lucrurile slabe
(neputincioase) si lucrurile dispretuite(fara familie, de neam josnic), cele pe care
lumea le priveste cu descondescenta.
In schimb, toti oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost trasi afara din tzarana,
erau persoane inutile si incapabile sa-L serveasca pe Domnul prin propriile lor
puteri . “ De pilda fratilor, uitati-va la voi care ati fost chemati: printre voi nu
sunt multi intelepti in felul lumii, nici multi puternici, nici multi de neam ales.
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca sa faca de rusine pe cele
intelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca sa faca de rusine pe cele
tari. Si Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii si lucrurile dispretuite, ba
inca lucrurile pe care nu sunt ca sa nimiceasca pe cele ce sunt; pentru ca
nimeni sa nu se laude inaintea lui Dumnezeu.”1 Corinteni 1:26-29
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“El ridica pe sarac din tarana, inalta de cel lipsit din gunoi.” Psalm 113:7-8
Daca va credeti neputinciosi, sunteti pe calea buna de-a fi folositi de Domnul!
Dumnezeu nu foloseste niciodata oameni siguri pe ei, pe formarea lor
academica, teologica , de nivelul lor intelectual, de pozitia lor sociala sau
familiala.
Totusi, faptul ca Domnul alege servitor imperfecti si slabe(dispretuite) nu
inseamna ca El le foloseste in aceasta stare. Desigur, Dumnezeu doreste
lucratori sfinti, perfecti, in totalitate regenerati. Si pentru a atinge acest obiectiv,
Domnul a stability pentru fiecare dintre servitorii Sai un program de formare pe
masura, o deumanizare intensiva in scopul de-a inlatura toate impuritatile ce
constituie obstacole in realizarea voii divine. Aceasta formatare vizeaza
transformarea radicala si totala a corpului, a sufletului si al spiritului uman.
“Dumnezeul pacii sa a sfinteasca El insusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul
vostru si trupul vostru sa fie pazite intregi, fara prihana la venirea Domnului
nostru Iisus Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:23.
“Dar, de fapt, in om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, da priceperea.”
Iov 32:8
“ Intr-adevar cine dintre oamnei cunoaste lucrurile omului, afara de duhul
omului care este in el? Tot asa :nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu
afara de Duhul lui Dumnezeu.”1 Corinteni 2:11
1) INNOIREA SPIRITULUI
Spiritul e cel ce-l ajuta pe om sa devina constient de lumea inconjuratoare si
mai ales de relitatile spirituale. Intr-adevar, prin spirit, putem noi intra in contact
cu Dumnezeu sau putem comunica cu demonii. Spiritul e acela ce e confruntat
cu cosmaruri; prin el avem deasemenea viziuni si ganduri. Si bine inteles, prin
el, ne putem ruga, profetiza sau vorbi in limbi… Cei ce nu-L cunosc pe
Dumnezeu sunt morti din punct de vedere spiritual, precum era Adam dupa
cadere.
“Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta:’Poti sa manaci dupa
placere din orice pom din gradina; dar din pomul binelui si raului sa nu
manaci; caci in ziua in care vei manca din el, vei muri negresit.”
Geneza 2:16-17
Cum fiecare stie, Adam nu L-a ascultat pe Dumnezeu si a sfarsit prin a muri.
Totusi, inainte de-a fi atins de moartea fizica, el a fost mai intai mort spiritual.
Moartea spirituala nu e alta decat separarea de Dumnezeu.
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Desigur, imediat dupa ce pacatuise, Adam nu mai poutea sa suporte prezenta
lui Dumnezeu (Geneza 3:8), ceea ce l-a constrans sa se ascunda departe de El.
Astfel, pacatosii sunt in imposibilitatea de-a se apropia de Cel Vesnic pentru ca
spiritul lor e invaluit de satan pentru ca ei sa nu-l cunoasca pe Dumnezeu.
(2Corinteni 4:3-5) Toti paganii sunt deci morti spiritual si nu pot intelege
limbajul Domnului. (Efeseni 4:17-18)
“ Iata dar ce va spun si marturisesc eu in Domnul: sa nu mai traiti cum traiesc
paganii, in desartaciunea gandurilor lor, avand mintea intunecata, fiind straini
de viata lui Dumnezeu, din pricina nestiintei in care se afla in urma impietririi
inimii lor. Ei si-au pierdut orice pic de simtire, s-au dedat la desfranare si
savarsesc cu lacomie orice fel de necuratie.” Efeseni 4:17-19
Indata dupa nasterea din nou, spiritul omului e recreeat in totalitate de
Dumnezeu (Ezechiel 36:26). Intr-adevar, corpul nostru fizic ramane acelasi, dar
corpul nostru spiritual devine constient. Duhul Sfant vine sa locuiasca in om; ii
trezeste spiritul marturisindu-i ca apartine regatului lui Dumnezeu-Romani 8:16.
Omul devine deci apt sa inteleaga gandul lui Dumnezeu insuflat de Duhul Sfant.
Intr-adevar, Dumnezeu doreste ca noi sa fim oameni spirituali.
“Omul duhovnicesc, dimpotriva, poate sa judece totul, si el insusi nu poate fi
judecat de nimeni. Caci ‘cine a cunoscut gandul Domnului ca sa_i poata da
invatatura?’Noi insa avem gandul lui Hristos.” 1 Corinteni 2:15-16
Povestirea despre razboiul lui Israel si madianiti mentionat in cap. 7 din
Judecatori este o frumoasa metafora de sfaramare pe care Domnul o opereaza in
noi in vederea eliberarii spiritului nostru lumesc, carnal. Cei 300 de soldati ce
erau cu Ghideon aveau faclii in ulcioare. Trebuia doar sfarame aceste ulcioare
pentru ca sa plece apoi cu flacliile sa-i gaseasca si invinga pe madianiti. Tot asa
si noi, nu putem straluci daca firea cu pasiunile si dorintele sale nu e in totalitate
sfaramata, eliberata sa lase spiritul sa ne lumineze viata.
In Judecatori in cap. 7,versetul 20, verbul “a sfarama” e in evreieste ‘ sabar’
ce inseamna a desira. Ce sa desiram? voalul ce-l impiedica pe omul interior sa
primeasca iluminarea din partea Domnului si sa duca astfel lumina altora. Acest
verb semnifica si ‘a rupe’, ‘a aduce la cunostinta adevarul’. Prin aceasta
sfaramare, Dumnezeu il va duce deci pe viitorul lucrator la o desprindere de
vechile obiceiuri si de anumite relatii.
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Dumnezeu este Duh si toti cei ce-L adora, trebuie sa o faca in spirit si adevar
(Ioan 4:24). Omul spiritual e cel ce se fortifica prin rugaciune si prin meditatia
zilnica a Cuvantului. In acest fel, el e capabil sa inteleaga voia lui Dumnezeu
pentru viata sa si cea a altora. Astfel, putem fi redusi la nimic din punct de
vedere fizic(de ex. prin inchisoare sau boala), dar putem fi cu totul liberii si
puternici in spirit. Remarcati: cu cat ne persecuta lumea mai mult, cu atat
spiritul nostru devine mai tare si se cufunda si mai mult in Cuvant si in
promisiunile divine. “ De aceea, noi nu cadem de oboseala. Ci chiar daca
omul nostru de afara trece, totusi omul nostru din launtru se innoieste din zi in
zi.” 2 Corinteni 4:16. Deci, doar oamenii spirituali vor fi in masura sa raspunda
chemarii lui Dumnezeu.

2) CHEMAREA DE CATRE DOMNUL
Dumnezeu vorbeste si ne cheama pe toti, in diferite moduri si pentru diferite
slujbe(misiuni).
Chemarea la mantuire sau chemarea la formarea de ucenici
Trebuie facuta distinctia dintre chemarea destinata tuturor oamenilor
(chemarea la mantuire si la facerea de ucenici ) si chemarea specifica, pentru o
anumita slujba. Prima e lansata intregii omeniri si implica: adorarea (Ioan 4:2324), comuniunea frateasca (1 Corinteni 12) si marturia vestii bune neconvertilor
(1 Petru 2:9). Exista unii care raspund la ea , altii nu.(Matei 1:28)
In Luca cap.5, ucenicii primisera apelul la mantuire si apoi au trebuit sa-L
urmeze pe Iisus Hristos ca adevarati discipoli, abandonand totul in scopul de-a
se consacra acestei misiuni.
Termenul “misiune” in versiunea greaca a Noului Testament e “diakonia”si
inseamna a fi un servitor in lucrurile obisnuite. Toti crestinii sunt in misiunea
din casa Domnului (servirea sfintilor, pentru ca ei sunt adevarata casa si nu o
cladire). Dar inainte de-a merge mai departe, trebuie sa ne debarasam de-o falsa
conceptie despre misiune.
In Biserica primitiva: a conduce oamenii la Hristos , a te ruga pentru bolnavi,
a incuraja pe ceilalti crestini faceau parte din sarcinile pe care fiecare crestin le
indeplinea. Munca in sanul adunarii locale nu avea un titlu, o pozitie sau un
salariu, caci toti lucrau ca sa faca sa inainteze imparatia lui Dumnezeu.
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In sensul original, conceptele de ‘slujba/misiune’ si ‘ slujbas/misionar’ s-au
schimbat de-a lungul timpului.
Cuvantul’misiune’ desemneaza deci o persoana consacrata unei anumite
functii. E de deplorat faptul ca exista persoane ce lucreaza ca un patron sau ca
un mic dumnezeu( in fata altora ce se apleaca-ex. le cara Biblia, le sapa gradina
etc.), misiunea devenind astfel o pozitie privilegiata. Dar, in Biblie, cuvantul
misiune face referire la toti credinciosii. Nu i se aplica unei elite, ci crestinilor
activi la mod general. Toti credinciosii trebuie sa se considere si sa fie
considerati ca misionarii lui Dumnezeu. Viata fiecaruia trebuie sa fie
manifestata de acestea: sfintirea si lucrarile pregatite dinainte de Dumnezeu,
astfel incat ei sa fie mereu marturia harului Sau.
Biblia ne invata ca Iisus i-a facut pe toti crestinii regi si preoti sau sacrificatori
in Vechiul Testament (1Petru 2:9, Apocalipsa 1:6 si 5:10). In mod incontestabil,
sacrificatorul e acela ce exerseaza o misiune. El e in comuniune cu Dumnezeu,
Ii asculta si Il serveste cu credinciosie.
In NoulTestament, distinctia dintre cler si alici nu exista. Este deci antibiblic sa credem ca misiunile lui Hristos sunt doar slujbele recunoscute:
episcopilor, pastorilor, profetilor sau chiar apostolilor. Din cauza acestei ierarhii
instaurate de oameni- si avantajele ce vin cu ea- multi crestini sunt gata la orice
fel de compromise ca sa acceada la niste pozitii ce le confera onoruri.
Fiecare credincios are o chemare speciala si este asadar un slujbas/misionar
al Domnului. Dar nu toti crestinii pot fi chemati sa dirijeze adunari sau sa
exercite slujba pastorala de exemplu.
Unii crestini sunt sacrificatori(in unul din cele 5 misiuni zise de Cuvant- vezi
Efeseni 4:11), iar altii au daruri diferite sau servicii relatate in epistolele catre
romani si catre corinteni.(Romani 12:3-8, 1 Corinteni 12:1-30).
Sa nu uitam ca acest cuvant ‘misiune’ inseamna serviciu. Intr-adevar, nu
trebuie sa copiem lumea si modul de functionare a ministerelor ei: prea multe
adunari privilegiaza posturile de onoare si le dau ‘conducatorilor’ lor pozitia de
staruri, ce le precipita caderea...
Chemarea specifica
Fiecare membru al Corpului lui Hristos a primit un apel specific. Fiecare din
noi are o chemare unica ce aduce cu ea recompense si satisfactii in functie de
persoana crestinului pe care aceasta il vizeaza. Iisus Hristos a trebuit sa petreaca
fie o intreaga noapte in rugaciune pentru a-si alege cei12 ucenici sau mai bine
zis o ora de rugaciune pentru fiecare dintre ei (Luca 6). Desigur, acestia din
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urma au primit o chemare cu adevarat speciala de-a-L servi pe Dumnezeu ca
ambasadori (in afara de Iuda,stabilit dinainte ca’fiul pierzarii’. Desi Ieşua stia
acest lucru, S-a rugat si pentru el.)
Chemarea la unul dintre cele 5 misiuni din Efeseni 4:11
E vorba de misiunile de predare rezervate celor 5 functii relatate deBiblie in
Efeseni 4:11-15. Ele lucreaza in mod essential pentru invatarea si formarea
crestinilor (Iacov 3:1).
Intr-adevar, Dumnezeu a stabilit 5 misiuni ale Cuvantului descrise in Efeseni
4:11-15, ca sa permita cresterea credintei Bisericii. Cele 5 misiuni sunt absolut
necesare pentru perfectionarea sfintilor. Iacov ne face sa intelegem sa nu toata
lumea a fost chemata sa predea Cuvantul lui Dumnezeu; si cei care o fac vor fi
judecati mai sever decat altii(Iacov 3:1). In acest pasaj, Iacov ne zice ca
invatarea sistematica pentru punerea fundatiilor este o sarcina incredintata celor
5 slujbe din Efeseni.
Crestinii pot toti sa-L marturiseasca pe Hristos, sa-si exerseze talentele , sa
predea unii altora. Dar, predarea pentru punerea de fundamente in credinta e
lucrarea celor chemati de Dumnezeu sa exerseze unul din aceste 5 misiuni
descrise in acest cap. 4.
Datorita invataturilor lor, crestinii isi pot mari credinta. Ei sunt slabiliti de
Ieşua Mesia ca sa-i ajute pe credinciosi sa indeplineasca un serviciu in bisericile
locale, sa-i echipeze pe sfinti astefl incat acestia din urma sa raspunda chemarii
lor. Ei trebuie sa-I incurajeze sa-si foloseasca darurile spirituale(Romani 1:11 si
2 Timotei 1:6), sa le aduca la cunostinta biblica si a le recunoasca official
aceste functii si apeluri specific. (Tit 1:5)
“ Cel ce S-a pogorat este acelasi cu Cel ce s-a suit mai presus de toate
cerurile, ca sa umple toate lucrurile. Si El a pus pe unii apostoli; pe altii,
proooroci; pe altii, evanghelisti; pe altii, pastori si invatatori, pentru
desavarsirea sfintilor, in vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui
Hristos, pana vom ajunge toti la unirea credintei si a cunostiintei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la inaltimea staturii plinatatii lui Hristos; ca
sa nu mai fim copii, plutind incoace si incolo, purtati de orice vant de
invatatura, prin viclenia oamenilor si prin siretenia lor in mijlocoacele de
amagire; ci , credinciosi adevarului, in dragoste, sa crestem in toate privintele,
ca sa ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Efeseni 4:10-12
Cuvantul grecesc tradus”perfect” , asa cum e gasit in Efeseni 4:12 este
‘katartismos’ si inseamna ‘ a repara inimile noilor convertiti,rau cauzat de
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pacat’, ‘ a pregati si a echipa’ sau inca’ antreu (ceva ce completeaza mancarea)
sau echipament in cunostinta’.
“ De acolo a mers mai departe si a vazut pe alti 2 frati: pe Iacov, fiul lui
zebedei si pe Ioan, fratele lui, care erau intr-o corabie cu tatal lor Zebedei si isi
carpeau mrejele. El i-a chemat.”Matei 4:21. Fiii lui Zebedei si reparau neturile
de prins peste ca sa le refoloseasca. Deci, cele 5 misiuni din Efeseni lucreaza
precum mecanicii ce repara masinile ca sa le repuna iar pe drum.
“ A edifica’ vine din greaca:’oikodome’, adica ‘actiunea aceluia ce incurajeaza
cresterea in intelepciune crestina, in pietate, sfintenie etc.’ (1 Petru 2:4-6 si
Efeseni 2:20-22) si semnifica a construi.
Pavel se lupta adesea in rugaciune pentru ca sfintii sa aibe inimile pline de
cunsolare si sa fie imbogatitit de o inteligenta plina pentru a -L cunoaste pe
Hristos.
Cele 5 misiuni din Efeseni 4:11 trebuie sa lucreze in scopul de-a-i faca pe
sfinti asemenea lui Hristos. “ Vreau, in adevar, sa stiti cat de mare lupta duc
pentru voi, pentru cei din Laodiceea si pentru toti cei ce nu mi-au vazut fata in
trup; pentru ca sa li se imbarbateze inimile in dragoste si sa capete toate
bogatiile plinatatii de pricepere , ca sa cunoasca taina lui Dumnezeu Tatal,
adica pe Hristos, in care sunt ascunse toate comorile intelepciunii si ale
stiintei.”Coloseni 2:1-3
Apelul specific de care vorbeste Romani 12
Cum s-a zis mai sus, toti crestinii sunt chemati sa-L slaveasca pe Dumnezeu,
sa-L adore, sa invete pe altii si sa profetizeze. Totusi, in Romani 12 se
mentioneaza si alte misiuni specifice, distincte celor din Efeseni 4, cum ar fi:
exlatarea lui Dumnezeu, libertatea in Hristos, prezidentia si mila.
E important sa stim ca Dumnezeu e cel ce justifica persoanele pe care le
cheama (Romani 8:29-30). Intr-adevar, oamenii se pot indoi de chemarea
voastra si o pot pune sub semnul intrebarii din cauza fizicului sau originii
voastre (se uita la ce bate ochiul: sex, talie,culoarea pielii, tinerete); dar daca
umblati cu Domnul El va va justifica! Sa nu faceti greseala de-a vrea sa
demonstrate ca sunteti chemat. Lasati-L pe Dumnezeu sa marturiseasca de voi:
”Sa te laude altul si nu gura ta, un strain , nu buzele tale.”Proverbe 27:2
Domnul a stiut sa-si justifice pe servitorul Sau Aaron in fata a 11 printi ai lui
Israel ce se opuneau apelului acestuia.
“ Domnul a vorbit lui Moise si a zis:’ Vorbeste copiilor lui Israel si ia de la
ei un toiag, dupa casele parintilor lor, adica 12 toiege din partea capeteniilor
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lor, dupa casele parintilor lor. Sa scrii numele fiecaruia pe toiagul lui; si sa
scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, caci va fi cate un toiag de fiecare
capetenie a caselor parintilor lor. Sa le pui in cortul intalnirii, inaintea
marturiei, unde Ma intalnesc cu voi. Barbatul pe care-l voi alege , va fi acela
al carui toiag va inflori si voi pune capat dinaintea Mea cartirilor pe care le
ridica impotriva voastra copiii lui Israel.’ Moise a vorbit copiilor lui Israel si
toate capeteniile lor i-au dat cate un toiag, fiecare capetenie cate un toiag,
dupa casele parintilor lor, adica 12 toiege. Toiagul lui Aaron era in mijlocul
toiegelor lor. Moise a pus toiegele inaintea Domnului, in cortul marturiei;
iata ca toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, inverzise, facuse
muguri, inflorise si copsese migdale.” Numeri 17:1-8
Prin fructe vom fi recunoscuti (Matei 7:17-20). Nu cautati sa fugiti de apel,
caci darurile si chemarea lui Dumnezeu sunt irevocanbile(Romani
11:29).Lasati-L pe Domnul sa va modeleze si sa va transforme.

II. TRANSFORMAREA
“ Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin
innoirea mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna,
placuta si desavarsita.”Romani 12:2
In acest pasaj, apostolul Pavel ne invata ca e voia lui Dumnezeu ca noi sa
fim trasnformati. Verbul’a trasforma’ in greaca:’metamorphoo’ ne da
romanescul ‘ a trasfigura’. E acelasi termen folosit in Evanghelia lui Matei 17:2
pentru a vorbi de trasfigurarea lui Ieşua.
Daca Pavel recomanda asta celor noi convertiti, era pentru ca Dumnezeu ii
chema sa mearga mai departe.
Acest verb se refera asadar la o stare permanenta in care trebuie sa se produca
o schimbare: e vorba de trasformarea unui corp intr-altul, a unei stari in alta,
pana la punctul in care acel om e nerecunsocut. “Nu ca am castigat premiul sau
ca am si ajuns desavarsit; dar alerg inainte, cautand sa-l apuc, intrucat si eu
am fost apucat de Hristos Iisus.” Filipeni 3:12; “ Caci daca este cineva in
Hristos este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au
facut noi.”2 Corinteni 5:17
Aceasta transformare corespunde in realitate modificarii complete de:
caracter, forma si stare a cuiva. Intr-adevar, la nasterea din nou, spiritul nostru e
perfectionat pentru vesnicie gratie lucrarii de la cruce(Evrei 10:14), dar sufletul
nostru va suferi o transformare pana la intoarcerea Domnului.
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“ De aceea, lepadati orice necuratie si orice revarsare de rautate si primiti cu
blandete Cuvantul sadit in voi, care va poate mantui sufletele.”Iacov 1:21
Astfel, un process de purificare in profunzime e necesar ca sa fim calificati in
slujba Domnului. Transformarea unei omizi intr-un future este cel mai frumos
exemplu de-a ilustra schimbarea radical ce trebuie sa se opereze in noi. Ca sa
atinga acest stadiu, aceasta insecta trece prin mai multe etape,pe care o sa le
vedem mai jos.
1) Conceptul de ou: chemarea
Este vorba de insamnatare; Dumnezeu ne insamanteaza chemarea pe care ne-o
adreseaza. Persoana care primeste chemarea lui Dumnezeu este ca o femeie
insarcinata:” Daca zic:’Nu voi mai pomeni de El, si nu voi mai vorbi in Numele
Lui!’iata ca in inima mea este ca un foc mistuitor, inchis in oasele mele.Caut
sa-l opresc, dar nu pot.”Ieremia 20:9.
In Sfintele Scripturi, cuvintele’vocatie’ si ‘apel’ vin din grecescul ‘kaleo’ ce
inseamna a chema, a face sa vina, dar si ‘ a striga cu voce tare pe cineva pe
nume’. Astfel, persoanele pe care Domnul le cheama sunt numite cu numele lor
intr-o maniera distincta. In toata Biblia, atat in Vechiul, cat si in Noul
Testament, Dumnezeu cheama, adica ii invita pe copiii Lui sa-L urmeze.
Chemarea generala, de care vorbea Petru si adresata de Domnul tuturor
crestinilor, cea de-a trece “ din intuneric la lumina Sa minunata”1 Petru 2:9, el
indica scopul:” ca sa anuntati virtutiile”, adica puterea si calitatile lui
Dumnezeu.
Cand Domnul ne cheama in serviciul Sau, e dupa o intalnire fata in fata cu
El. Chemarea poate fi rpimita in gand, intr-o viziune sau chiar printr-o voce
audibila, dar intotdeauna se petrece intre accea persoana si Domnul. Dumnezeu
depune deci in inima omului o viziune care va trebui sa fie concretizata la
timpul sau. In aceeasi maniera ca si maturizarea unui fat in pantecele mamei lui,
tot asa si cu noi, trebuie sa treaca ceva timp pentru ca Domnul sa formeze in
culise lucratorul pe care L-a ales.
Aceasta este prima etapa pe care o putem numi “etapa ou’, adica conceptia sau
perioada de incubatie a viziunii pe care lucratorul a primit-o.
“Atunci Iisus a dat drumul noroadelor si a intrat in casa. Ucenicii Lui s-au
apropiat de El si I-au zis:’Talcuieste-ne pilda cu neghina din tarina.’ El le-a
raspuns:’ Cel ce seamana samanta buna este Fiul omului. Tarina este lumea;
samanta buna sunt fiii imparatiei; neghina sunt fiii celui rau’.”Matei 13:36-38
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In parabola graului si-a neghinei, crestinii sunt numiti ‘samanta’sau ‘sperma’
in greaca, ce da in romaneste cuvantul omonim.
In timpul relatiilor intime dintre un barbat si sotia sa, exista aproape 400 mil.
de spermatozoizi ce-s eliberati, totusi doar unul singur ajunge sa atinga ovulul
(oul). Dup ace si-a atins obiectivul, spermatozoidul trebuie sa treaca printr-o
transformare atata interna, cat si externa intr-un secret total. Aceasta celula
contine toate organelle necesare spuravietuirii viitorului copil cu toate ca in
acest stadiu ele-s inca invizibile. Ovulul, oul (conceptia de apel) este deci locul
primei transformari a lucratorului intr-o fiinta viabila.
Cand copilul e inca in burta mamei, el e legat de ea prin cordonul ombilical
care ii permite sa se alimenteze si sa respire. Acest cordon reprezinta dependent
totala a copilului de mama sa, imaginea dependentei pe care trebuie s-o aibe
omul vis-à-vis de Dumnezeu. In ovul, copilul e obligat sa absoarba celeasi
alimentele ca si mama sa. Ei bine, in timpul formarii, Domnul va va tine la
umbra, mancarea Sa fiind si a voastra.
Cand veti primi chemarea Domnului, suntei pusi in direct in ovulul spiritual ce
simbolizeaza intimitatea cu Dumnezeu sau cu locurile sfinte dupa Matei 6:6.
Totul se petrece in secret, nimeni nu stie ca sunteti in oul destinat transformarii.
Aceasta perioada de gestatie a durat 30 de ani pentruDomnul Iisus si 40 d eani
pentru Moise, pentru altii 10 ani si asa mai departe. Daca va grabiti sa iesiti din
aceasta perioada de gestatie, o sa distrugeti apelul( ca un avort). Asadar, fiti
rabdatori si asteptati timpul lui Dumnezeu.
Sa stiti ca zelul si ardoarea voastra nu vor indoi voia lui Dumnezeu, caci El va
asteapta decat timpul Lui ca sa va dea lucrurile cerute. De ex., un copil de 3 ani
vrea mult si bine sa aibe mustati, nu le poate avea; dar la timpul potrivit,
mustatile o sa-i creasca singure intr-un mod cu totul natural.Asadar, sa nu facem
precum Moise ce-a vrut sa raspunda chemarii inainte de timpul gestatiei, ceea
ce a cauzat respingerea fratilor lui.
“ In vremea accea, Moise , crescand mare, a iesit pe la fratii sai si a fost
martor la muncile lor grele. A vazut pe un egiptean care batea pe un evreu,
unul din fratii lui. S-a uitat in toate partile si vazand ca nu este nimeni, a omorit
pe egiptean si l-a ascuns in nisip. A iesit si in ziua urmatoare si iata ca 2 evrei
se certau. A zis celui ce n-avea dreptate:’ Pentru ce lovesti pe semenenul tau?’
Si omul acela a raspuns:’Cine te-a pus pe tine mai mare si judecator peste noi?
Nu cumva ai de gand sa ma omori si pe mine cum ai omorit pe egipteanul
acela?’ Moise s-a temut si a zis:’ Nu mai incape indoiala ca faptul este
cunoscut.’ Faraon a aflat cele petrecute si cauta sa omoare pe Moise. Dar
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Moise a fugit dinaintea lui faraon si a locuit in tara Madian. A sezut langa o
fantana.”Exod 2:11-15
2) Stadiul de larva: nasterea unei slujbe
Larva e primul stadiu de dezvoltare a individului dupa iesirea din ou sau dupa
nastere. Slujba care era inca la nivelul inimii e procreeata asadar. Aceasta etapa
reprezinta in primul rand nasterea slujbei specifice la care Domnul v-a chemat.
Daca sunteti inca tanar(a) in slujba, sa stiti ca aveti multe lucruri de invatat.
Trebuie sa faceti, intre altele, atentie la orgoliu caci semnele ce va insotesc( de
ex. ungere, miracole, profetii) nu sunt sinonime cu maturitate spirituala. E
important sa stiti ca Domnul poate sa va faca sa gustati din viitoarele miracole si
vindecari din anii ce-o sa urmeze, inainte insa ca slujba sa fie efectiva.
Amintiti-va ca larva e primul stadiu din dezvoltarea insectei dupa ce iese din ou
si ca drumul spre maturitate e inca lung.
3) Stadiul de nimfa: faza de transformare
Nimfa reprezinta stadiul intermediar de dezvoltare, o metamorfoza intre
larva si adult pentru unele insecte. Stadiul nimfimal incepe deci cu o pielita pe
larva si se termina cu formarea coconului. Una din trasaturile ei este aceea ca nu
se hraneste sic a traieste doar din rezervele sale. In acelasi fel, aceasta etapa de
transformare e absolut necesara pentru lucratorul lui Dumnezeu.
Pielea nimfei corespunde cu dezbracarea vechiului om ca sa se imbrace
intr-unul nou. Ea permite omizilor sa-si schimbe periodic culoarea, sa creasca in
talie( sau a pielii) sau sa obtina noi organe, sa-si schimbe forma (metamorfoza).
Pentru unii crabi(crustacee in general),cand vechea carapace devine prea mica,
animalul o abandoneza ca sa aiba una noua in care se adapteaza mai bine.
(Isaia 54:2-3).
Aici e mai intai vorba de cresterea spirituala pentru ca orice copil al lui
Dumnezeu e chemat sa devina matur, s atreaca de la stadiul de mic copil la
acela de tanar si apoi la cel de tata.(1 Ioan 2:12-14) Apoi, din punct de vedere al
misiunii, Dumnezeu ne invita sa adoptam un punct de vedere global, adica
panoramic si nu de secta. Intr-adevar, trebuie ca slujba Domnului sa aibe
viziunea lui Corpului lui Hristos. Dumnezeu a abolit granitele culturale, sociale,
rasiste in Hristos pentru ca toti oamenii din toate partile planetei sa aiba acces la
Evanghelie.
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“ ‘Largeste locul cortului tau si intinde invelitoarele locuintei tale: nu te
opri! Lungeste-ti funiile si intareste-ti tarusii! Caci te vei intinde la dreapta si la
stanga, samanta ta va cotropi neamurile si va locui cetatile pustii’.”Isaia 54:2-3
3) Varsta de adult: maturitatea
Omizile ajunse la maturitate trebuie sa se transforme in fluturi. O transformare
atat de mare necesita, in schimb, o faza speciala(nimfoxza), in timpul careia
omida nu se misca deloc. In acest stadiu, insecta trebuie sa se inchida in
vederea transformarii ei finale. Ea produce un cocon enorm de matase in care
sejurneaza in tot timpul metamorfozei.
Dar aceasta perioada de odihna nu e decat aparenta, caci tot organismal
insectei se transforma: unele organe dispar, altele apar (de ex. aripile si
picioarele) gratie unor celule ramase latente pana atunci. Pielea nimfei ce
precede viata ei scurta de adult traise relativ mult…
Tatalui Ceresc i-a luat 30 de ani ca sa-Si formeze Fiul (pe Ieşua)…uneori
pentru noi e nevoie de 10 ani de formare in umbra, doar pentru un an de misiune
publica. Lucratorul ce atinge maturitatea in slujba Domnului trebuie sa sufere
multe alte transformari ca sa-si poata lua zborul.
Coconul e imaginea intimitatii cu Tatal, cu Hristos ce nu trebuie niciodata
neglijata.
III.

CE VREA DUMNEZEU DE LA NOI: SFINTENIA

“Voia lui Dumnezeu este sfintirea voastra…”(1 Tesaloniceni 4:3)
Dumnezeu ne cheama asa cum suntem, cu toate defectele noastre, cu
caracterele noastre rele, cu pacatele noastre. Dar e evident ca nu se poate sa-I
servim in aceasta stare.
Multi crestini ce vor sa vada gloria lui Dumnezeu cad in capcana sistemelor
si metodelor umane de obtinere a eliberarii si a succesului (adesea manevrate de
sarlatani), in timp ce Biblia ne zice pur si simplu ca pentru a-L vedea pe
Dumnezeu trebuie sa fim sfanti.(Evrei 12:14)
Scrierile descriu 3 tipuri de sfintiri:
- Justificarea (Romani 5:1) si Evrei 10:10-15.
Dumnezeu ne-a declarant sfinti multumita jertfei Fiului Sau.
Intr-adevar, justificarea provine din har.(Tit 3:4-7)
- Sfintirea personala (Apocalipsa 22:11)
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Fiecare crestin trebuie sa faca un effort , servindu-se zilnic de Cuvant lui
Dumnezeu si de rugaciune ca sa-si mentina sfintenia.
- Mantuirea totala (1 Corinteni 15:42-57)
E vorba de o incoruptibilitate in totalitate: a corpului, a sufletului si a spiritului
cand vor fi langa Domnul nostru.
Sfintirea presupune separarea de rau si de companiile proaste(2 Corinteni
6:14-18), ceea ce se face, cum am vazut mai sus, prin numeroase sacrificii si
multiple suferinte(Romani 12:1-3).

1) Dezumanizati!
In cea de- a-2-a Epistola dupa Corinteni, cap. 3, versetul 18, Pavel ne invata ca
aceste transformari au ca scop asemanarea progresiva cu Hristos.
Termenul’metamorfoza’ semnifica schimbarea unei fiinte intr-alta,
transformarea totala a unei fiinte pana la punctul de-a fi de nerecunoscut.
“Caci daca este cineva in hristos este o faptura noua, Cele vechi s-au dus: iata
ca toate lucrurile s-au facut noi.” 2 Corinteni 5:17
“ El ridica pe sarac din tzarana, inalta pe cel lipsit din gunoi, ca sa-i faca sa
sada impreuna cu cei mari: cu mai marii poporului Sau.”Psalm 113:7-8
Cuvantul ‘gunoi ‘ din acest pasaj se zice’ aphar’ in aramaica si inseamna in
mod literal ‘minereu’. Minereul e o roca ce contine minereuri in proportii
sufficient de interesante ca sa justifice explorarea si care necesita apoi o
transformare in vederea utilizarii lor de catre industrie.
Asadar, tzarana(persoana care primeste chemarea) e comparata cu un minereu
ce trebuie supus unui proces de purificare in scopul folosirii lui corecte.
Pentru a transforma un minereu in fier, se efectueaza ceea ce se cheama
reducere,ce reprezinta amestecarea minereului cu carbon de lemn la o
temperatura inalta de 1350° C. Impuritatile(pacatul, firea) minereului sfarsesc
prin a se topi si a curge sub forma de reziduri. Fierul apare astfel sub forma sa
finala dupa racire.
“ Aurul, argintul,arama, fierul,cositorul si plumbul, orice lucru care poate
suferi focul, sa-l treceti prin foc ca sa se curateasca. Dar tot ce nu poate suferi
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focul, sa fie curatit cu apa de curatire; sa-l treceti prin apa.”Numeri 31:22-23,
adica sa devenim puri, conform Romani 12:2 in pg.9.
Transformarea nu e alta decat reinnoirea inteligentei si nu se poate face fara
trecerea prin foc. Dumnezeu e Olarul prin excelenta, in calitate de formator (El
are deja o viziune finala a ceea ce o sa fim). Lasati-va modelati de El, chiar
presati si batuti precum untul cand e tare. Amintiti-va ca sunteti praf, adica plini
de imperfectiuni si de incompetente; tocmai de aceea Cel PreaInalt trebuie sa ne
dezumanizeze pentru a fi capabili sa-I servim.
“Eu sunt adevarat vita siTatal Meu este vierul. Pe orice mladita care este in
Mine si n-aduce roada, El o taie si pe orice mladita care aduce roada, o
curateste ca sa aduca si mai multa roada.” Ioan 15:1-2
Cuvantul’a dezumaniza’ se zice’kathairo’ in greaca si da’a curati’ in romana.
Dezumanizarea e o munca de purificare ce se aseamana cu altoirea unui copac
sau a unui alt obiect prin taierea de parti inutile. Sea intelegm deci ca munca nu
se va termina niciodata, scopul fiind trecerea noastra dintr-o glorie in alta. De
fiecare data cand Dumnezeu vrea sa ne inalte, adica sa ne incredinteze o noua
responsabilitate, El ne va dezumaniza ca sa fim calificati pentru acea slujba.
Imi aduc aminte de o perioada cand ma plangeam mult de razvratirea unor
persoane pe care le-am format. Domnul mi-a dat atunci o viziune intr-un pasaj
din Ioan (15:1-2) si am inteles ca El permitea acest lucru pentru a ma forma.
Deci, sa nu va descurajati daca cei apropiati va vor parasi, ci sa aveti mereu
ochii fixati pe Domnul si sa ramaneti increzatori pentru ca sunteti in plina
dezumanizare.
“ Moabul era netulburat din tineretea lui si se odihnea fara teama pe
drojdiile lui. Nu era turnat dintr-un vas intr-altul si nu era dus in robie. De
accea I s-a pastrat gustul si nu si-a schimbat mirosul.”Ieremia 48:11
In timpul “iesirii din lume”, Dumnezeu ne pune dintr-un vas intr-altul
(transversare), dintr-un caracter intr-altul. Scopul acesta e sa ne goleasca de
orice legatura cu pacatul ce e ascuns in inima noastra. Intr-adevar, Dumnezeu
nu poate sa umple un vas ce e deja plin, amestecul nu e posibil cu Domnul.
Transversarea e un proces foarte dificil de trait pentru ca ne pierdem tot ce-am
achizitionat de-a lungul anilor si chiar si onorurile date noua de oameni. In
realitate, Dumnezeu ne purifica, ne curate ca sa inlature mirosul pacatului in
scopul de-a putea sa raspandim mirosul lui Hristos. Nu veti putea fi niciodata
umpluti de Dumnezeu fara a fi mai intai goliti de voi insiva.
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“ Multumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poarta totdeauna cu carul Lui
de biruinta in Hristos si care raspandeste prin noi in orice loc mireasma
cunostiintei Lui. Intr-adevar, noi suntem, inaintea lui Dumnezeu o mireasma a
lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mantuirii si printre cei ce sunt pe calea
pierzarii: pentru aceastia, o mireasma de la moarte spre moarte; pentru aceia,
o mireasma de la viata la viata. Si cine este de ajuns pentru aceste lucruri?”
2 Corinteni 2:14-16

2) Jertfiti!
Romani 12:1” Va indemn dar fratilor pentru indurarea lui Dumnezeu sa
aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu”ne zice
sa fim o jertfa vie pentru Dumnezeu. Holocaustul era poate cel mai tipic si mai
vechi sacrificiu evreiesc. In acest pasaj privind cultul veritabil pe care
Dumnezeu il agreeaza, cuvantul ’jertfa’ (grecescul’thusia’) semnifica
‘victima’sau’a sugruma’. In realitate, ni se vorbeste despre jertfa de viata
(holocaust) = expresia unui dar intreg de viata oferita Domnului de catre un
credincios.
In schimb, sub lege, holocaustul trebuia sa raspunda anumitor criterii teribil
de precise pentrui ca el sa fie acceptat de Dumnezeu. Conform Levetic 1, el
trebuia sa fie:
-fara cusur:orice persoana ce doreste sa raspunda chemarii trebuie sa se separe
de pacat caci Dumnezeu vrea sa ne faca perfecti, fara vreun defect. “Ci dupa
cum Cel ce v-a chemat este sfant, fiti si voi sfinti in toata purtarea voastra. Caci
este scris:’Fiti sfinti, caci Eu sunt sfant’.”1 Petru 1:15-16 si “Voi fiti dar
desavarsiti, dupa cum si tatal vostru cel ceresc este desavarsit.” Matei 5:48
-in varsta de 1 an:Domnul vrea ca servitorii Sai sa aibe o inima de copil.
Copilaria e sinonima cu inocenta, cu integritatea inimii si a credintei.
“ In clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus si L-au intrebat:’Cine este mai
mare in Imparatia cerurilor?’Iisus a chemat la El un copilas, l-a pus in mijlocul
lor, si le-a zis:’Adevarat va spun ca, daca nu va veti intoarce la Dumnezeu si nu
va veti face ca niste copilasi, cu nici un chip nu veti intra in Imparatia
cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilas, va fi cel mai mare in
Imparatia cerurilor.” Matei18:1-4
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-sugrumat: inseamna moartea eului. Sugrumarea e foarte greu de trait pentru ca
evident, nimanui nu-i place sa fie pus la moarte.
-sangele lui trebuia raspandit peste tot in jurul altarului: conform Levetic
17:11-14, sangele este sufletul sau viata. Sufletul sau sentimentele a celui ce
vrea cu adevarat sa-l urmeze pe Domnul trebuie sa fie raspandite pe altar. Aceia
ale caror sentimente carnale nu sunt jertfite vor avea greutati sa raspunda
apelului. De accea, Domnul ne goleste de noi insine ca sa ne poata da propria Sa
viata, propriul Lui sange, viziunea Sa asupra lucrurilor. “Caci Cuvantul lui
Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri:
patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva,
judeca simturile si gandurile inimii.” Evrei 4:12
Multor crestini le este greu sa se detaseze de lucrurile lumesti. Cativa sunt asa
de atasati de: familiile lor, de prietenii lor, de nevestele lor, de sotii lor, de copiii
lor, de parintii lor sau chiar de fratii si surorlile in Hristos, incat au greutati sa-L
serveasca din plin pe Dumnezeu. Omul este o fiinta creeata sa fie in legatura cu
semenii sai, dar aceasta relatie poate fi atat de puternica ca ea il poate impiedica
pe crestin sa-L iubeasca pe Dumnezeu.
“ Daca vine cineva la Mine si nu uraste pe tatal sau, pe mama-sa, pe nevastasa, pe copiii sai, pe fratii sai, pe surorile sale, ba chiar insasi viata sa, nu poate
fi ucenicul Meu.”Luca 14:26 Evident, Dumnezeu nu ne cere sa ne detestam
familiile, ci sa-I dam Lui intaietate in toate lucrurile., caci verbul a ‘uri’, in
aramaica, inseamna ‘a prefera.’
“Asculta Israele! Domnul, Dumnezeul nostrum este singurul Domn. Sa iubesti
pe Domnul, Dumnezeul tau, cu toata inima ta, cu tot sufletul tau si cu toata
puterea ta.”Deuteronom 6:4-5
-‘dezbracat’ de piele si taiat in bucati dupa aceasta smulgere: acesta e
simbolul abandonarii vechiului om, renuntarea completa si definitiva a firii
noastre adamice. In aceeasi masura, e vorba si de sfaramarea vietii noastre.
E o etapa delicate pentru ca atunci cand o persoana trece prin ruperea de sine, ea
poate cadea in depresiune nervoasa si uita sa se tina strans de promisiunile
Domnului. Sabia Duhului Sfant e folosita pentru a indeplini aceasta operatie
spirituala ce consta in dezbracarea omului vechi.
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-pus pe altar si consumat de foc: focul simbolizeaza fie prezenta sfanta a lui
Dumnezeu (Exod 3:2; Deuteronom 4:24), fie mania Sa vis-à-vis de pacat (Isaia
66:15), vezi si pg 14- Numeri 31:22-23.
Prin acest foc purificator ii face Domnul sa treaca pe lucratorii Sai, pentru a-i
face puri. Cand o persoana se gaseste in focul divin, ea trebuie sa-si pastreze
calmul si sa continue sa I se increada. Acest foc poate reprezenta: probele,
persecutiile, criticile…Toate impuritatile trebuie sa dispara in mod absolut ca
sa-I permita Duhului Sfant sa opereze liber. E de notat ca valoarea slujbei
voastre va depinde de intensitatea focului purificator.
-organele interne trebuiau spalate in apa: cuvantul”matze”, in idis’qereb’, se
poate traduce si prin sediul emotiilor si al sentimentelor. Organele interne sunt
atat de sensibile incat au nevoie de blandetea apei ca sa fie curatate. Aceasta
apa, imaginea Cuvantului lui Dumnezeu, racoseste si purifica cu blandete
inimile noastre bolnave.
Altarul era prefigurarea crucii care e instrumentul pe care Dumnezeu il
foloseste ca sa reduca omul vechi la neant. Crucea e folosita pentru
transformarea inimii noastre, caci de acolo vin toate lucrurile rele.(Marc 7:1423) Sa intelegem ca daca Domnul recurge la acest procedeu, e pentru ca omul
vechi se opune mereu lui Dumnezeu.
“ Caci firea pamanteasca pofteste impotriva Duhului si Duhul impotriva firii
pamantesti: sunt lucruri potrivinice unele altora, asa ca nu puteti face ce voiti.”
Galateni 5:17
Sa nu uitam ca singura persoana ce e destul de puternica ca sa va impiedice
sa raspundeti chemarii lui Dumnezeu, sunteti voi insiva si nu satan. Toti aceia
care si-au marcat generatia lor cu puterea lui Dumnezeu, au trait si au cunoscut
experienta crucii. Nu exista deci nici un motiv pentru care voi o sa scapati de
crucea dvs., daca sunteti chemati de Dumnezeu.
3) Omorati!
Amintiti-va bine ca suntem sarea pamantului, conform lui Matei 5:13. Sarea
trebuie sa fie dizolvata pentru ca savoarea ei sa fie efectiva. Ea protejeaza
mancarea de putrefactie prin incetinirea profiferarii microbilor. Evreii o
foloseau si la fertilizarea campurilor lor. Deasemenea, toate ofrandele levitilor
trebuiau sa fie insotite de sare (Levetic 2:13). Remarcati ca fara dizolvarea sarii,
nu exista savoare.
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Omul nostru vechi trebuie sa moara ca sa permita fructelor Duhului Sfant sa
produca in noi aceasta savoare care va da gustul de viata divina tuturor
sufletelor pierdute din aceasta lume josnica.
Omul vechi e natura adamica corupta, de la nastere, cu dispozitia ei de-a face
rau- dispozitie latenta in fiecare individ.
Vechiul om e deasemenea omul natural sau animal despre care vorbeste Pavel
in 1Corinteni 2:14: ”Dar omul firesc nu primeste lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, caci , pentru el, sunt o nebunie; si nici nu le poate intelege, pentru
ca trebuiesc judecate duhovniceste.”
Iisus l-a crucificat (l-a omorit) pe omul animal sau pe vechiul animal pe
cruce, conform Romani 6:6 ”Stim bine ca omul nostru cel vechi a fost rastignit
impreuna cu El, pentru ca trupul pacatului sa fie dezbracat de puterea lui, in
asa fel ca sa nu mai fim robi ai pacatului.”. Si noi beneficiem acest act de
punere la moarte, ce e eliberarea de sub pacat, obstacolul major in chemarea
Domnului. Intr-adevar, vechiul om iubeste pacatul mai mult ca pe Dumnezeu.
Deasemenea e si eliberarea de sub lucrarile firii denuntate de Pavel in
Galateni 5:19-21:” Si faptele firii pamantesti sunt cunoscute si sunt acestea:
preacruvia, curvia, necuratia, desfranarea, inchinarea la idoli, certurile,
zavistiile, maniile, neintelegerile, dezbinarile, certurile de partie, pizmele,
uciderile, betiile, imbuibarile si alte lucruri asemanatoare cu acestea. Va mai
spun dinainte, cum am mai spus, ca cei ce fac astfel de lucruri nu vor mosteni
Imparatia lui Dumnezeu.”
In sfarsit, vechiul om e imaginea vointei noastre. “<fac ce vreau, e viata mea
proprie> , caci asa vorbesc oamenii din lumea aceasta. Stiti ca vointa voastra e
un instrument foarte puternic pe care lui satan ii place sa-o foloseasca ca sa-L
combata pe Dumnezeu? Vointa sau liberul albitru pe care Dumnezeu ni l-a dat
poate deveni o arma extrem de periculoasa pentru noi insine si pentru anturajul
nostru. Intr-adevar, de fiecare data cand alegem sa facem rau ne facem rau noua
insine si altora.
Dumnezeu ne cere adesea sa facem acte contrare modului nostru de-a vedea
lucrurile (Isaia 55:8-9). Distanta ce separa voia Domnului e de netrecut si
vesnica. Poate ca vointa voastra e sa va casatoriti cu un om alb pentru ca sunteti
alba, dar Dumnezeu poate sa va dea un sot/sotie negru/neagra, caci vointa Sa e
perfecta. Ori vointa perfecta a lui Dumnezeu se inscrie in planurile de pace, de
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fericire si de speranta pe care El le-a prevazut pentru noi.(Ieremia 29:11). Din
nefericire, eu cunosc multe persoane ce refuza vointa lui Dumnezeu in viata lor
si ce sufera.
Oare cati au aceeasi dispozitie a inimii despre care Hristos zicea:” Iisus le-a
zis:’ Mancarea Mea este sa fac voia Celui ce M-a trimis si sa implinesc
lucrarea Lui’.” Ioan 4:34?
Profetul Iona, din cauza rasismului sau si a urii contra ninivitilor (symbol si
pentru lucrarile firii) refuzase voia lui Dumnezeu ce era aceea de-a salva acest
popor. El decise sa fuga departe de Dumnezeu si astfel cunoscuse probleme
seriose –de ex. era cat pe ce sa-l coste viata pe el si pe cei din barca cu el(Iona
1:3-15). Ganditi-va ca puteti fi o sursa de probleme pentru anturajul dvs. daca
refuzati sa cedati voia voastra Domnului.
Amintiti-va de cuvintele Domnului:”Atunci Iisus a zis ucenicilor Sai:’Daca
voieste cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si s aMa
urmeze.” Matei 16:24
Vreti sa-L vedeti pe Dumnezeu in viata voastra in toate zilele, in slujbele
voastre , in cuplul dvs., in familia dvs. si in proiectele voastre? Un singur cuvant
e destul:”Urmariti pacea cu totii, sfintirea, fara care nimeni nu va vedea pe
Domnul.” Evrei 12:14.
Rezolvarea nu e sa gasiti un profet, un pastor sau un vindicator, ci
SFINTENIA (ura de rau).
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CAP. II SCOALA DESERTULUI
Desertul e adesea asociat cu o singuratate teribila, cu o dezolare totala
(Deuteronom 32:10; Isaia 21:1). Cand suntem aici intalnim: serpi, scorpioni si
tot felul de animale veninoase. Trebuie sa supravietuim uscaciunii, sa afrontam
caldura sufocanta a zilei si sa rezistam temperaturilor glaciale ale noptii. In plus,
nervii sunt pusi la o incercare grea in fata mirajelor ce nasc sperante false. Ei
bine, asta e chiar locul unde Domnul a ales ca sa dea o formare solida tuturor
lucratorilor Sai.
I.

DESERTUL, LOC DE FORMARE SI DE TRANSFORMARE

Pentru a ne ajuta sa ne detasam de lucrurile terestre, Dumnezeu ne va izola in
desert, loc ideal de dezvoltare a intimitatea cu El si de dependenta vis-a-vis de
El, de Stapan. Scopul principal al formarii in acest loc ostil este transformarea
caracterului nostru. Ca urmare a acestui process de transformare, inima sau
sufletul contituie primul element pe care Domnul se va apleca .
1) O inima noua
“ Omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui, iar omul rau scoate
lucruri rele din visteria rea a inimii lui; caci din prisosul inimii vorbeste
gura.”Luca 6:45
“In urma, a chemat din nou noroadele la Sine si le-a zis:’Ascultati-Ma toti si
intelegeti. Afara din om nu este nimic care, intrand in el, sa-l poata spurca; dar
ce iese din om , aceea-l spurca. Daca are cineva urechi de auzit, sa auda.’
Dupa ce a intrat in casa, pe cand era departe de norod, ucenicii Lui L-au
intrebat despre pilda aceasta. El le-a zis:’Si voi sunteti asa de nepriceputi? Nu
intelegeti ca nimic din ce intra in om de afara, nu-l poate spurca? Fiindca nu
intra in inima lui, ci in pantece si apoi este dat afara in hazna?’ A zis astfel,
facand toate bucatele curate. El le-a mai zis:’ce iese din om, accea spurca pe
om. Caci dinlauntru, din inima oamenilor, ies gandurile rele, preacurviile,
curviile, uciderile, furtisagurile, lacomiile, viclesugurile, inselaciunile, faptele
de rusine, ochioul rau, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies
dinlauntru si spurca pe om.” Marc 7:14-23
Inima omului e rea de la nastere, ne zice Biblia in Ieremia 17:9. Omul judeca
dupa aparente, dar Dumnezeu se uita in inima.(1 Samuel 16:6-7). Sa nu ne
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insele nimeni: putem avea o slujba importanta si putem manifesta o ungere
mare, dar daca nu avem o inima dupa Dumnezeu, precum regale David, o sa
sfarsim sa fim scuipati afara de Domnul (Matei 7:21-23). E deci indispensabil
ca Domnul sa ne formeze un caracter in vederea edificarii omului interior.
“Iar pruncul crestea si se intarea in duh. Si a stat in locuri pustii pana in
ziua aratarii lui iniantea lui Israel.” Luca 1:80
Omul e o creatura tripartita, adica poseda un corp, o inima si un suflet. Inima
(in evreieste ‘nephech’, in greaca’psuche’) e principiul vital. Ea e sediul
emotiilor si a vointei. Spiritul( ‘rouah’ in idis si’pneuma’ in greaca) e partea
spiritual a omului , adica omul interior, conform 1 Corinteni 2:11 si
2 Corinteni 4:16.
Apostolul Pavel a stabilit clar divizarea tripartita a omului, in 1 Tesaloniceni
5:23:”Dumnezeul pacii sa va sfinteasca El insusi pe deplin si duhul vostru,
sufletul vostru si trupul vostru sa fie pazite intregi, fara prihana la venirea
Domnului nostru Iisus Hristos.”
Biblia, Cuvantul lui Dumnezeu are deci vocatia de-a separa spiritul omului
de inima sa(sentimente). Aceasta separate e indispensabila caci sentimentele
noastre carnale pot sa ne indeparteze de voia Domnului.
Cuvantul’in mod perfect’, ‘katartismos’ in greaca citat in Efeseni 4:12 ,
insemana in mod literal “ a repara gunoaiele create de pacat in inimile noilor
convertiti”. Noii convertiti , desi eliberati de pacat si de demoni la nasterea din
nou, au totusi nevoie sa fie transformati la nivelul inimii. Intr-adevar, de la
nasterea noastra fizica, inima e ranita adesea de circumstantele vietii si de
propunerile primate. Ori, aceste rani modeleaza caracterul finite umane. De ex.,
o perosana ce-a fost mereu facuta sa creada ca e nula, proasta si incapabila de
orice lucru, va avea tendinta de-a se indoi de ea insasi, de-a se sub-estima si
careia ii va fi greu sa se deschida altora. O inima astfel ranita se inchide in ea
adesea intr-o bula de amaraciune si acea persoana afectata va trai in frica,
timiditate sau mai ales depresie.
Daca inimile noastre sunt ranite de cuvinte de condamnare, tradare, pierderea
unei finite apropiate, de lipsa de recunostinta, adica ingratitudine si de ofensele
oamenilor in general, atunci avem nevoie de vindecare divina. Doar o data
complet vindecate, ele vor fi in masura sa-L servim in mod corect pe
Domnul.
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In scoala desertului, argila, din care suntem creati, va continua sa fie formata
si purificata de mana Olarului.
2) Mana Olarului
Iud, a-10-a litera din alfabetul evreiesc vine din iad=mana. Iud si iad vin din
radacina ‘idah’=verbul ‘a arunca sau a lansa’, rol incredintat mainii.(Plangerile
lui Ieremia 3:53-cand au aruncat mainile rele cu pietre in profet). Mana este
simbolul pumnului si-al degetelor intinse.Prin valoarea ei, aceasta litera e
simbolul crearii lumii prin cuvinte.
Iud, cu putin mai mare decat un punct, e cea mai mica dintre literele
alfabetului evreiesc si totusi contine cea mai mare putere. In sfarsit, iud
simbolizeza caracterul de-a actiona. Evreiescul ’iad’, tradus ‘mana’ in romana, e
simbolul activitatii,al administratiei, al puterii, al protectiei sial
aliantei/legamantului. Mana Domnului exprima puterea Sa si influenta
Spiritului Sau.”Mainile Tale m-au facut si m-au zidit, ele m-au intocmit in
intregime…si Tu sa ma nimicesti! Adu-ti aminte ca Ti m-ai lucrat ca lutul si vrei
din nous a ma preface in tarana?” Iov 10:8-9
Mana Olarului tine sufletele tuturor sufletelor vii “ El tine in mana sufletul a
tot ce traieste, suflarea oricarui trup omenesc.” Iov 12:10. Satan nu poate nici
sa omoare o musca fara permisiunea Olarului!
“ Oile Mele asculta glasul Meu; Eu le cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau
viata vesnica, in veac nu vor pieri si nimeni nu le va ssmulge din mana Mea.
Tatal Meu care Mi le-a dat este mai mare decat toti; si nimeni nu le poate
smulge din mana Tatalui Meu.” Ioan 10:27-29. Nimeni nu poate smulge copiii
lui Dumnezeu din Mainile Sale, ce asigurare!!
In cartea Apocalipsei(cap 2:vs.1), Ieşua Mesia se prezinta ca acel ce tine in
mana lui cele 7 stele ce-s 7 mesageri. Acesti anuntatori, veritabili lucratori
trecusera prin mana formatoare a Creatorului puternic. Cei religiosi isi fac
formarea in scoli teologice instituite de oameni unde majoritatea invatatorilor nu
L-au intalnit pe Domnul, dar adevaratii oameni chemati de Dumnezeu, desi
trecuti prin acest gen de scoli, sunt formati de mana Celui Atotputernic.
Apostolul Pavel ilustreaza bine acest caz.(Iisus n-a mers in nici o scoala ebraica
desi exista 2 pe vremea Lui.)
In timpul Bibliei, ca sa lucrezi argila, lucratorul calca pamantul in picioare ca
sa-l faca o pasta.” Am sculat pe cineva de la miazanoapte si vine de la rasarit;
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el cheama Numele Meu; trece peste voievozi ca pe noroi si-i calca in picioare
cum calca olarul lutul.” Isaia 41:25.
Avem aici imaginea sfaramarii pe care o suportam din partea Domnului
inainte de-a incepe sa ne foloseasca. El ne deformeaza inainte de-a ne da forma
pe care El vrea s-o avem. Aceasta e dezbracarea totala de toate felurile de
lucruri care ne impiedica sa-L servim. Suntem calcati de picioarele lui
Dumnezeu ca sa fim ajungem la etapa urmatoare a formarii: facuti praf, adica
chiar primul lucru pe care Dumnezeu il face dintr-un om chemat de El.
El inlatura orice ajutor uman din viata noastra, astfel incat noi,‘viitorul lui
instrument’, sa ne dam seama de neputinta noastra de-a produce orice lucrari
bune prin noi insine.
“ Ei au scos corabiile la mal, au lasat totul si au mers dupa El.”Luca 5:11
Ca sa-L urmeze pe Iisus, apostolii au trebuit sa paraseasca totul. Si noi
trebuie sa facem la fel: sa ne abandonam mentalitatile, pozitiile inalte,
capacitatile intelectuale, formatarile noastre si tot ce-am achizitionat, ca sa fim
in masura sa continuam formarea voita de Stapan.
Dupa ce calca argila in picioare, olarul o plaseaza pe un disc orizontal in fata
caruia se aseaza intr-un asa fel incat, prin invartirea mainii sau a piciorului si
prin amestecarea continuua a argilei, obiectul ia forma dorita- forma consolidata
prin arderea in cuptor.
”Cuvantul vorbit lui Ieremia din partea Domnului si care suna astfel:’Scoala-te
si pogoara-te in casa olarului; acolo te voi face sa auzi cuvintele Mele!’ Cand
m-am pogorat in casa olarului, iata ca el lucra pe roata. Vasul pe care-l facea
n-a izbutit, cum se intampla cu lutul in mana olarului. Atunci el a facut alt
vas, asa cum i-a placut lui sa-l faca. Si Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:’
Nu pot Eu sa fac cu voi ca olarul acesta, casa a lui Israel?’ zice Domnul. ‘Iata,
cum este lutul in mana olarului, asa sunteti voi in mana Mea, casa a lui
Israel’!” Ieremia 18:1-6
Aceasta e a-2-a etapa a formarii. Dumnezeu ne pune pe un turn, cand avem
impresia ca ne invartim in jur fara ca nimic sa functioneze bine in viata noastra.
Nu putem merge nicaieri de altfel, nu avem nici o putere asupra evenimentelor.
Viitorul nostru pare nesigur, frumoasele promisiuni ale Domnului Iisus par atat
de departe. Din nefericire, multi ii fac Domnului un proces(ca avocatii) cand se
gasesc in aceasta conditie. Se intampla adesea sa ne comparam cu paganii sis a-I
invidiem.
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“Tu esti preadrept Doamne ca sa ma cert cu tine; vreau totusi ca sa Te
intrebasupra oranduirilor Tale. Pentru ce propasesti calea celor raisi toti
miseii traiesc in pace? I-ai sadit , au prins radacini, cresc fara rod. Ce-i drept,
esti aproape de gura lor, dar departe de inima lor!” Ieremia 12:1-2 , vezi si
Psalmul 73.
Fiti atenti, murmurele facute impotriva Domnuluii pot sa ne puna sub lovitura
judecatii cum au fost pusi copiii lui Israel.(1 Corinteni 10).
Totusi, este Dumnezeu ce actioneaza bobina de olarit; El ce conduce lucrurile
cum o vrea. Olarul lucreaza piesa inchisa, departe de distractie, inn secret. Prin
urmare, argila trebuie amestecata cu apa ce e imaginea Cuvantului lui
Dumnezeu. Ultima etapa se sfarseste cu proba focului (diverse probe), vasul
fiind astfel gata de o buna folosire.
“Preaiubitilor, nu va mirati de incercarea de foc din mijlocul vostru, care a
venit peste voi ca sa va incerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi.” 1 Petru
4:12.
3) Oamenii lui Dumnezeu si deserturile
Citind Biblia, va dati seama ca nici un servitor al lui Dumnezeu ce si-a
marcat timpul, n-a scapat scolii desertului. Sa luam exemplele lui Iosif si cel al
lui Moise, aceste modele ilustre de credinta si de rabdare.
Iosif
“ Iosif a visat un vis si l-a istorisit fratilor sai care l-au urat si mai mult. Si el
le-a zis:’ Ia ascultati ce vis am visat: Noi eram la legatul snopilor in mijlocul
campului; si iata ca snopul meu s-a ridicat si a statut in picioare; iar snopii
vostri l-au inconjurat si s-au aruncat cu fata la pamant inaintea lui.’ Fratii lui
i-au zis:’ Doar n-ai sa imparatesti tu peste noi?’ Si l-au urat si mai mult, din
pricina visurilor lui si din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un vis si l-a
istorisit fratilor sai. Si a zis:’ Am mai visat un vis! Soarele si luna si 11 stele se
aruncau cu fata la pamant in fata mea.’ L-a istorisit tatalui sau si fratilor sai.
Tatal sau l-a mustrat si i-a zis:’Ce inseamna visul acesta, pe care l-ai visat? Nu
cumva voi veni eu, mama ta si fratii tai sa ne aruncam cu fata la pamant
inaintea ta?’ Fratii sai auinceput sa-l pismuiasca ; dar tatal sau a tinut minte
lucrurile acelea.”Geneza 37:5-11
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Chemarea lui Iosif s-a manifestat prin 2 ganduri ce anuntau inaltarea lui
viitoare. Ori acest apel marca si inceperea probelor extreme de dificile ce au
inceput de la varsta de abia 17 ani. Intr-adevar, pozitia privilegiata pe care o
ocupa in inima tatalui sau Iacob si harul lui Dumnezeu peste viata lui au
provocat gelozia propriilor lor frati. Din nefericire, un profet e adesea aruncat de
ai sai iniante de-a fi acceptat, in general cu mult dupa moarte.
Cum o stiti, fratii sai il dezbraca de haina multicolorata oferita de Iacob ce era
mandria lui, apoi il vand comerciantilor de sclavi amaleciti. Iata un om pe care
Domnul l-a chemat si care se gaseste in mainile vanzatorilor de sclavi. Ce
situatie dificila ca sa nu zicem oribila! Totusi, acesta e mijlocul prin care
Dumnezeu l-a ales ca sa-l aduca pe Iosif in tara inaltarii sale.
“ Caci robul chemat d eDomnul, este un slobozit al Domnului.Tot asa, cel
slobozit , care a fost chemat, este un rob al lui Hristos.”1 Corinteni 7:22
Cand Dumnezeu ii da lui Iosif aceste ganduri, acesta era inca praf, adica
imatur si incapabil sa se dirijeze. Trebuia in mod absolut ca Dumnezeu sa-l
formeze ca sa fie apt sa-si asume functia de guvernator.
De aceea, trebuia dezbracat de haina multicolorata fabricate si apoi oferita de
tatal lui Iacob. Aceasta tunica reprezenta lucrurrile pe care oamenii din aceasta
lume le apreciaza si care fac mandria noastra:diplome, nivel social, culoarea
pielii, frumusetea etc. In timp ce era sclav la Potifar, Dumnezeu vrea sa-l invete
umilitatea: trebuia sa lucreze ca un sclav inainte sa conduca o tara, adica sa stie
ce inseamna sa fie dirijat/condus. Ori multi oameni vpor sa-L serveasca pe
Dumnezeu fara sa-i serveasca pe oameni. Ei fac o greseala grava.
“ Pentru ca nici Fiul omului n-a venit sa I se slujeasca , ci El sa slujeasca si saSi dea viata ca rascumparare pentru multi.”Matei 20:28
Totusi, in casa lui Potifar, Iosif e departe de-a termina scoala desertului.
Trebuia sa reziste inca o data poftei sexuale refuzand avansurile sotiei sefului
lui ce era cu siguranta foarte seducatoare. “ Luca 16:10. Orice om (femeie) ce
e chemat sa exerseze o responsabilitate trebuie sa stie ca prin pozitia lor, multe
femnei(barbati) vor vrea sa li se ofere lor. Ca sa utem zice nu acestui tip de
tentatii, trebuie sa avem un character destul de format si o mare stapanire de
sine. Iosif trebuia sa invete sa gereze casa stapanului sau cu credinciosie si
integritate iniante de-a conduce toata tara Egiptului.
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Refuzul sau de-a se murdari a cauzat mania acestei femei ce l-a acuzat fals c-a
abuzat de ea, ceea ce l-a facut pe Iosif sa se regaseasca in inchisoare.
“ A luat pe Iosif si l-a aruncat in temnita in locul unde erau inchisi si
intemnitatii imparatului; si astfel, Iosif a stat acolo, in temnita. Domnul a fost
cu Iosif si Si-a intins bunatatea peste el. L-a facut sa capete trecere inaintea
mai marelui temnitei. Si mai marele temnitei a pus sub privegherea lui pe toti
intemnitatii care erau in temnita. Si nimic nu se facea acolo decat prin el. Mai
marele temnitei nu se mai ingrijea de nimic din ce avea Iosif in mana, pentru ca
Domnul era cu el. Si Domnul ii dadea izbanda in tot ce
facea.”
Geneza 39:20-23
Cati n-ar fi strigat in fata nedreptatii intr-o astfel de situatie? Cati nu s-ar fi
revoltat contra Domnului sau mai putin zis maniat pe Dumnezeu?
In schimb, in planul de formare al lui Dumnezeu, Iosif trebuia s atreaca printro alta scoala ca sa invete lectii pretioase(Romani 8:28). Si noul teren de formare
nu era altul decat temnita. Aceasta etapa a durat 13 ani lungi.
Temnita nu e doar un loc de uitare si de singuratate, ci si unul de meditatie, de
reflexive, de intimidate profunda cu Domnul. Ea i-a permis lui Pavel sa
primeasca mari revelatii pe care le-a scris in epistole si care constituie baza
Bisericii. In plus, apostolul Ioana a primit revelatiile Apocalipsei in timp ce era
inchis in Insula Patos.
Inchisoarea reprezinta deasemenea o situatie in care Domnul ne inchide si in
care nu vedem nici o iesire.
“ M-a inconjurat ca un zid, ca sa nu ies; m-a pus in lanturi grele. Sa tot strig si
sa tot cer ajutor, caci El tot nu-mi primeste rugaciunea. Mi-a astupat calea cu
pietre cioplite si mi-a strambat cararile.”Plangerile lui Ieremia 3:7-9
Iosif nu putea sa atinga viziunea divina fara sa treaca prin temnita, pentru ca
aici l-a intalnit el pe paharnic ce-i va vorbi faraonului la timpul potrivit.(Geneza
41:9-15) Inchisoarea a fost o etapa cruciala, in formarea lui Iosif. Aici a trebuit
el sa invete sa-si exercite darul discernamantului pe care i l-a dat Domnul.
In schimb, cand era inca la tatal lui, acest dar nu era inca dezvoltat si doar in temnita i-l da Domnul.(Geneza 40:5-22) Intr-adevar, acest har i-a permis sa
interpreteze visurile pitarului si paharnicului, inchisi si ei acolo. Astfel, si voi
puteti avea deseori impresia ca sunteti intr-o inchisoare, uitati de toti, timp cand,
de fapt, Dumnezeu are conexiuni noi in acest loc.
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Cu toata promisiunea paharnicului de-a mentiona de Iosif, la iesirea din
temnita, acesta a uitat de Iosif care trebuie sa se fi simtit teribil de singur. In
schimb, Domnul nu vrea ca acesta din urma sa se bazeze pe oameni, ci in mod
unic doar pe El. (Geneza 40:23)
“ Asa vorbeste Domnul:’ Blestemat sa fie omul care se increde in om, care se
sprijineste pe un muritor si isi abate inima de la Domnul.”Ieremia 17:5
Doar dupa 13 ani lungi si incercati de formare, Iosif a putut aparea in fata
faraonului ca sa-i explice visul cu vacile grase si cele slabe, gratie paharnicului
care si-a amintit de el la timpul potrivit. Iosif avea 30 de ani si era asadar gata si
calificat sa raspunda problemelor egiptenilor si deci sa conduca aceasta natiune.
(Geneza 41)
“Faraon a zis lui Iosif:’ Uite, iti dau stapanire peste toata tara Egiptului.’
Faraon si-a scos inelul din deget si l-a pus in degetul lui Iosif; l-a imbracat cu
haine de in subtire si i-a pus un lant de aur la gat. L-a suit in carul care venea
dupa al lui si strigau inaintea lui:’In genunchi!’.Astfel i-a dat faraon stapanire
peste toata tara Egiptului’. Si a mai zis lui Iosif:’Eu sunt faraon!’ Dar fara tine
nimeni nu va ridica mana, nici piciorul in toata tara Eguptului.’ Faraon a pus
lui Iosif numele: Tafnar-Paeneah (Descoperire de taine) si i-a dat de nevasta pe
Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Si Iosif a pronit sa cerceteze tara
Egiptului. Iosif era in varsta de 30 de ani cansd s-a infatisat inaintea
faraonului, imparatul Egiptului si a plecat de la faraon si a strabatut toata tara
Egiptului.”Geneza 41:41-46, adica a condus-o ca un prim-ministru de azi.
A devenit astfel guvernatorul Egiptului, numarul doi din tara. A primit deci
tunica imparateasca pe care nimeni nu putea s-o scoata sau s-o fure. El a trebuit
sa-si piarda tunica primita de tatal sau natural ca s-o primeasca pe cea de la
Tatal ceresc la timpul potrivit.
Intelepciunea primita in cursul formarii sale din desert i-a permis sa-i salveze
de foamete pe egipteni si pe familia sa.
Remarcati deci faptul ca in final Iosif a fost capabil sa-si ierte fratii de tot raul
facut caci a inteles ca toate lucrurile lucreaza impreuna pentru cei ce-L iubesc
pe Dumnezeu.(Romani 8:28)
Intr-adevar, rezultatele formarii lui Iosif marturisesc ca:
- Iosif a fost ridicat la rang de guvernator al Egiptului;
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- El s-a casatorit cu fata preotului faraonului;
- El a salvat Egiptul si familia sa de foamete;
- Copiii sai: Manase si Efraim, metisii africani, au fost numarati ca 2 triburi
intre cele ale lui Israel.
Dumnezeu a luat 13 ani lungi ca sa-si pregateasca servitorul in scopul de-a-l
ridica la rang de guvernator. In timpul acestor ani, Iosif a fost confruntat cu
toate situatiile teribild e dureroase , dar ce i-au facut bine. Si voi, de cat timp
suferiti?
Dumnezeu permite sa va gasiti in situatii foarte grele ce va cauzeaza suferinte
multe pentru ca va iubeste si vrea sav a ridice in slujba pe care v-a dat-o. sa nu
va descurajati niciodata cand nu intelegeti de ce Dumnezeu v-a supus la o
incercare. El e Cel ce schimba inchisorile noastre in locuri de vizitari si intalniri
divine (Psalm 84:6). Aceasta temnita poate reprezenta pentru noi singuratatea ,
boala, somaj etc. Ramaneti ascultatori Duhului Sfant si continuati sa va
incredeti in El, caci Domnul sfarseste mereu munca pe care a inceput-o cu tine.
Moise
Istoria lui Moise incepe intr-un context dificil. Faraon, nelinistit de
multitudinea israelitilor, a ordonat atunci sa fie omorati baieteii evrei. Astfel,
parintii lui Moise au trebuit sa se hotareasca sa se separe de el atunci cand
acesta era doar un micut bebelus.
Moise a cunoscut un desert de 40 de ani ca sa fie eliberat de 40 de ani de
formatare intelectuala si spiritual egipteana. Intr-adevar, cand fetele lui Ietro lau vazut, au crezut ca era egiptean atat era el de impregnate in aceasta
cultura.(Exod 2:18-19)
Cum avea o chemare de cioban/pastor si de conducator al unei natiuni,el a
trebuit sa aiba grija mai intai de oile lui Ietro , socrul sau, inainte de-a conduce
pe alti oameni.(Luca 6:10) El si-a asimilat munca in echipa, caci Dumnezeu l-a
pus sa lucreze cu altii si mai ales cu fratele sau Aaron (Exod 4:14) A trebuit in
mod egal sa inteleaga ca lupta contra egiptenilor nu era una carnala, ci spiritual.
Asadar, i-a trebuit puterea Duhului lui Dumnezeu ca sa-I infrunte pe magicienii
lui faraon.
Cum oricine stie, Dumnezeu i s-a dezvaluit lui Moise printr-un tufis arzator,
ce e atat extraordinar cat si inedit. Totusi, in ciuda intalnirii miraculoase si a
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chemarii formidabile a lui Dumnezeu, Moise a gasit arugumente ca sa refuze
apelul.
“Moise a zis lui Dumnezeu:’Cine sunt eu, ca sa ma duc la faraon si sa scot din
Egipt pe copiii lui Israel?” Exod 3:11 Primul argument pe care Moise il
avanseaza ca sa fuga de apel era neputinta sa:” Cine sunt eu?” zicea el.
Iata o intrebare pe care si-a pus-o un fost print. Sfaramarea facuta de Domnul
l-a facut sa-si piarda mandria legata de aceasta demnitate. Se vedea fara valoare,
parasit de fratii lui, ca un exilat ce traia departe de familia sa. Nu era decat un
strain si un cioban ce gasise refugiu la socrul sau Reuel( sau Reguel in Biblia
tiparita sub Regele Mihai). Moise nu se considera un print egiptean, ci un
simplu om, caci Dumnezeu l-a sfaramat in totalitate in desert ca sa-l faca umil.
“ Moise a zis Domnului:’Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea usoara si
cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de allataieri, nici macar de cand vorbesti
Tu robului Tau; caci vorba sau limba mi-este incurcata’.”Exod 4:10
Al 2lea argument al lui era incapacitatea de-a se exprima cu usurinta. Cum
s-ar fi putut el rezenta faraonului in aceasta conditie? Ori, in cartea Faptelor
Apos. (7:22), citim ca Moise era instruit in toata intelepciunea egiptenilor.
Aceasta semnifica ca altadata el era puternic in cuvinte si lucrari. Dar Domnul
nu vroia ca Moise sa foloseasca intelepciunea egipteana ca sa-l combat ape
faraon caci nu putea sa-L serveasca pe Dumnezeu cu intelepciunea
lumii(1Corinteni 1:19-21, Iacov 3:15). Moise si-a folosit toata intelepciunea lui
de 40 de ani de viata egipteana ca sa resolve un conflict intre 2 evrei, dar fu fara
succes. Atunci era puternic in vorbe si in lucrari precum sofistii si teologienii
antici si contemporani.Dar cand Domnul l-a dezbracat de Egipt si de lucrarile
sale, Moise a devenit slab si fara nici o asigurare. Domnul l-a format timp de 40
de ani in Maidan ca sa-l faca apt sa infrunte vrajitoria egipteana.
“Dupa cum Iane si iambvre s-au impotrivit lui Moise, tot asa si oamenii acestia
se impotrivesc adevarului, ca unii care sunt stricati la minte si osanditi in ce
priveste credinta.” 2 Timotei 3:8 si vezi si Exod 7:11-12
“Din gura copiilor si a celor ce sug tata, TI-ai scos o intaritura de aparare
impotriva potrivnicilor Tai, ca sa astupi gura vrajmasului si omului cu dor de
razbunare.”Psalm 8:2
Moise a devenit un copilas ca sa poata invata limbajul lui Dumnezeu.
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“ In ceasul acela, Iisus S-a bucurat in Duhul Sfant si a zis:’ Tata, Doamne al
cerului si al pamantului; Te laud pentru ca ai ascuns aceste lucruri de cei
intelepti si priceputi si le-ai descoperit pruncilor. Da, Tata, fiindca asa ai gasit
cu cale Tu.”Luca 10:21
“Moise a zis:’ Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea sa trimitit’.”Exod 4:13
Al 3lea argument nu era decat o alta manifestare a depresiei. Moise se simtea
atat de incapabil sa raspunda chemarii caci vroia ca alt om sa-i ia locul. El ii
considera pe altii mai buni ca el, uitand ca toti oamenii au defecte si ca apelul
lui Dumnezeu e irevocabil.( Romani 11:29)
Aceasta munca de sfaramare pe care Moise o sufera in desert a avut rezultate
extraordinare. Pe de-o parte, a fost un om pe care Domnul l-a folosit atat de
puternic, mai mult decat pe oricare altul din vremea lui, si-n plus Moise a avut
alte dezvaluiri miraculoase ale Domnului, mai ales gratie intimitatii pe care a
dezvoltat-o cu Acesta.
“ In Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul sa-l fi
cunoscut fata in fata. Niciunul nu poate fi pus alaturi de el, in ce privesd toate
semnele si minunile pe care l-a trimis Dumnezeu sa le faca in fata Egiptului
impotriva lui faraon, impotriva supusilor lui si impotriva intregii tari, si in ce
privesc toate semnele infricosatoare pe care le-a facut Moise cu mana tare
inaintea intregului Israel.”Deuteronom 34:10-12
Dumnezeu a faurit in Moise caracterul lui Cristos, adica: rabdarea, umilinta,
dragostea etc.-caracter ce-s cheia veritabila a sucesului oricarei slujbei.
“ Moise insa era un om foarte bland, mai bland decat orice om de pe fata
pamantului.”Numeri 12:3
In sfarsit, slujba lui Moise a adus cu ea inestimabile binecuvantari pentru Israel:
- Copiii lui Israel au fost eliberati din captivitatea egipteana;
- Israel a devenit o natiune si a mostenit tara promise de Domnul;
- Moise a primit Tora(Legea-umbra lucrurilor viitoare in Cristos) si a
devenit profetul cel mai important al evreilor (Deuteronom 34:10)
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4) Deserturile, locurile de primire a mesajului lui Dumnezeu
“ In anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar- pe cand Pilat din Pont era
dregator in Iudea,;Irod, carmuitor al Galilieii; Filip, fratelel lui, carmuitor al
Ituriei si al Trahonitei, Lisanbia, carmuitoru al Abilenei si in zilele marilor
preoti Ana si Caiafa, -Cuvantul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui
Zaharia in pustie. Si Ioan a venit prin tot tinutul din imprejurimile Iordanului
si propovaduia botezul pocaintei, pentru iertatrea pacatelor.”Luca 3:1-3
Inainte ca Ioan Botezatorul sa se infatiseze cu putere inaintea omenilor, mai
ales a fariseilor si invataorilor legii, Dumnezeu l-a pregatit! N-o sa puteti sa
exersati un serviciu divin public si sa-i infruntati pe fariseii moderni , pe
satanisti, pe pagani, pe atei fara o formare solida care sa –I permita Domnului sa
va forjeze caracterul ca intr-un cuptor si sa va dezvaluie Cuvantul Sau.
Multi vor sa exercite o slujba publica fara sa fi inteles nimic din intimitatea cu
Domnul. Pentru ca un copac sa reziste vanturilor, e necesar sa aibe radacini
adanc infipte in sol. Palmierul adult are cam 10000 de radacini ce pot atinge
pana la 10m. Un astfel de copac e greu de desradacinat de uragane (in Asia),
cicloane in Australia) sau taifunuri (in SUA)….simbol al incercarilor legate de
chemare.
“ Ce sa va spun Eu in intuneric, voi sa spuneti la lumina si ce auziti
soptandu-se la ureche, sa propovaduiti pe acoperisul caselor.”Matei 10:27
Daca n-ati cunoscut niciodata tenebrele (disperarea), Cristos n-o sa fie
niciodata lumina dvs., pentru ca El nu -i poate lumina decat pe cei ce recunosc
ca au nevoie de lumina pentru ca sunt un put, in intuneric. La fel, nu o sa puteti
urca pe un acoperis ca sa proclamati Cuvantul daca n-ati primit niciodata
Cuvantul lui Dumnezeu la ureche. Ori, pentru ca o persoana sa va vorbeasca la
ureche, e nevoie de ceea ce se cheama intimitate. Deserturile sunt chiar acele
momente de intimitate cu Dumnezeu. El alege aceste timpuri grele pentru a ne
vorbi la ureche, pentru a ne lumina si echipa pentru lucruri mari. Acoperisul si
ziua ii reprezinta pe oamenii la care Dumnezeu ne trimite. Tenebrele pot sa
reprezinte si momentele de nesiguranta, de indoiala, cand nu vedem mai departe
de ziua de azi, timpuri de totala confuzie. Aveti atunci impresia ca pierdeti
controlul vietii si viitorul va e nesigur.
Intunericul si urechea constituie locurile sfinte unde noi Il intalnim pe
Dumnezeu.
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“Ci tu, cand te rogi, intra in odaita ta, incuie-ti usa si roaga-te Tatalui tau, care
este in ascus; si Tatal tau care este in ascuns, iti va rasplati.” Matei 6:6
“ Iar pruncul crestea si se intarea in duh. Si astat in locuri pustii pana in ziua
aratarii lui inaintea lui Israel.”Luca 1:80
Ioan Botezatorul crestea si se fortifica in spirit in desert, acolo unde Mana
Domnului il modela. Inainte de-a se prezenta poporului si pentru o mai buna
raspundere chemarii sale, acesta trebuia sa fie puternic din punct de vedere
spiritual, caci sarcina lui urma sa fie teribil de grea.
Ioan Botezatorul si-a primit mesajul dupa un timp destul de lung de formare
in deserturi. Mesajul sau nu era decat retranscrierea experientei traite cu Tatal in
momentele de singuratate. N-o sa puteti predica lucruri pe care nu le-ati
experimentat niciodata. Un adevarat mesajer al lui Dumnezeu predica lucrurile
traite in momentele de intimidate cu Stapanul. Mesajul devine experienta
voastra. Puterea slujbei vine din intimitatea construita cu Domnul in deserturile
formarii si nu din scolile de formare biblica. Dupa ce-a primit revelatia lui
Ieşua/Iisus, Pavel merge in Arabia, (cu siguranta un desert), ca sa-si adanceasca
formarea.(vezi Galateni 1). Pavel nu s-a dus sa fie format la Ierusalim unde erau
apostolii sau cele 2 scoli teologice ale legii(aceea a lui Hillel si Shammai).

II.

ISPITELE SPECIFICE DESERTULUI

Dumnezeu n-a facut stanga imprejur de la metoda formatarii nici chiar in
cazul Fiului Sau. Ieşua Imasia( Mesia) trebuia sa treaca desertul ca sa fie
exemplul perfect prin excelenta pentru oamenii ce aveau sa-L urmeze.(Evrei
5:7-8) In schimb, povestirea trecerii lui Iisus prin desert e bogata in invataturi
despre ispite.

1) Ispitirea lui Ieşua
“ Iisus, plin de Duhul Sfant, S-a intors de la iordan si a fost dus de Duhul
in pustie unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mancat nimic
in zilele acelea; si dup ace au trecut acele zile, a flamanzit.”Luca 4:1-2
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Intr-adevar, deserturile sunt locuintele serpilor si ale scorpionilor veninosi,
ce-i reprezinta pe demoni. E atat locul incercarii, cat si al ispitei. Orice om al lui
Dumnezeu ce trece prin acest loc trebuie sa iasa victorios asupra ispitei.
“ Diavolul I-a zis: ‘ Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste pietrei acesteia
sa se faca paine.’ Iisus i-a raspuns:’ Este scris:<Omul nu va trai numai cu
paine, ci cu orice cuvant care iese din gura lui Dumnezeu.>’ Diavolul L-a suit
pe un munte inalt, i-a aratat intr-o clipa, toate imparatiile pamantului, si I-a
zis:’Tie iti voi da toata stapanirea sis lava acestor imparatii; caci mie imi este
data si o dau oricui voiesc. Daca dar, Te vei inchina inaintea mea, toata va fi a
Ta.’ Drept raspuns, Iisus i-a zis:’ Inapoia mea satano! Este scris:< Sa te
inchini Domnului, Dumnezeului tau si numai Lui sa-I slujesti.>’ Diavolul L-a
dus apoi in Ierusalim, L-a aseazat pe strasina acoperisului Tempului, si I-a zis:
’Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos de aici; caci este scris:<El va
porunci ingerilor Lui sa te pazeasca>; si : <Ei te vor lua pe maini ca nu cumva
sa Te lovesti cu piciorul de vreo piatra.>’Iisus i-a raspuns:’S-a spus:< Sa nu
ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau.>’ Dupa ce L-a ispitit in toate felurile,
diavolul a plecat de la El, pana la o vreme.”Luca 4:3-13
Isus a cunoscut 3 feluri de ispite in desert:
- Ispita de ordin alimentar: vezi mai sus Luca 4:3
”Pantecul este un dumnezeu” ne zice Biblia in Filipeni 3:19 si acest
dumnezeu trebuie sa fie hranit in permanenta. Satan vroia ca Iisus sa transforme
pietrele in paini. Aceste pietre ii pot reprezenta simbolic pe crestini, ce sunt
pietre vii (1 Petru 2:5). Din nefericire, multi pastori au cazut in aceasta capcana
si crestinii au devenit vacile lor de muls, asigurandu-le astfel salariile si pensile.
- Ispita de ordin politic:vezi Luca 4:5-7.
Cati pastori azi devin oameni politici si vor sa-si construiasca un colt de rai pe
pamant? Iisus i-a zis lui Pilat:’Imparatia mea nu e din aceasta lume..”Ioan
18:36, adica nici locul copiilor lui Dumnezeu.
In cartea mea’Spiritul Izabelei’ , vorbesc de implicarea multor crestini in
politica. Aceasta e una din seductiile din timpurile din urma.
- Ispita de ordin religios:vezi Luca 4:10-12.
Satan vrea sa-l faca pe Iisus papa, fals profet si conducatorul bisericii
apostate. Cati pastori n-au cazut oare in capcana asta a dusmanului si cauta sa-si
atribuie paternitatea unor biserici sau a unor pastori tineri…
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Altii devin episcopi, arhi-episcopi, monseigniori, reventi etc. Din ce in ce mai
mult conducatorii evanghelici formeaza alianta cu politicienii ca sa fie protejati
si susutinuti financiar. Mai multe slujbe evanghelice din nefericire au adoptat
metodele Bisericii Catolice Romane.
Ca sa rezistam tentatiilor, trebuie sa ne luam forta din Cuvant si din
rugaciune, precum un copac ce-si are radacinile adanc infipte sub pamant, isi ia
puterea din curentii de apa subterani.
“Iata de ce , zic, imi plec genunchii inaintea Tatalui Domnului nostru Iisus
Hristos, din care isi trage numele orice familie, in ceruri si pe pamant, sis i-L
rog, ca potrivit cu bogatia slavei Sale, sa va faca sa va intariti in putere, prin
Duhul Lui, in omul dinlauntru, asa incat Hristos sa locuiasca in inimile voastre
prin credinta; pentru ca, avand radacina si temelia pusa in dragoste, sa puteti
pricepe impreuna cu toti sfintii, care este largimeam, lungimea, adancimea si
inaltimea; si sa cunoasteti dragostea lui Hristos, care intrece orice cunostinta,
ca sa ajungeti plini de toata plinattaea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:14-19
Cu cat dureaza mai mult durata desetului, cu atat slujba vostra va fi mai
importanta. Astfel, Iisus Cristos a fost format de Tatal timp de 30 de ani pentru
un serviciu de doar 3 ani. Dar ce serviciu! 10 ani erau necesari pentru fiecare an
de misiune publica. Fie ca acest lucru sa ne dea de gandit sis a ne incurajeze!
2) Cat suntem de victoriosi in desert?
Nu toate deserturile rezulta din voia perfecta a Domnului. E cazul profetului
Iona, exemplu perfect: acesta s-a gasit timp de 3 zile si 3 nopti in pantecul unui
peste din cauza neascultarii sale.
“ Samuel a zis:’ Ii plac Domnului mai mult arderile de tot si jertfele decat
ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decat jertfele si
pazirea cuvantului Sau face mai mult decat grasimea berbecilor’.”
1 Samuel 15:22-23
Astfel, o persoana aflata in desert trebuie sa se intrebe daca cunoaste motivul.
Neascultarea poate fi un pacat oarecare(lipsa de neiertare, mandria, razvratirea..)
si fara pocainta, confesiune si supunere totala Cuvantului ;lui Dumnezeu,
desertul nu va inceta(2 Samuel 21:1-14). Daca nu sunteti in pacat (premeditat),
sa stiti ca desertul rezulta din voia Domnului. Trebuie sa va pastrati pacea sis a
fiti sensibili formarii pe care Domnul o opereaza in viata dvs.
Hristos ramane pentru totdeauna referinta absoluta, modelul nostrum perfect.
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“ El este Acela care, in zilele vietii Sale pamantesti, aducand rugaciuni si
cereri cu strigate mari si cu lacrimi catre Cel ce putea sa_l izbaveasca de la
moarte, si fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, macar ca era Fiu, a invatat sa
asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.”Evrei 5:7-8
Suferinta este un instrument al Domnului pentru ca noi sa ramanem ascultatori
sis a ne edificam in credinta. Amintiti-va de cei 3 prieteni ai lui Daniel:Sadrac,
Mesac si Abed-Negro ce au trebuit sa treaca prin focul incercarii in ciuda
pietatii lor.(Daniel 3).
“In ea,(puterea lui Dumnezeu), voi va bucurati mult, macar ca acum, daca
trebuie, sunttei intristati pentru putina vreme, prin felurite incercari, pentru ca
incercarea credintei voastre, cu mult mai scumpa decat aurul care piere si care
toitusi este incercat prin foc, sa aiba ca urmare lauda, slava, cinstea, la
aratarea lui Iisus Hristos.” 1 Petru 1:6-7
Cum am putut constata , deserturile sunt clipe de suferinta. Adesea aceste
timpuri de incercari ne tulbura caci nu intelegem de ce Domnul ne facem sa
trecem prin ele. Frustrarea si neintelegerea pot sa aduca cu ele murmure
impotriva Domnului si chiar rebeliune contra Lui. Bine inteles, acestea sunt
reactii firesti, carnale, ce trbuie complet interzise. Remarcati rezultatele unei
probe reusite: lauda, gloria si onoarea data Domnului. De aceea, noi trebuie sa
ne armam cu rabdare sis a cautam in umilitate fata Domnului ca sa ne ajute sa
trecem peste aceste momente dificile.
“Prin urmare, a trebuit sa Se asemene fratilor Sai in toate lucrurile, ca sa poata
fi, in ce priveste legaturile cu Dumnezeu, un mare preot milos si vrednic de
incredere, ca sa faca ispasire pentru pacatele norodului. Si prin faptul ca El
Insusi a fost ispitit in ceea ce a suferit, poate sa vina in ajutorul celor se sunt
ispititi. ” Evrei 2:17-18
Convocarea Domnului in bara acuzatilor
Vi s-a intamplat sa aveti impresia ca Dumnezeu e departe de dvs. , ca
judecatile Sale par nedrepte, ca atunci cand erati pagan lucrurile vi se pareau
mai usoare, reuseati mai bine in studiile voastre, aveati success in vietile voastre
profesionale, iar ca acum suferiti?
Daca nu intelegti de ce suferiti, riscati sa-L convocati pe Domnul in bara
acuzatiilor. Multi crestini nu inteleg de ce sufera mai mult ca paganii in timp ce
se sfintesc. Sa fiti asigurati ca, in Biblie, profetii si-au pus acelasi intrebari ca si
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dvs. : Asaf, preotul si profetul zicea: “Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei
cu inima curate. Totusi, era sa mi se indoaie piciorul si erau sa-mi alunece
pasii! Caci ma uitam cu jind la cei nesocotiti, cand vedeam fericirea celor rai.
Intr-adevar, nimic nu-i tulbura pana la moarte si trupul le este incarcat de
grasime. N-au parte de suferintele omenesti si nu sunt loviti ca ceilalti oameni.
De aceea, mandria le slujeste ca salba si asuprirea este haina care-i inveleste.
Li se bulbuca ochii de grasime si au mai mult decat le-ar dori inima. Rad si
vorbesc cu rautate de asuprire: vorbesc de sus, isi inalta gura pana la ceruri si
limba le cutreiera pamantul. De aceea alearga lumea la ei, inghite apa din plin
si zice:’Ce ar putea sa stie Dumnezeu si ce ar putea sa cunoasca Cel
PreaInalt?’ Asa sunt cei rai: totdeuana fericiti si isi maresc bagatiile. Degeaba
dar mi-am curatit eu inima si mi-am spalat mainile in nevinovatie: caci in
fiecare zi sunt lovit si in toate diminetile sunt pedepsit. Daca as zice:’ Vreau sa
vorbesc ca ei,’ iata ca n-as fi credincios neamului copiilor Tai. M-am gandit la
aceste lucruri ca sa le pricep, dar zadarnica mi-a fost truda, pana ce am intrat
in sfantul locas al lui Dumnzeu si am luat seama la soarta de la urma a celor
rai. Da, Tu-i pui in locuri alunecoase si-i arunci in prapad. Cum sunt nimiciti
intr-o clipa! Sunt pierduti, prapaditi printr-un sfarsit napraznic. Ca un vis la
desteptare, asa le lepezi chipul, Doamne, la desteptarea Ta!” Psalm 73:1-20
Ieremia profetul zicea: “Tu esti preadrept, Doamne, ca sa ma cert cu Tine;
vreau totusi sa Te intreb asupra oranduirilor Tale: Pentru ce propaseste calea
celor rai si toti miseii traiesc in pace? I-ai sadit, au prins radacina, cresc, fac
rod. Ce-i drept, esti aproape de gura lor, dar departe de inima lor!”
Ieremia 12:1-2
Habacuc profetul zicea:”Proorocia descoperita lui Habacuc. Pana cand
voi striga catre Tine, Doamne, fara sa asculti? Pana cand ma voi tangui Tie,
fara sa dai ajutor? Pentru ce ma lasi sa vad nelegiuirea si Te uiti la
nedreptate? Asuprirea si silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri si se
straneste galceava.De aceea, legea este fara putere si dreptatea nu se vede,
caci cel raubiruieste pe cel neprihanit, de aceea se fac judecati nedrepte.
Aruncai-va ochii printre neamuri si priviti, uimiti-va si ingroziti-va! Caci in
zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ti crede-o daca v-ar povesti-o
cineva!” Habacuc 1:1-5
Dupa captivitatea babiloniana, restul copiilor lui Israel ramasi credinciosi
Legii (Torai) aveau acelasi mod de gandire ca si profetul Asaf, Ieremia si
Habacuc.
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Intr-adevar, dupa intoarcerea din exilul babilonian, cei ce se temeau de
Domnul se intrebau de ce idolatorii reuseau in afacerile lor si nu ei:” Ati
zis:’Degeaba slujim lui Dumnezeu, si ce am castigat daca am pazit poruncile
Lui si am umblat trimisi inaintea Domnului ostirilor? Acum fericim pe cei
trufasi; da, celor rai le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu si scapa!”
Maleahi 3:14-15
3) Hristos fundamentul
Formarea desertului are ca scop construirea noastra pe un fundament solid,
adica pe Hristos. Dumnezeu ne poate forma timp de ani de zile ca sa ne faca sa-I
semanam Fiului Sau. El e veritabilul fundament ce sustine in mod real acest
edificiu care suntem noi insine.
Matei 16:18 ne invata multe lucruri privind fundamental bisericii, al Corpului
lui Hristos, veritabila Mireasa a Mielului. Cuvantul zice:” Si Eu iti spun:’tu esti
Petru si pe aceasta PIATRA voi zidi eu biserica Mea SI PORTILE Locuintei
mortilor nu o vor birui.
Aceasta declaratie‘Tu esti piatra(in greaca petra= pietricica ce se rostogoleste)
si pe aceasta Roca (in greaca Petros=stanca) voi cladi eu biserica Mea” e un joc
de cuvinte, adesea accentuat in diverse versiuni ale Bibliei. In realitate, nu e
vorba deloc de un joc de cuvinte, caci semnificatia e tare profunda si e regretabil
ca ea e neglijata. Sa intelegem deci bine: sensul esential al acestui verset este ca
Iisus Hristos, El Insusi, a cladit Biserica, El singur, Iisus, e PIATRA si nu
Petru(=pietricica instabila)! Vezi si 1 Corinteni 3:11, Faptele Apos. 4:11.
Aceasta Stanca constituie funamentul Bisericii, adica Ieşua Insusi! El e stanca
vremurilor(isaia 17:10, Isaia 26:4, Fapte Apos. 4:11, 1 Corinteni 10:4). Moise e
primul om ce-a vorbit de Domnul Iisus ca Stanca:
“ Luati aminte ceruri si voi vorbi; asculta pamantule, cuvintele gurii mele. Ca
ploaia sa curga invataturile mele, ca roua sa cada cuvantul meu, ca ploaia
repede pe verdeata, ca picaturile de ploaie pe iarba! Caci voi vesti Numele
Domnului. Dati slava Dumnezeului nostrum! El este Stanca; lucrarile Lui sunt
desavarsite, caci toate caile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios si
fara nedreptate, El este drept si curat. Ei s-au stricat; netrebnicia copiilor Lui,
este rusinea lor! Neam indaratnic si stricat! Pe Domnul il rasplatiti astfel!
Popor nechibzuit si fara intelepciune! Nu este El oare Tatal tau care te-a facut,
Te-a intocmit si ti-a dat fiinta? Adu-ti aminte de zilele din vechime, socoteste
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anii, varsta de oameni dupa varsta de oameni, intreaba pe tatal tau si te va
invata, pe batranii tai si iti vor spune. Cand Cel Prea Inalt a dat o mostenire
neamurilor, a pus hotare popoarelor, dupa numarul copiilor lui Israel, caci
partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea Lui de mostenire. El l-a
gasit intr-un tinut pustiu, intr-o singuratate plina de urlete infricosate; L-a
inconjurat, l-a ingrijit si l-a pazit ca lumina ochiului Lui. Ca vulturul care isi
scutura cuibul, zboara deasupra puilor, isi intinde aripile, ii ia, si-i poarta pe
penile lui, asa a calauzit Domnul singur pe poporul Sau si nu era nici un
dumnezeu strain cu El. L-a suit pe inaltimile tarii si Israel a mancat roadele
campului, i-a dat sa suga miere din STANCA, a facut sa curga untdelemn
care iese din stanca cea mai tare, untul de la vaci si laptele oilor, cu grasimea
mieilor, a berbecilor din Basan si a tapilor, cu grasimea graului, si ai baut
vinul, sangele strugurelui.” Deuteronom 32:1-14
Din aceasta Stanca(Iisus/Cuvantul) iese miere, maginea blandetii. Domnul
doreste sa lucreze profund in fiinta noastra interioara. Astfel, ca sa reuseasca, El
nu ezita sa ne sparga aceste vase de pamant ce suntem, astfel incat noi sa-I
semanam cat mai mult. El rupe piatra din inimile noastre umane(inima de
piatra) ca sa scoata faguri de miere din ea.
“ Si robul Domnului nu trebuie sa se certe; ci sa fie bland cu toti, instare sa
invete pe toti, plin de ingaduinta rabdtoare, sa indrepte cu blandeta pe
potrivnici, in nadejdea ca Dumnezeu le va da pocainta, ca sa ajunga la
cunstiinta adevarului.”2 Timotei 2:24-25
Din aceasta Roca iese deseamenea ulei, imaginea puterii lui Dumnezeu si a
ungerii divine. Domnul vrea ca noi sa primim o putere care sa ne transforme
vietile. Puterea adevarata vine de la Stanca Vietii si fara aceasta baza, nu exista
putere veritabila.
Din aceasta Stanca ies si laptele, imaginea mancarii de baze indispensabila
structurii osoase(omul interior).
“ca niste prunci nascuti de curand, sa doriti laptele duhovnicesc si curat,
pentru ca prn el sa cresteti spre mantuire”. 1 Petru 2:2
Din aceasta Stanca iese in sfarsit si apa, imaginea Cuvantului.
“Domnul a vorbit lui Moise si a zis:’Ia toiagul si cheama adunarea, tu si
fratele tau Aaron. Sa vorbiti stancii acesteia in fata lor si ea va da apa. Sa le
scoti astfel apa din Stanca si sa adapi adunarea si vitele lor.” Numeri 20:7-8
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“ Va voi stropi cu apa curata si veti fi curatiti; va voi curati de toate
spurcaciunile voastre si de toti idolii vostri.” Ezechiel 36:25
Aceste 4 alimente:mierea, uleiul, laptele si apa, sunt indispensabile vietii si
bunei cresteri spirituale.
Fundamentul Bisericii este Cuvantul lui Dumnezeu. Orice slujba ce nu e bazata
pe Hristos nu va dura. El e fundamental (Luca 6:47-48), Radacina (Romani
11:18) si adevarata Vita.(Ioan 15).
Dumnezeu vrea ca noi sa fim formati dupa imaginea Fiului Sau mult iubit.
“Caci pe acela pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a si hotarat mai dinainte sa
fie asemenea chipului Fiului Sau, pentru ca El sa fie cel dintai nascut dintre
mai multi frati.” Romani 8:29
Aceia ce-si exerseaza slujbele fara sa-L aiba ca fundament pe Hristos sunt ca
oamenii neintelepti ce construiesc casele pe nisip. (Matei 7:24-27) Privind
starea multor adunari/biserici azi, intelegem ca e o problema de fundament.
“Cand se surpa temeliile, ce ar putea sa ma faca cel neprihanit?” Psalm 11:3
Pavel zicea:”Dupa Harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un mesterzidar intelept, am pus temelia si un altul cladeste deasupra. Dar fiecare sa ia
bine seama cum cladeste deasupra, caci nimeni nu poate pune o alta temelia
decat cea care a fost pusa si care este Iisus Hristos.”1 Corinteni 3:10-11
“Ati fost ziditi pe temelia apostolilor si proorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Iisus Hristos. In El toata cladirea, bine inchegata, creste ca sa
fie un Templu sfant in Domnul.”Efeseni 2:20-22
Amintiti-va ca scopul formarii pe care Dumnezeu ne-o da este sa devenim ca
Iisus Hristos astfel incat cand oamenii ne vad, sa-L vada pe Hristos. Suntem
chemati sa fim martori nu pentru un om, pentru o slujba, pentru o biserica locala
sau o organizatie crestina, ci doar pentru Hristos.
“Ci voi veti primi o putere, cand se va pogori Duhul Sfant peste voi, si-MI veti
fi martori in Ierusalim, in toata Iudea, in samaria si pana la marginile
pamantului.” Faptele Apos. 1:8
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CAP. III: FORMAREA DE CATRE OAMENI
I.
FORMAREA DE PARINTII CREDINTEI
Dumnezeu nu se poate folosi de noi daca nu invatam sa ne supunem unii
altora. Cel ce e chemat sa conduca trebuie sa fie mai inainte condus, ca sa
invete bine lectia de buna administare a unei lucrari. Avem asadar, in Biblie,
mai multe feluri de persoane ce-au fost formate de catre oamenii lui Dumnezeu:
Moise l-a format pe Iosua (Numeri 27:12-23), Ilie pe Elisei ( 2 Imparati 2), Eli
pe Samuel (1 Samuel), Iisus-Hristos pe ucenicii Sai (Evangheliile), apostolii pe
primii crestini(1 Corinteni 4:17)…
Multe persoane au primit chemari veritabile din partea Domnului, dar nu au
fost dispuse, precum Ghehazi- servitorul lui Elisei (2 Imparati 5) sa se lase
modelati de oameni cu experienta in acea slujba. Altii au refuzat formarea de
catre oameni pentru ca erau raniti sau deceptionati de lucratorii falsi. Sa stiti,
totusi, ca oricare v-ar fi deceptiile in viata, ele nu schimba Cuvantul lui
Dumnezeu care va vrea sa va formati unii pe altii.
Timotei era un ucenic credincios ( Faptele Apos. 16:1-3) care avea nevoie
de-o pregatire pentru slujba de apostol. Apostolul Pavel l-a luat cu el, l-a
circumscris si l-a pregatit pentru serviciul din casa Tatalui Adonai. Sa notam ca
la evrei era tatal ce facea circumzia feciorului (Abraham si Isaac, in Geneza cap.
21:4). Timotei era pentru apostolul Pavel un adevarat copil in credinta. Aceasta
dintai invatase ce era slujba doar privindu-l pe Pavel la lucru. “Tu, insa, ai
urmarit de aproape invatatura mea, purtarea mea, hotararea mea, credinta
mea, indelunga mea rabdare, dragostea mea, rabdarea mea…”2 Timotei 3:10
Timotei a urmarit indeaproape invatatura, viata si suferintele tatalui sau in
credinta, impartind cu acesta atat plansetele, dragostea pentru lucrarea
Domnului, cat si luptele lui Pavel.
Apostolul Pavel era pentru el un exemplu de servitor cu totul consacrat
Celui PreaSfant. Timotei avea deci un punct de referinta, un reper si un exemplu
ca sa-L serveasca mai bine pe Domnul, adica intr-un mod eficace. Deasemenea,
in ciuda tineretii sale, avea sensul responsabilitatii. Nu incerca sa-si satisfaca
propriile interese, nici sa ocupe posturi sau titluri inalte, ci cauta mereu ocazia
sa-i serveasca pe altii cu o inima de pastor.
Adevaratii conducatori vizeaza cresterea altora; se silesc in lucrarea
de
transformare de inimi. Se saracesc pe ei insisi pentru imbogatirea celorlati frati.
Adevaratul pastor are grija de oile sale; fiind gata sa-si dea viata pentru a le
proteja (Ioan 10:12-13). Adesea aceia, care n-au avut parte de modele
exemplare, duc lipsa de repere si din nefericire, comit aceleasi greseli ca si
inaintasii lor.
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E important sa intelegem ca Dumnezeu este un Dumnezeu al generatiilor,
adica El vede mai multe generatii dupa primele persoane pe care El le cheama.
Astfel, 3 randuri de generatii de vizionari au determinat istoria lui Israel si
exemplul lor trebuie sa va fie cunoscut voua si celor ce au primit o chemare si o
misiune din partea lui Dumnezeu. Aceste 3 generatii constituie fundamentul ce
trebuie pus, absolut necesar, pentru ca o viziune sa se indeplineasca.
1) Generatia lui Abraham sau a parintilor
Este vorba despre generatia aceluia care a primit chemarea si viziunea lui
Dumnezeu. Persoanele chemate de Domnul ca vizionari sunt stabilite/denumite
parinti in credinta si trebuie sa lucreze pentru formarea fiilor si fiicelor lor care
vor continua viziunea data de Dumnezeu. Multi conducatori isi distrug ungerea,
chemarea si misiunea /slujba pentru ca sunt prea grabiti. Vor sa vada realizata
cu orice pret viziunea data de Dumnezeu. In consecinta, acestia sunt gata sa
accepte compromisuul de-a face alinate cu persoane pe care Dumnezeu nu le
aproba. Un vizionar nu e situate in present. Ins chimb,prin actele sale, el pune
bazele/fundamental pentru viitor caci vede lucrurile inaintea altora. Foarte
putini lideri lucreaza in scopul de-a lasa o mostenire generatiilor viitoare.
Biblia ne da exemplul unei situatii similar in care parintii au esuat in a lasa o
mostenire copiilor lor:” Tot neamul acela de oameni a fost adaugat la parintii
lui si s-a ridicat dupa el un alt neam de oameni, care nu cunostea pe Domnul,
nici ce facuse El pentru Israel.” Judecatori 2:10. Vizionarii trebuie sa se
asigure ca generatiile viitoare de crestini, copiii nascuti din nou prin credinta,
vor cunoaste pe Cel Vesnic Yahve si ca-I vor servi cu devotament. Vizonarii
trebuie neaparat sa formeze persoane capabile, care sa-i inlocuiasca in ungerea
divina si in slujba dupa moartea sau plecarea lor in ceruri.
Cuvantul lui Dumnezeu ne da mai multe ilustratii de acest model de”tata” in
credinta.
David a primit viziunea de-a construi o casa Domnului , dar e fiul lui,
Solomon acela care va face acest lucru.(1 Cronici 28). Iosua a ajutat p[oporul
pregatit de Moise sa intre in Canaan. Ilie i-a lasat lui Elisei o dubla portie de
ungere cu Duhul Sfant. Pavel l-a instruit pe Timotei care, la randul lui, a stabilit
si pregatit adunari intregi. Vizionarii trebuie sa fie ca apostolul Ioan care se
bucura de faptul ca “copiii lui umblau in lumina.”(3 Ioan 1:4)
Parintii trebuie sa faca precum David si sa puna totul la punct pentru ca
fiul/fiica lui sa nu aiba greutati in a indeplini lucrarile lui Dumnezeu. David a
pregatit intr-adevar toate lucrurile pentru ca fiul sau Solomon sa construiasca
fara nici o greutate casa Domnului. (1 Cronici 29)
Fiul in credinta trebuie desigur sa-si duca propriile batalii, atat ca si copil, cat
si ca slujbaj al lui Dumnezeu. Dar, bataliile lui nu –s de dorit sa fie aceleasi cu
cele ale tatalui lui in credinta deoarece trebuie sa nu inceteze in a se bucura de
victoriile castigate de acesta din urma.
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In calitatea de conducator, trebuie sa fiti un exemplu de indeplinirea viziunii
lui Dumnezeu pentru cei ce lucreaza cu dvs. in lucrarea Domnului.Biserica are
azi multi: apostoli , profeti si invatatori, dar duce lipsa in mod teribil de parinti.
Ea are nevoie de veritabili parinti in credinta care sa iubeasca poporul lui
Dumnezeu, pana la punctul de-a se sacrifica ei insisi in vederea cresterii
potentialului Bisericii. (Galateni 4:19)
Un tata in credinta recunoaste capacitatile si potentialul fiului; se uita mai ales
la calitatile lui ca sa-l ajute sa creasca. Adesea il impingeastfel incat fiul sa-si
atinga potentialul si sa-si dezvolte darurile. Ca sa reuseasca toate acestea, tatal
trebuie sa-i consacre timp fiului sau, in vederea formarii si educarii acestuia.
Trebuie sa fie prezent ca sa-l incurajeze cand face greseli si sa-i accepte
frustrarile fara a-l abandona. Tatal in credinta trebuie sa se bucure cand fiul face
progrese , sa nu fie deloc gelos sau amarat.
In cursul momentelor privilegiate, tatal planteaza viziunea in inima fiului sau.
Dar aceasta relatie e la fel de fructuoasa daca fiul in credinta da dovada de
umilinta si de respect pentru invatatura tatalui de-a-L iubi pe Dumnezeu.
2) Generatia lui Isaac sau a fiilor
Aceasta este generatia mostenitorilor viziunii:”Ascultati, fiilor, invatatura
unui tata si luati aminte ca sa pricepeti; caci eu va dau sfaturi bune: nu
lepadati invatatura mea. Caci cand eram inca fiu la tatal meu si fiu gingas si
singur la mama mea, el ma invata atunci si-mi zciea:’Pastreaza bine in inima
ta cuvintele mele, pazeste invataturile mele si vei trai’.” Proverbe 4:1-4
In aceste versete, regale Solomon se adreseaza fiilor lui ce au nevoie de
instructiuni ca sa devina la randul lor parinti pentru copiii lor. Solomon le zice
ca a fost fiu pentru tatal si mama sa. Daca n-ar fi fost un fiu, adica de n-ar fi fost
respectuos catre tatal sau si sensibil invataturii acestuia, n-ar fi putut nici el sa
fie un bun tata pentru proprii lui copii. Astfel, parintii de astazi au fost fiii de
ieri si fiii si fiicele de azi vor fi parintii de maine.
Dupa Cuvantul lui Dumnezeu, in materie de slujba, fiii si fiicele primesc dubla
portie, precum Elisei a primit-o de la Ilie, dar inainte de asta, atrebuie ca Ilie sa
fie luat in ceruri. Fiecare lucru la timpul lui. Nu incercati sa demonstrate ca
sunteti mai puternic ca parintele vostru in credinta sau sa-l imitate in modul in
care Dumnezeu va foloseste, pentru ca acest lcuru va va aduce la concurenta si
la gelozie. Fiecare slujba a lui Dumnezeu e unica. Nu trebuie sa aveti sosii in
casele lui Dumnezeu, ci doar ucenici ai Domnului.
Iata cateva exemple ale fiilor in credinta ce au sfarsit prost:
Ghehazi, fiul in credinta al lui Elisei, om avar :”Slujitorul l-a luat si l-a dus la
mama-sa. Si copilul a stat in genunchii mamei sale pana la amiaza si apoi, a
murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a inchis usa dupa
ea, si a iesit. A chemat pe barbatul ei si a zis:’Trimite-mi, te rog, un slujitor si o
margarita; vreau sa ma duc in graba la omul lui Dumnezeu si apoi ma voi
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intoarce.’ Si el a zis:’ Pentru ce vre sa te duci astazi la el?Doar nu este nici
luna noua, nici Sabat.’ Ea a raspuns:’Fii pe pace!’ Apoi a pus saua pe
margarita si a zis slujitorului sau:’Mana si pleaca, sa te nu opresti pe drum
decat cand ti-oi spune.’Ea a plecat deci si s-a dus la omul lui Dumnezeu pe
muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a vazut-o de departe si a zis slujitorului
sau Ghehazi:’Iata pe Sunamita aceea!’ Acum, alearga dar inaintea ei si
spune-i:’ Esti bine? Barbatul tau si copilul sunt bine?’ Ea a raspuns:’Bine’. Si
cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a imbratisat picioarele. Ghehazi
s-a apropiat s-o dea inapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis:’Las-o, caci este tare
amarata si Domnul mi-a ascuns lucrul acesta si nu mi l-a facut cunoscut’.”
2 Imparati 5:20-27.
Ghehazi , al carui nume inseamna “valea viziunii” era un om cu o viziune
terestra a slujbei. Viziunea sa nu era cea a Regatului lui Dumnezeu, a muntelui,
ci cea a vaii (regatul terestru). In Isaia 40:4, Domnul le cere evreilor sa-si
mareasca valea, adica viziunea, caci ea era ingusta si terestra. Ghezahi il serve
ape omul lui Dumnezeu si nu pe Dumnezeu. El era preocupat de bunurile
material: bani, imbracaminte, pamanturi, vite-de-vie, oi, servitori si servitoare.
El aspira sa fie un patron cu servitori in slujba sa. Cadoruile lui Naman, refuzate
de altfel de Elisei caci acesta avea constiinta faptului: cadourile orbesc( conform
Deuteronom 16:19), Ghehazi le-a acceptat.
Totusi, acest om il frecventa pe cel mai mare profet din vremea sa; dar in loc
sa mosteneasca ungerea Duhului, a mostenit lepra lui Naman. Ori, din timpul lui
Moise, lepra era considerate caboala cea mai respingatoare din Israel. Leprosii
erau exclusi din prezenta lui Dumnezeu si din tabara(Levetic 14). Ghehazi e
arhetipul tuturor copiilor in credinta ce frecventeaza pe barbatii si femeile lui
Dumnezeu fara sa mosteneasca din viata lor sfanta mesajul lor, din cauza lipsei
de viziuni celestre. Intr-adevar, viziunea lor terestra si <a pantecului> ii
impiedica sa continue munca parintilor lor in credinta.

Iuda, tradatorul si hotul
“ Dar Tu, Doamne, ai mila de minesi ridica-ma, ca sa le rasplatesc cum li
se cuvine.” Psalm 41:10
Iuda Iscariotul era singurul apostol care nu era originar din Galileea
(Nazaret apartinea acestei regiuni), ci din satul Keriot din Iudeea (unde se afla si
azi Betleemul, termen luat gresit din greaca de noi:Viflaim , care inseamna Casa
Painii).Deci doar acest ucenic era originar din aceeasi regiune ca Mesia(Masia
in Hebrew) - nascut conform Scripturii in “orasul lui David”=Betleem.
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Iuda alungase draci, vindecase bolnavi, inviase morti proclama Evanghelia,
dar inima lui era lipita de bani. Desi se tinea scai de Iisus timp de 31/2 ani si si
exersa si el o slujba puternica, totusi era un hot si un traditor.” Ioan 12:3-6
Iuda l-a tradat pe Iisus pentru 30 de monezi (30 sicle=7200 euro conform
estimatiei actuale) , adica pretul unui sclav in acea vreme.
El e arhitipul crestinilor ce lucreaza cu motivatii gresite, in colaborarea
parintilor in credinta chemati de Dumnezeu. Ei profita de renumele si harul de
care se bucura acestia din urma ca sa obtina un castig neonest. Ei se servesc de
crestini ca de cautiuni/asigurari ca sa-si asigure o legitimitate si sa castige in
acest fel increderea celor pe care-i escrochiaza.
Ei pot sa aiba daruri spirituale, sa faca minuni, sa exercite slujbe importante in
natiuni, dar termina prin a trada increderea tatilor lor in credinta de dragul
banilor. O data descoperiti, multi refuza sa se pocaiasca, prefer sa se sinucida
spiritual prin rebeliune .
“ Atunci Iuda, vanzatorul, cand a vazut ca Iisus a fost osandit la moarte, s-a
cait, a dus inapoi cei 30 de arginti, i-a dat preotilor celor mai de seama si
batranilor si a zis:’ Am pacatuit caci am varsat sange nevinovat.’ “ce ne pasa
noua?’ i-au raspuns ei. “treba ta.’ Iud a aruncat argintii in temple si s-a dus de
s-a spanzurat.”Matei 27:3-5
De ce aceste persoane, asemeni lui Ghehazi (lepra) si Iuda (sinucidere),
sfarsesc atat de lamentabil? Pasajul urmator ne da cateva indicia pentru o
intelegere mai buna:”Daca invata cineva pe oameni invatatura deosebita si nu
se tine de cuvintele sanatoase ale Domnului nostru Iisus Hristos si de
invatatura care duce la evlavie, este plin de mandrie si nu stie nimic: ba inca
are boala cercetarilor fara rost si a certurilor de cuvinte, din care se naste
pizma, certurile, clevetirile, banuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale
oamenilor stricati la minte, lipsiti de adevar si care cred ca elavia este un izvor
de castig. Fereste-te de astfel de oameni.”1 Timotei 6:3-5.
Acesti oameni au o problema de orgoliu ce-i impinge sa predea invataturi
gresite. Ei sfarsesc astfel prin a se alipi unei slujbei in locul Dumnezeului
slujbei. Cum au o cunostinta intelectuala a Cuvantului lui Dumnezeu si nu a lui
Dumnezeu Insusi, ei n-au nici o cunostinta spirituala si fac acte crezand ca
Dumnezeu nu-i vede.
“Ei invata totdeuana si nu pot ajunge niciodata la deplina cunostinta a
devarului.” 2 Timotei 3:7. Lipsa lor de cunoastere personala a lui Iisus da acces
unui spirit de greseala ce-i impinge mereu mai departe in deformarea
Cuvantului lui Dumnezeu. Nefiind adevarati lucratori in Imparatia lui
Dumnezeu, ei cad rapid in pacatul competitiei cu tatii in credinta (datorita
firii/pacatului ce locuieste in ei) si nu ezita sa –i calomnieze pe acestia sau chiar
sa-i omoare.
“Dar lucrurile care pentru mine erau castiguri, le-am socotit ca o pierdere din
pricina lui Hristos. Ba inca, si acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere
fata de pretul nespus de mare al cunosterii lui Hristos Iisus, Domnul meu.
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Pentru El le-am pierdut pe toate si le socotesc ca un gunoi ca sa-L castig pe
Hristos.” Filipeni 3:7-8
Fiii lui Eli preotul
“Fiii lui Eli erau niste oameni rai. Nu cunosteau pe Domnul. Si iata care
era felul de purtare al acestor preoti fata de popor. Cand aducea cinvea o
jertfa, venea sluga preotului in clipa cand se fierbea carnea. Tinand in mana o
furculita cu 3 coarne, o vara in cazan, in caldare, in tigaie sau in oala; si tot ce
apuca cu furculita, lua preotul pentru el. Asa faceau ei tuturor acelora din
Israel care veneau la Silo. Chiar inainte de-a arde grasimea, venea sluga
preotului si zicea aceluia ce aducea jertfa:’Da pentru preot carnea de fript; el
nu va lua de la tine carne fiarta, ci vrea carne cruda.’ Si daca omul zicea:
’Dupa ce se va arde grasimea, vei lua ce-ti va placea’, atunci sluga raspundea:
’ Nu! Da-mi acum, caci altfel iti iau cu sila.’ Tinerii acestia se faceau vinovati
inaintea Domnului de un foarte mare pacat, pentru ca nesocoteau darurile
Domnului.” 1 Samuel 2:12-17
“Eli era batran si a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a flat sic a se
culcau cu femeile care slujeau afara la usa cortului intalnirii.”1 Samuel 2:22
Fiii lui Eli serveau Domnului ca sacrificatori/preoti fara a-L cunoaste in
mod personal. Ei furau ofrandele destinate lui Yahve(YHWH), se culcau cu
femeile ce mergeau la tabernaclu/cortul intalnirii. In loc sa continue lucrarea
tatalui lor, ei au fost loviti de Dumnezeu:” Cel ce aducea vestea aceasta, a
zis:’ Israel a fugit dinaintea filistenilor si poporul a suferit o mare infrangere;
si chiar cei 2 fii ai tai, Hofni si Fineas, au murit si chivotul Domnului a fost
luat.” 1 Samuel 4:17
Tot asa, cei ca Ghehazi si Iuda sunt lipsiti de descoperirea personala si
interioara (Galateni 1:15-16) si din aceasta cauza, ei considera ca au dreptul,
de-a extorca bani de la crestini, intr-un mod subtil sau mai putin.
3) Generatia lui Iacob sau a nepotilor
Generatia lui Iacob si a nepotilor lui e cea care a fost nascuta de fiii si fiicele
formati de parintii in credinta. Dupa pricipiul lui Dumnezeu, fiii si fiicele nu
trebuiau sa fie sterili, ci productivi in casa lui Dumnezeu. Timotei mostenise
credinta de la mama lui Eunice - ea insasi mostenita de la mama ei Lois (2
Timotei 1:5). Transmiterea pana la cel putin 3 generatii e total biblica.
Simpla povestire a lui Rut, moabita, ce-a hotarat, dupa moartea sotului, sa-si
urmeze soacra pana la Betleem, este un exemplu de omagiu adus conversiunii si
credinciosiei. Dar ea a avut ca finalitate formarea genealogiei lui David, pentru
ca Rut e unul dintre strabunii lui. Actele de credinta ale lui Rut retasnesc in
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David. Dumnezeu ne cheama sa aducem fructe prin invatarea pe care o oferim
generatiilor viitoare.
Transmiterea invataturii lui Dumnezeu generatiilor urmatoare, nu numai ca
are nevoie de timp, dar trebuie sa fie correct pregatita. In schimb, numeroase
persoane cred ca e absolut necesar sa treaca printr-o scoala teologica inainte dea-L servi pe Dumnezeu- lucru fals conform exemplelor de mai sus.
4) Scoala teologica, scoala ipocrita
Daca sunteti chemati sa-i formati pe altii, sa nu fiti ca fariseii, zice Ieşua:
“ ‘Carturarii si fariseii sed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care
va spun ei sa le paziti, paziti-le si faceti-le; dar dupa faptele lor sa nu faceti.
Caci eiz ic, dar nu fac. Ei leaga sarcini grele si cu anevoie de purtat si le pun pe
umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor sa le miste’.” Matei 23:1-4
Fariseii ii formau pep e oameni precum o fac teologii in scolile teologice de
astazi. Multi dintre profesorii de teologie n-au experimentat niciodata adevarata
conversiune, numerosi fiind dependent de tabac, alcool, divortati-recasatoriti,
impudici si adulteri,in sfarsit adevarati pagani.
Teologia nu-si are origine biblica, e o stiinta inventata de filozoful Socrate ca
sa predea filozofia greaca. “ Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia
si cu o amagire desarta, dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare
ale lumii si nu dupa Hristos.”Coloseni 2:8
As vrea sa-i indemn puternic pe cei ce-au primit o chemare de la Domnul sa
nu urmareasca o formare teologica cai ea le va fi daunatoare apelului.
In Biblie, formarea crestinilor se facea de adunarile bisericilor locale de
catre cei din slujbele mentionate in Efeseni 4:11. Asadar, primii crestini erau
formati prin invatarea Scripturii si a practicarii darurilor lor spirituale si a
slujbelor/misiunilor lor. Apostolii predau nu teologia, ci cereau ucenicilor sa-i
imite!(1 Corinteni 11:1)
A trimite crestinii intr-o scoala teologica ca sa se formeze, e ca si cum ati
trimite copiii vostri proprii la vecini ca sa fie educati. Majoritatea profesorilor
de teologie n-au avut niciodata o intalnire personala cu Hristos. Cativa Ii neaga
chiar Mesiei nasterea miraculoasa, invierea si chiar intoarcerea iminenta.
N-aveti deloc nevoie sa va duceti intr-o scoala teologica ca sa fiti formati sau
inainte de-a-L servi pe Dumnezeu. Formarea apartine adunarile locale, e una din
responsabilitatile ei.
In plus, adevarta formare consista in trairea de lucruri si trasnmiterea altora.
“ Ce ati invatat, ce ati primit si auzit de la mine, si ce ati vazut in mine, faceti.
Si Dumnezeul pacii va fi cu voi.”Filipeni 4:9
“ Tu, insa, ai urmarit de aproape invatatura mea,purtarea mea,hotararea mea,
credinta mea, indelunga mea blandete, dragostea mea, rabdarea mea.”
2 Timotei 3:10
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Conduita exemplara a apostolului Pavel era in acelasi timp o formare pentru
copiii lui in credinta. El nu dadea intodeauna ordine, dar traia in Hristos si
oamenii il imitau. “Calcati pe urmele mele, intrucat si eu calc pe urmele lui
Hristos.” .1 Corinteni 11:1sau mai bine zis:Fiti imitatorii mei,cum sunt eu cel
al lui Hristos!
Nu puteti sa formati oameni intr-un mod eficace daca voi insiva n-ati
experimentat niciodata invataturile voastre. Nu trebuie sa fiti un teoretician, ci
un martor.
Primii crestini perseverau in invatatura apostolilor si in mai putin de 5 ani,
multe orase, in Samaria chiar, au fost castigate pentru Hristos. Diacrii, precum
Stefan si Filip, s-au sculat ca sa anunte adevarul si sa aduca mii de suflete in
imparatia lui Dumnezeu.
E de notat ca la evrei, invatatorii dormeau, mancau si traiau in mod constant cu
ucenicii lor. Deci, discipolii traiau intr-o intimidate cu stapanii lor si
reproduceau ceea ce-i vedeau pe acestia facand.
La fel, Iisus traia in permanenta cu ucenicii lui. Prin urmare, formarea pe care
El le-o dadea nu era filozofica, nici intelectuala, ci practica.
II.
FORMAREA PERSONALA
Multi crestini nu evolueaza dupa multi ani de zile de la conversiune pentru ca
sunt pasivi, puturosi si n-au inteles ca trebuie sa se implice in formarea lor. La
fel, un mare numar de pastori nu vor sa faca cercetarile lor proprii in Biblie ca
sa valideze sau invalideze invataturile primate. Aceasta pasivitate e tare
periculoasa caci ea permite falselor doctrine sa apara si sa se inradacineze in
inimile copiilor lui Dumnezeu. Ea favorizeaza: obiceiuri, monotonie, adica
RELIGIE.
Asadar, trebuie sa faceti eforturi perosnale ca sa va perfectionati chemarea
divina facand propriile dvs. cercetari in Cuvant si rugandu-va sa primiti
iluminari sau descoperiri de la Dumnezeu Tatal, prin Duhul Lui cel Sfant.
Apostolul Luca, doctorul si autorul Evangheliei omonine, a intreprins aceasta
cale pe care fiecare crestin trebuie s-o urmeze.
“ Fiindca multi s-au apucat sa alcatuiasca o istorisire amanuntita despre
lucrurile care s-au petrecut printre noi, dupa cum ni le-au incredintat cei ce
le-au vazut cu ochii lor de la inceput, si au ajuns slujitori ai Cuvantului, am
gasit si eu cu cale, prea alesule Teofile, dupa ce am facut cercetari cu
deamanuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obarsia lor, sa ti le scriu in
sir unele dupa altele, ca sa poti cunoaste astfel temeinicia invataturilor pe care
le-ai primit prin viu grai.” Luca 1-4
In acest pasaj. Luca ii numeste pe apostoli’ martori’(“cei ce le-au vazut cu
ochii lor”), in greaca’autoptes’, ce da in romaneste’ autopsie’. Asadar, acest
termen ne zice ca apostolii Il cunosteau in mod personal pe Ieşua Masia(Iisus
Mesia), dar Luca nu se multumeste cu acceptarea invataturii de la apostoli fara
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sa-i verifice el insusi autenticitatea, cu tot pretextul apostolilor de-a fi trait cu
Domnul. Din contra, Luca isi face el insusi cercetarile de la ‘obarsie’. In
greaca, cuvantul origine,obarsie se zice’anothen’ si inseamna ’decolo de sus,
ceea ce vine din ceruri sau de la Dumnezeu.’
Luca a mers deci inaintea lui Dumnezeu ca sa aiba confirmarea ca invataturile
apostolilor despre: divinitatea lui Iisus, moartea si invierea Lui sunt conforme
cu vointa Tatalui. A facut cercetari asupra Scrierilor (Legea, Profetii si Psalmii)
stiind ca ele vorbesc despre Mesia (Luca 24:45). O data acestea incheiate, Luca
a putut sa-i confirme lui Teofil veridicitatea doctrinei apostolilor. La fel,
crestinii din Berea indeplineau acelasi mod de verificare a invataturilor
apostolului Pavel:
“ Iudeii acestia aveau o inima mai aleasa decat cei din Tesalonic. Au primit
Cuvantul cu toata ravna si cercetau Scripturile in fiecare zi, ca sa vada daca
ce li se spunea, este asa.” Faptele Apos. 17:11
Formarea individuala se face in meditarea zilnica si profunda a Cuvantului
lui Dumnezeu, in rugaciuni si in comuniunea frateasca.
O buna disciplina e de neinlocuit in capatarea unei bune cunoasteri a
lucrurilor lui Dumnezeu.
“De aceea, dati-va si voi toate silintele ca sa uniti cu credinta voastra
fapta; cu fapta cunostinta; cu cunostinta infranarea, cu infranarea rabdarea, cu
rabdarea evlavia, cu evlavia dagostea d efrati, cu dragostea de frati iubirea de
oameni. Caci, dacaaveti din belsug aceste lucruri in voi, ele nu va vor lasa sa
fiti nici lenesi, nici neroditori in ce priveste deplina cunostinta a Domnului
nostru Iisus Hristos.” 2 Petru 1:5-8
Cuvantul ‘silinta’ sau’efort’ se zice in greaca’spude’ si inseamna ‘cu zel’
sau’sub ravna’ sau ‘ a se interesa mai serios’. Verbul ‘ a uni’ din pasajul de mai
sus se zice ‘ epichoregeo’ si inseamna ‘a se aproviziona’. Trebuie sa aveti grija
de credinta dvs. precum o mama are grija de bebelusul ei tot timpul.
Aveti nevoie sa va formati mai intai voi insiva si sa contribuiti slujbei
voastre cu cunoastere , stapanire de sine, pietate, prietenie frateasca si dragoste.
Sunt lucruri pe care Domnul n-o sa le faca in locul vostru. Sa nu fiti ipocrit
jucand pe crestinul plin de ungere/chemare divina cand sunteti printre frati si
surori si caldut cand va aflati singur singurel. Sa traiti intr-o relatie permanenta
cu Dumnezeu atat la lucru, cat si la scoala, in familie etc.
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CAPITOLUL IV: ECHIPAREA PENTRU SLUJBA
I-

UNGEREA

Atat sub legea lui Moise, cat si sub Noul Legamant,( conform Noului
Testament), nimeni nu putea si nu poate raspunde chemarii lui Dumnezeu fara
sa fi primit mai inainte o ungere speciala.
1) Cele trei tipuri de ungere sub Vechiul Legamant
Ungerea era o echipare divina acordata la 3 categorii de oameni:
Sacrificatorii. Uleiul cu care acestia erau unsi avea o compozitie particuliara
si nu putea servi unei folosiri profane (Exod 30:22-25, 30). El era raspandit pe
capul preotului si curgea chiar si pe hainele sale (Exod 29:21; Levetic 8:12, 30;
Psalmi 133:2). Suveranul sacrificator primea o ungere speciala care se distingea
de cea a altor sacrificatori/preoti.(Levetic 21:10).
Regii. Nu avem nici o indicatioe despre compozitia folosita in vederea ungerii
regale. Sacrificatorul sau profetul consacrant avea un corn umplut cu ulei pe
care-l varsa preste noul rege. (1 Samuel 10:1; 16:3,13; 1 Imparati 1:39;19:15,16;
2 Imparati 9:6;1:12).
Profetii. De indata ce acestia primeau ungerea, isi incepeau de indata slujba.
Ei erau unsi fie direct de Dumnezeu, cum a fost cazullui Ilie, sau de alti profeti,
cazul lui Elisei (1 Imparati 19:16). Cei ce-au primti ungerea erau numit <unsi>
(in evreieste Mesia, de unde echivalentul Hristos in greaca). Acest titlu a fost in
special folosit pentru Saul( 1 Samuel 24:11; 26:9; 2 Samuel 1:16). In Pslami,
unsul putea fi atat regale terestru, cat si Mesia Cel Promis (Psalm 2:2; Psalm
20:7; Psalm 28:8). In unele pasaje, acest termen il desemna in mod unic pe
Mantuitorul promis la sfaristul timpului (Daniel 9:25, 26).
In Noul Testament, ungerea este, in modul cel mai firesc, privilegiul Domnului
Iisus Insusi (Luca 4:18; Faptele Apos. 4:27;10:38; Evrei 1:9). Aceasta ungere
n-a fost materiala, ci rezultatul direct al interventiei Duhului Sfant. (Faptele
Apos. 10:38). Ea Il punea de-o parte pentru slujba Lui tripla de: preot, rege si
profet. Titlul lui Hristos , Unsul, care I-a fost aplicat mai mult de 550 de ori in
Noul Testament, subliniaza importanta acestei ungeri.
Toti ucenicii lui Hristos, fiind pusi de-o parte pentru Dumnezeu, ca regi si
sacrificatori (1 Petru 2:5,9; Apocalipsa 1:6;5:10) au primit deasemenea o ungere
spirituala ( 2 Corinteni 1:21) prin venirea Duhului Sfant in inima lor. Aceasta
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ungere a ramas in ei si le-a permis sa distinga adevarul de minciuna, de greseli.
( 1 Ioan 2:20,27).
“ Domnul Dumnezeu a facut pe om din tarana pamantului, i-a suflat in nari
suflare de viata si omul s-a facut astfel un suflet viu,”Geneza 2:7
Verbul’ a sufla’ in acest pasaj se zice ‘naphach’ in evreieste.Acest cuvant
inseamna si ‘ a aprinde’. Aceasta este echiparea, imbracarea sau mai bine zis
ungerea cu Duhul Sfant. Fara de Spirit, nu-s posibile: viata, miscarea sau
revelatia/descoperirile. Ungerea e puterea Spiritului ce vine peste noi ca sa ne
faca apti sa raspundem chemarii.
“Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.
L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune,
pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească
tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape
în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.”
Exod 31:2-5
Dumnezeu i-a conferit deci lui Betsaleel aptitudini artistice pentru a construi
ustensilele tabernacului.
Ungerea ne confera si o autoritate peste puterile intunericului si asupra bolii
(Luca 10:19).
“Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi† orice lucru. V-am
scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio
minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte
că Iisus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe
Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul
are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne
în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi
făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris
aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi,
ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă
înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este
adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.”
1 Ioan 2:20-27
Ungerea ne da deasemenea si cunostinta. Intr-adevar, o persoana unsa
primeste cunostinta despre Dumnezeu si despre pacat. E important sa stim ca
lucrarea lui Dumnezeu e tare grea de indeplinit si doar ungerea cu Duhul Sfant
il califica pe lucrator.
“Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la
noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu…”2 Corinteni 3:5
Ungerea ne permite sa ne rugam (Romani 8:26), sa intelegem Biblia (Faptele
Apos. 8), sa marturisim (Fapte Apos. 1:8), sa ne exersam darurile Duhului Sfant
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(1 Corinteni 12), sa predam Cuvantul ( Marc 13), sa formam adevarati ucenici
(2 Timotei 2), sa umblam cum vrea Dumnezeu (Ioan 16) si sa avem frica de
Domnul (Ioan 16:7-8).
2) Asteptarea imbracarii noastre in Spirit
Apostolii au asteptat in camera de sus ca sa fie echipati inainte de-a iesi sa
proclame Evanghelia.” Nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi cunoaşteţi. Şi trag
nădejde că până la sfârşit veţi cunoaşte, cum aţi şi cunoscut în parte, că noi
suntem lauda voastră, după cum şi voi veţi fi lauda noastră în ziua Domnului
Iisus.”(Faptele Apos. 1:13-14).
Intr-adevar, Iisus le-a dat un ordin clar: “Şi iată că voi trimite peste voi
făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere
de sus.” (Luca 24:49).
Sa nu va precipitati sa raspundeti chemarii caci daca Dumnezeu nu v-a
echipat bine, o sa sfarsiti prin a fi uitati. Moise a facut aceasta greseala cand s-a
grabit sa raspunda chemarii de eliberator fara sa fi fost format si bine echipat de
Dumnezeu.
“A ieşit şi în ziua următoare; şi iată că doi evrei se certau. A zis celui ce navea dreptate: ‘Pentru ce loveşti pe semenul tău?’ Şi omul acela a răspuns:
‘Cine te-a pus pe tine mai mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să
mă omori şi pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela?’Moise s-a temut şi a
zis: ‘Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut’.”Exod 2:13-14
Fratii lui l-au intrebat:” cine te-a pus peste noi?” pentru ca nu vedeau nici
ungerea si nici miracolele ce-i insotesc pe trimisii lui Dumnezeu. Dar o data
format si echipat cu bastonul conducerii, toata lumea a recunsocut Mana lui
Dumnezeu peste viata lui.
“Moise şi Aaron şi-au văzut de drum şi au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui
Israel. Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise; şi
Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel au aflat că
Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa; şi s-au plecat şi
s-au aruncat cu faţa la pământ.” Exod 4:29-31
Noi putem primi o vocative autentica, dar daca raspundem apelului iniante
de-a fi timpul, slujba noastra va fi vida si fara fructe. Nu putem sa-L servim pe
Dumnezeu cu propriile noastre calificari ( diplome, bani etc.) Noi trebuie sa fim
echipati de Domnul ca sa indeplinim misiunea pe care El ne-a incredintat-o. Sa
nu ne incredem asadar in aptitudiinile noastre umane, in bunurile noastre
material si nici in diplomele noastre teologice; ;lui satan nu-I este frica de noi,
nici de ce putem noi reprezenta, ci tremura din cazua Celui ce este in noi!
“ Domnul Dumnezeu a facut sa creasca un curcubete care s-a ridicat peste
Iona, ca s afaca umbra capului lui si sa-l faca sa-I treaca mania. Iona s-a
bucurat foarte mult de curcubetele acesta. A-2-a zi, la rasaritul soarelui,
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Dumnezeu a adus un vierme care a intepat curcubetele si curcubetele s-a
uscat.”Iona 4:6-7
Curcubetele lui Iona a crescut intr-o noapte si nu avea deci: nici radacina si
nici profunzime, dovada fiind ca un simplu vierme l-a distrus. Viermele aici
poate reprezenta imparatia intunericului. In schimb, cand Dumnezeu i-a permis
lui satan sa-l atace pe Iov, acesta din urma n-a putut fi destabilizat, pentru ca Iov
era construit pe STANCA, pe Ieşua Mesia.
Multe persoane se expun multimii si atacurilor dusmanului cand de fapt
Dumnezeu nu i-a echipat bine. Cate slujbe, servicii , adunari n-au aparut pste
noapte; fac galagie si apoi dupa un mic atac (de ex. o femeie frumaosa sau o
suma mare de bani), totul se prabuseste. Am vazut ca Dumnezeu este un
Dumnezeu al generatiilor mai bine zis sic and El cheama o persoana, El vizeaza
mai multe generatii. Astfel, la moartea noastra, viziunea trebuie sa continue. Nu
trebuie sa fim niciodata multumiti de ce facem cat suntem in viata, caci doar
dupa moartea noastra vom sti daca am reusit sau nu. Trebuie sa pregatim
posteritatea , adica persoanele apte sa ne continue viziunea.

II- ECHIPA APOSTOLICA
“ Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au
trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre
în Bitinia; dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia şi sau coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia
stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: ‘Treci în Macedonia şi
ajută-ne!’După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în
Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.”
Faptele Apos. 16:6-10
Viziunea inseamna influenta, Dumnezeu o da la inceput unei persoane si altii o
asimileaza. Cu toate ca Dumnezeu da viziunea unui om, ea nu e proprietatea sa
si aceasta persoana nu poate s-o indeplineasca singura. Echipa apostolica a lui
Pavel au tras concluzia ca Dumenzeu i-a chemat pe toti sa predice Evanghelia in
Macedonia. Verbul ‘ a concluziona’, in greceste ‘ sumbibazo’, semnifica ‘ a
face sa fuzioneze, a forma un ansamblu’. Viziunea lui Pavel creease unitatea si
motivatia in inimile partenerilor sai. Trebuie sa invatati sav a incurajati echipa
apostolica, pentru ca fara ei viziunea dvs. va ramane in pantec (ca o pierdere de
sarcina). “. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul
nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”1 Corinteni 12:21
Daca sunteti binecuvantat din punct de vedere financiar in slujba dvs., sav a
ganditi sa-I binecuvantati si pe co-echipierii dvs. Ei sunt mostenitorii si fiii
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conducatori ai viziunii dvs. pentru generatiile viitoare. Moise a primit viziunea
construirii tabernaculului, dar e poporula cela care a trebuit sa-l construiasca.
Dumnezeu i-a dat lui Betsaleel aptitudini artistice de care Moise nu beneficia.
“Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi Cortul şi
toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”Exod 25:8-9
Moise a primit modelul tabernaculului/cortului, dar constructia era treaba
tuturor. Apostolul Pavel a primit viziunea de-a merge in Macedonia, dar toata
echipa sa a trebuit sa lucreze in aceasta calatorie misionara. Viziunea dvs. va fi
moarta daca nu veti sti sa munciti si sa va ganditi si la cei din jur. Sa va
impartasiti viziunea cu precizie si sa fiti primul in a da un bun exemplu ca sa
antrenati pe altii in a va urma. Pentru intelegerea viziunii dvs. , traiti-o voi
insiva mai intai si altii va vor urma. Petru a vazut cum Iisus se ruga pentru morti
si a facut acelasi lucru cu Tabita. (Faptele Apos. 10)
Viziunea se defineste ca influenta. Dumnezeu nu cheama niciodata un om ca
sa-I serveasca fara a-I dezvalui o viziune sau scopurile dorite.
Biblia se remarca prin relatarea vietilor unor barbati si femei pe care
Dumnezeu i-a chemat si carora le-a comunicat gandirea Sa sau visiunea Sa
despre lucruri. Viziunea este o samanta sau o sarcina pe care Dumnezeu o
depune in noi si nu ne va lasa in pace pana cand aceasta nu a adus roadele
dorite.
In general, un vizionar este respins inainte ca el sa fie acceptat de catre
oameni. Cateodata, oamenii il recunosc doar la moartea lui. El trebuie sa se
plaseze intr-o perspectiva a generatiilor viitoare si sa nu spere sa profite
personal dupa slujba sa. Viziunea sa trebuie sa continue si dupa moartea lui,
atingand astfel suflete si glorificandu-l pe Dumnezeu. Exemplele cele mai
cunoscute sunt : Moise, care i-a scos pe israeliti din Egipt si Pavel,care a primit
mari revelatii privind doctrina crestina.
Vizionarii trebuie sa-si ajute colaboratorii, transmitandu-le talentele, darurile,
forta lor pentru a reusi in misiunea pe care Dumnezeu le-a incredintat-o. Fiecare
membru al echipei apostolice trebuie sa lucreze in folosul unei visiuni globale si
sa nu se uite la interesele lui personale.
Sa luam exemplul unei echipe de fotbal : desi fiecare jucator are un tricou cu
un numar propriu, el trebuie sa depuna toate eforturile, sa stea la postul lui
pentru ca echipa sa sa castige meciul. Nu conteaza cine inscrie golulpentru ca
atunci cand echipa castiga, toti jucatorii sunt laudati. Reusita echipei depinde de
stapanirea si de cunostinta proprii fiecarui jucator.
Biblia ne da in acest sens un exemplu foarte frumos in profetul Ieremia si
scribul sau Baruh:Ieremia 36 :1-6 " În al 4-lea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia,
împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea
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Domnului: ‘Ia un sul de carte si scrie în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus
cu privire la Israel si cu privire la Iuda, si cu privire la toate neamurile, din
ziua când ţi-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi! Poate că dacă va
auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce fiecare
de la calea lor cea rea, si le voi ierta astfel nelegiuirea si păcatul.’ Ieremia a
chemat pe Baruc, fiul lui Neriia; si Baruc a scris într-o carte, după cum spunea
Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia, Domnul. Apoi Ieremia a
dat următoarea poruncă lui Baruc: ‘Eu sunt închis si nu pot să merg la Casa
Domnului. De aceea, du-te tu însuţi si citeste din carte ce ai scris în ea după
spusele mele, si anume cuvintele Domnului, citeste-le în auzul poporului, în
Casa Domnului, în ziua postului: să le citesti si în auzul tuturor acelora din
Iuda care vor veni din cetăţile lor’."
Ieremia a fost un mare profet, dar in ciuda apelului sau puternic, nu stia sa
scrie bine, avand astfel nevoie de Baruh ca sa-i serveasca de:
maini, ca sa scrie in locul lui,
picioare, ca sa duca sulul Vechiului Testament in Templu,
gura, ca sa anunte acest cuvant poporului.
Baruc nu putea sa pretinda sa-l inlocuiasca pe Ieremia si invers. Dumnezeu i-a
unit pentru o lucrare comuna. Si pentru ca Baruc a ramas credincios postului
sau, in ciuda amenintarilor si persecutiilor, Dumnezeu l-a binecuvantat
tinandu-i viata. (Ieremia 45)
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CAP. V:

PIEDICI SI OBSTACOLE IN SLUJBA

Sa nu faceti greseala sa credeti ca slujba este o finalitate in sine si ca o data
ridicati de Dumnezeu, viata devine dintr-o data usoara ca un fluviu linistit.
Din contra, realitatea e cu totul alta. Curand o sa va dati seama ca luptele din
trecut erau nimic in comparatie cu cele viitoare, pentru ca intr-adevar,
capcanele, piedicile si persecutiile vin sa se ridice impotriva noastra ca niste
munti de netrecut.
Imi amintesc in legatura cu acest subiect de o viziune ce-am avut-o. Eram la
volanul masinii mele si ma chinuiam sa urc un deal. Terenul era atat de ostil si
accidentat incat masina nu inceta sa se roteasca. Nu mi-era frica de moarte dar
mi-era teama ca n-o sa ajung in varf. Dar o forat supranaturala m-a ajutat si am
ajuns in sfarsit in varf unde am vazut Gloria lui Dumnezeu. Domnul mi-a parut
apoi si mi-a aratat inaintea mea un rand de munti si mi-a zis ca trebuia sa le trec
si pe alea. I-am raspuns ca de-abia am cuceresc pe asta sic a n-o sa am forta sa-I
escaladez altii. Mi-a raspuns apoi ca daca refuzam, El va continua fara mine.
Cum n-aveam de ales, I-am zis ca voi continua sa-L urmez.
Acesti munti reprezinta diversele batalii pe care trebuie sa le ducem contra
spiritelor rele, mai ales cel al Izabelei. Vorbesc mai ales de acest spirit pentru ca
suntem in timpurile din urma, cand Domnul ridica din ce in ce mai multi
oameni ce au in ei Spiritul lui Ilie sau Spiritul Adevarului (Duhul Sfant), in
vederea pregatirii Miresei pentru nunta Mielului. Spiritul Izabelei lupta cu tare
multa indarjire contra slujbelor lui Ilie.

I- IZABELA
1) Originea si modul de operare
“ Omri a adormit cu parintii sai si a fost ingropat la Samaria. Si in locul lui a
domnit fiul sau Ahab. Ahab, fiul lui Omri a inceput sa domneasca peste Israel,
in al 38 –lea an al lui Asa, imparatul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri a domnit 22
de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri a facut ce este rau inaintea
Domnului, mai mult decat toti cei ce fusesera inaintea lui. Si, ca si cum ar fi fost
putin lucru pentru el sa se dedea la pacatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai
luat de nevasta si pe Izabela, fata lui Etbaal, imparatul Sidonitilor si a slujit lui
Baal si s-a inchinat inaintea lui. A ridicat un altar lui Baal in templul lui Baal
pe care l-a zidit la Samaria, si a facut un idol Astarteei. Ahab a facut mai multe
rele decat toti imparatii lui Israel care fusesera inaintea lui, ca sa manie pe
Domnul Dumnezeul lui Israel.”1 Imparati 16: 28-33
Izabela, sotia lui Ahab, era o printesa sidoniana, mare adoratoare a lui Baal,
dumnezeul ploii. Sidon , fondatorul orasului omonim, era fiul cel mare al lui
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Canaan, fiul lui Noe. Ori, Noe l-a blestemat pe Canaan si astfel blestemul a
cazut si peste Sidon, primul nascut din Canaan, adica nepotul lui Noe. “ Canaan
a nascut pe Sidon, intaiul nascut si pe Het” 1 Cronici 1:13
Izabela venea deci dintr-o tara al carui stramos fusese blestemat de Noe.
Asadar, si ea era condamnata sa fie sclava descendentilor lui Sem. Dar, in loc sa
fie o slujitoare a urmasilor lui Sem, conform prosperitatii lui Noe, Izabela s-a
asezat ca o printesa a acestora si ca un sef.
Dupa ce-a acaparat puterea, ea il domina in totalitate pe sotul ei Ahab. Ea e
mai ales cunoscuta pentru ca :
- Abolise cultul lui Yahwe , cult inlocuit cu cel al lui Baal si a Astarteei;
- A ucis profetii Celui Vesnic;
- L-a combatut mult pe profetul Ilie,
- A luat conducerea intregii tari Israel;
- A organizat moartea lui Naboth ca sa obtina o favoare de la Ahab
(1 Imparati 21:1-22)
“ Cainii au devorat-o pe Izabela langa intaritura (orasul) Izreelului” , asta a
fost judecata lui Dumnezeu impotriva acestei femei din cauza tuturor relelor si
violarii legii morale (1 Imparati 21:23).
Un spirit al prostitutiei
Cand Biblia ne vorbeste despre spiritul Izabelei, denunta mai intai un spirit de
prostitutie:“Cum a vazut Ioram pe Iehu a zis:’Pace, Iehu?Irehu a raspuns:’Ce,
pace!Cata vreme dainuiesc curviile mamei tale Izabela si multimea vrajitoriilor
ei!” 2 Imparati 9:22
Aceasta prostitutie e mai intai spiritual din cauza idolatriei. Domnul
interzisese insa evreilor sa aibe alti dumnezei.(Exod 20) In schimb, Izabela
iubeste cultul personalitatii, ea ii face pe oameni sa se focalizeze pe persoana ei
si sa depinda de ea. Idolatria e caracterizata prin consumarea carnilor sacrificate
idolilor. (Apocalipsa 2:20)
Aceasta prostitutie poate fi deasemenea fizica. Serviciul in locuri inalte in
templele cananiene, babiloniene si grecesti era asigurat de catre femei
prostituate “sacre”. Cultul lui Baal, cel al Astarteei si al lui Dionisos proliferau
o conduita contrara oricarei decente sau o destrabalare ce urca la culmi.( vezi
2 Imparati 23:7) Sa remarcam ca aceste religii din trecut au redobandit, in zilele
noastre, in societatea moderna de azi, acelasi castig in popularitate.
Cunosc un pastor care a cazut pentru ca a avut relatii sexuale cu o femeie
animata de spiritul Izabelei pe care dusmanul a trimis-o intr-o adunare locala.
Viata lui era atat de legata de relatiile extraconjugale, ca a avut legaturi cu mai
mult de 50 de femei din acea adunare in timp de 10 ani de zile. Din nefericire,
acest exemplu nu e izolat. Multi crestinii practica cultul destrabalarii in vazul si
auzul intregii lumi.
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Izabela a fost asociata cu patul ei pe care comite adulterele ei fizice si
spirituale cu victimele seduse.
Apocalipsa 2:22: “Iata ca am s-o arunc bolnava in pat si celor ce preacurvesc
cu ea, am sa le trimit un necaz mare, daca nu se vor pocai de faptele lor.”
“ Mi-am impodobit patul cu o invelitori, cu asternut de panzeturi din Egipt;
mi-am stropit asternutul cu smirna, aloe si scortisoara.Vino, s ane imbatam de
dragoste pana dimineata, sa ne desfatam cu diesmierdari! Caci barbatul meu
nu este acasa, a plecat intr-o calatorie lunga” Proverbe 7:16-19
Un spirit de vrajitorie
“Cum a vazut Ioram pe Iehu a zis:’Pace, Iehu?Irehu a raspuns:’Ce, pace!
Cata vreme dainuiesc curviile mamei tale Izabela si multimea vrajitoriilor ei!”
2 Imparati 9:22
Cuvantul ’sacrilegiu’ e sinonim cu ’incantare magica’,’magie’, ‘divinizare’
si evident ‘vrajitorie’. Astfel, ea isi transforma victimele in marionete fosolisnd
vrajitoria ca sa-i controleze spiritual. Ea poate chiar provoca gandsuri/vise
mincinoase si false viziuni ca sa-I manipulez epe servitorii Dumnezeu. Ea
lucreaza cu spritul lui piton ca sa se treaca drept o mare profeteasa.( vezi
Apocalipsa 2:20)
Acest spirit de vrajitorie si control anima in general femeile, mai mult ca
barbatii. Satan stie ca omul e seful femeii, precum Hristos e capul omului si
Dumnezeu capul lui Hristos. (1 Corinteni 11:1) De aceea, el incearca prin toate
mijloacele sa inlocuiasca ordinea lui Dumnezeu si spiritul folosit (Duhul Sfant)
pentru a sparge autoritatea Domnului si pe cea a omului; in majoritatea
timpului aceast mijloc fiind spiritul Izabelei.
O profeteasa mincinoasa
Izabela din Noul Testament este o profeteasa si o invatatoare a evangheliei
demoniac care foloseste limba pentru a distruge slujbele Domnului. Un profet e
o poarta-cuvant al lui Dumnezeu, adica gura Domnului, ori Izabela se foloseste
de profetie ca sa controleze oamenii. Oamenii au nevoie sa-L auda pe
Dumnezeu vorbind, sa-si cunoasca viitorul. Cu aceste profetii false si cu viziuni
mincinoase, Izabela ajunge sa dea oamenilor false sperante. Ea poate astfel
distruge o biserica,o casatorie, o slujba.
Un spirit de control
Minunata actrita, ea isi foloseste toate talentele ca sa-si atinga scopurile.
Izabela creeaza legaturi de suflete cu victimele sale, ea se invarte in jurul lor
precum un adevarat sarpe si le sufoca slujba fara ca aceste persoane sa-si dea
seama. Ca sa creeze aceste legaturi de suflete, ea foloseste sentimentele umane
atat de usor manipulabile. O femeie posedata de spiritul Izabelei va face totul ca
sa va apropie si sa formeze cu dvs. o relatie filiala sau matrimoniala. Bine
inteles, acest lucru e la fel de valabil si pentru un om posedat de acest spirit
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demoniac. Amintiti-va de Ahab care s-a insurat cu Izabela pentru ca sufletul i-a
fost cucerit. Samson ( Judecatori 16:4-22) este alt exemplu de victim ce-a cazut
farmecelor devastatoare ale Dalilei- un alt tip de Izabela. Intr-adevar, Izabela e
expert in utilizarea cuvintelor dulceagi, mierloase si flatante.
“ Fiule, pastreaza cuvintele mele si tine sfaturile mele. Tine sfaturile mele si
vei trai; pazeste invataturile mele ca lumina ochilor. Leaga-le la degete, scriele pe tablita inimii tale. Zi intelepciunii: ‘Tu esti sora mea!’ Si numeste
priceperea pritena ta- ca sa te fereasca de nevasta altuia, de straina care
intrebuinteaza cuvinte ademenitoare. “Proverbe 7:1-5
Multe slujbe au cazut din cauza femeilor lucratoare in ele din cauza
legaturilor de suflete. Unii merg pana acolo de-a-si impartasi lucruri intime si
teribil de personale cu femei pe care le numesc‘fete spirituale, colaboratoare,
secretare…’ Ele devin astfel confidentele lor in detrimental adevaratelor neveste
ce-s delegate pe al 2-lea plan si puse in dulap. Unii, ca sa-si justifice aceasta
relatie nici mai mult nici mai putin adultera merg pana a invoca relatia dintre
David si Ionatan, uitand ca acesti 2 barbati erau tematori de Dumnezeu si nu era
vorba de-un barbat si de-o femeie. Legatura de suflet poate fi atat de puternica
incat poate declansa o dependenta , chiar o subjugare totala a slujbei Domnului
Izabelei. Aceste legaturi de suflete pot sa-l duca pe servitorul Domnului sa se
separe si chiar sa divorteze de nevasta lui legitima in scopul de-a se recasatori
apoi cu usurinta. Pot deasemenea sa provoace izolarea slujbasului si separarea
lui de colaboratorii sai invechiti. Pentru o mai buna distrugere a servitorului
vizat, pentru un mai bun control asupra lui, Izabela poate chiar sa-i diabolizeze
anturajul, nevasta, copiii. O data ce-a reusit sa-i cada prada, ea il controleaza
amentintand ca-i va divulga pacatul. In plus, o data devenit atat de dependent ,
atat fizic , cat si spiritual, ea il poate ameninta in voie ca-l paraseste si ca-l lasa
intr-o stare de ruina totala.

2) Cum opereaza spiritul Izabelei in biserici?
Izabela isi trage puterea din 2 divinitati principale: Baal si Astareea
Baal, al carui nume inseamna stapan sau domn, calaret al norilor si stapan al
fulgerului , era un dumnezeu de origine cananeeana. Ori, amintiti-va ca Canaan
e nepotul blestemat al lui Noe. Cand Ilie a aparut in Israel, el a facut sa se
opreasca ploaia timp de 3 ½ ani. (1 Imparati 17:1; Iacob 5:17) Cum poporul
evreu era un popor de agricultori, ei depindeau total de cele 2 anotimpuri de
ploaie(Ieremia 5:24). In primul rand, ploaia anotimpului dintai (’ megous’ in
limba idis semnifica ’ploaia de primavara’) era constituita din averse puternice,
foarte mult apreciata din cauza ca cadea chiar inainte de seceris si dupa lungi
perioade de seceta din lunile verii. In al 2-lea rand, ploaia din ultimul anotimp
(de la sfarsitul lui octombrie, deci toamna), zisa si ‘ mores’ in idis, semnifica
‘torentiala’. Asadar, aceasta ploaie incheia anul agricol prin inmuierea solului
intarit de seceta verii si pregatea astfel semanatul pentru sufrafetele cultivabile.
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Izabela ii facea sa creada pe copiii lui Israel ca aceste 2 anotimpuri de ploaie
veneau de la Baal. Putem deci cu usurinta sa intelegem mania ei cand Ilie a
aparut si a decretat seceta in toata tara. Izabela era nu doar umilita, ci si trebuia
sa faca fata foametei ce-i priva de mancare pe popor si pe cei 850 de
profeti/preoti ai sai.
Cum ploaia este imaginea binecuvantarii (Deuteronom 28:12), Baal era deci
un dumnezeu al prosperitatii.Tot asa, in zilele noastre, mii de pastori desi au
primit o chemare auntentica, adera apoi la o evanghelie a prosperitatii inspirata
de Izabela ( 1 Timotei 4:1-2). Acestia din urma se compromit, asociindu-se cu
Babilonul ca sa fie subvectionati , de ex. de autoritatile lumii acesteia.
Dumnezeu Baal e asociat si cu Balaam, al carui nume semnifica ‘acela ce
devora’(Apocalipsa 2:14; Iuda 1:11). Balaam e imaginea ratacirii. Mai bine zis
a acelor persoane cazute in ratacire , cu o inima ermetica/ surda avertismentelor
si apelurilor facute la pocainta de catre Duhul Sfant. Se stie cu siguranta ca in
ciuda atentionarilor primate, Balaam prefera bogatiile Domnului.(Numeri 22)
Balaam este deci un spirit ce iubeste onorurile, salariile ( nu doar o retributie
financiara, desi poate fi si cazul asta), care nu ezita sa inlocuiasca Harul
Domnului cu bunurile si placerile acestei lumi. Pentru a-si atinge scopurile, o
persoana animata de acest spirit nu va ezita sa rastalmaceasca Scriptura si sa
recurga la jaf si manipulare.(Apocalipsa 2:14); dar “Vai de ei! Caci au urmat pe
calea lui Cain! S-au aruncat in ratacirea lui Balaam, din dorinta de castig! Au
pierit intr-o rascoala ca a lui Core!” Iuda vs.11
“ Nu cum a fost Cain, care era de la cel rau si care a ucis pe fratele sau. Si
pentru ce l-a ucis? Pentru ca faptele lui erau rele, iar cele ale fratelui sau erau
neprihanite.”1 Ioan 3:12
Spiritul lui Balaam e firesc legat de cele ale lui Cain si Core. Geneza 4 ne
povesteste istoria lui Abel ce-a fost ucis de fratele sau Cain. E interesant sa
notam ca cei 2 serveau si se rugau aceluiasi Dumnezeu. Totusi, amandoi au avut
aceeasi idee: de-a-I aduce o ofranda (imaginea adorarii) Domnului. Abel, pentru
ca cunostea inima Dumnezeului sau, I-a oferit primul nascut din turmele sale,
imaginea sacrificiului de ispasire a lui Ieşua. In schimb, Cain i-a oferit fructele
pamantului; ori stim ca Dumnezeu blestemase pamantul dupa caderea lui Adam,
deci fructele lui nu puteau fi decat blestemate si ele din cauza pacatului. In plus,
ofranda nu trebuia sa fie munca mainilor lui proprii. Vazandu-se dezaprobat,
Cain isi ucide fratele in locul pocaintei si cautarii fetei lui Dumnezeu. Spiritul
lui Cain este deci un spirit de gelozie, de persecutie, de razbunare si de omor.
Astfel, perosanele animate de acest spirit pot sa se arate geloase din cauza
harului pe care-l aveti in viata dvs. si pot face tot posibilul ca sa va ucida slujba.
Core este un spirit de rebeliune ce nu suporta slujbele de conducere/guvernare
stabilite de Duimnezeu in biserica. La fel ca si personajul Core din Vechiul
Testament ce complota contra lui Moise (Numeri 16), razvratitii vor contesta
loul vizionarului si ordinea stabilita de Dumnezeu. Asadar, ei se vor stradui sa
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ralieze oameni cauzei lor ca sa organizeze o revolt ace are ca scop inlocuirea
slujitorilor pe care Dumnezeu i-a slabilit.
Astarteea, numita si Asera era o mare divinitate de origine canaaniana.
Aceasta era zeita feconditatii al carei cult cu character sexual era o sursa de
imoralitate degradanta caci preotesele sale se livrau unei prostitutii ‘sacre’.
(Judecatori 2:13; 1 Imparati 11:5; 2 Imparati 21:7; 23:13).
“ A daramat casele sodomitilor cre erau in Casa Domnului si unde femeile
impleteau corturi pentru Astareea.” 2 Imparati 23:7
Asociata cu Istar, steaua diminetii sau mai bine zis planetei Venus, ‘zeita
dragostei si a frumusetii’ la greci, ea reprezinta pamantul fecundat de ploaie(pe
Baal).
Ieri ca si azi, Astarteea e personificarea promiscuitatii sexuale. Ea e in zilele
noastre intalnita in tot ce tine de destrabalare, promiscuitate ce domneste chiar
in numeroase adunari (vezi divortul la multi crestini, intalnit mai ales la pastori.)
Izabela in biserica din Tiatira
“ Ingerului Bisericii din Tiatira, scrie-i:’Iata ce zice Fiul lui Dumnezeu, care
are ochii ca para focului si ale carui picioare sunt ca arama aprinsa:<Stiu
faptele tale, dragostea ta, credinta ta, slujba ta, rabdarea ta si faptele tale de pe
urma, ca sunt mai multe decat cele dintai. Dar iata ce am impotriva ta: tu lasi
pe Izabela, femeia aceea, care se zice proorocita, sa invete si sa amageasca pe
robii Mei, sa se dedea la curvie si sa manance din lucrurile jertfite idolilor.
I-am dat vreme sa se pocaiasca, dar nu vrea sa se pocaiasca de curvia ei! Iata
ca am s-o arunc bolnava in pat si celor ce preacurvesc cu ea, am sa le trimit un
necaz mare, daca nu se vor pocai de faptele lor.Voi lovi cu moartea pe copiii ei.
Si toate bisericile vor cunoaste ca ‘Eu sunt Cel ce cercetez rarunchii si inima’:
si voi rasplati fiecaruia din voi dupa faptele lui. >Voua, insa, tuturor celorlalti
din Tiatira care nu aveti invatatura aceasta si n-ati cunoscut ‘adancimile
satanei’, cum le numesc ei, va zic:<Nu pun peste voi alta greutate. Numai tineti
cu tarie ce aveti pana voi veni! Celui ce va birui si celui ce va pazi pana la
sfarsit lucrarile Mele, ii voi da stapanire peste Neamuri. Le va carmui cu un
toiag de fier si le va zdrobi ca pe niste vase de lut, cum am primit si Eu putere
de la Tatal Meu. Si-i voi da luceafarului de dimineata>. Cine are urechi sa
asculte ce zice Bisericilor Duhul’.” Apocalipsa 2:18:29.
Tiatira, orasel cu putina importanta a fost cucerit de Roma. Totusi, scrisoarea
scrisa crestinilor din aceasta localitate de Ioan este cel mai lung mesaj adresat
celor 7 biserici din Asia.
“Dar iata ce am impotriva ta: tu lasi pe Izabela, femeia aceea, care se zice
proorocita sa invete si sa amageasca pe robii Mei, sa se dedea la curvie si sa
manance din lucrurile jertfite idolilor.“Apocalipsa 2:20.
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In aceasta scrisoare, numele Izabelei e tare semnificativ. E vorba de spiritul de
control ce se introduce in bisericile sfintilor ca sa le sparga. Cativa exegeti cred
ca e vorba de-o credincioasa influenta, poate nevasta unuia dintre batranii
bisericii din Tiatira, femeie ce-ar fi exersat o activitate despotica asupra
crestinilor. Ea s-ar fi ridicat ca profeteasa ca sa-i invete si sa-i seduca, desi nu
incetase sa traiasca in destrabare. Prin invatatura ei, aceasta Izabela ar fi deschis
calea falselor profetese ce vor preda si vor provoca sciziuni in sanul bisericii.
Denuntand-o pe Izabela din Tiatira si inselatoria ei, Domnul vedea deasupra
circumstantelor locale ale acestei biserici. Ca Izabela din Tiatira ce-si zicea
profeteasa, o alta Izabela se ridica azi ca si autoritate infailibila.
Spiritul Izabelei dirijeaza si controleaza multe slujbe in prezent. Va recomand
citirea parabolei graului si neghinei in Matei 13:24-30 si 36 -43. O sa remarcati
ca neghina a fost semanata printre grau sic and spicele au crescut si-au dat rod, a
aparut si neghina printre ele. Asta inseamna ca cele 2 plante se intersecteaza/se
amesteca. Ele se aseamana atat de mult incat doar la maturitate le putem
diferentia. Astfel, cand o slujba incepe sa aduca fructe, neghina (spiritul
Izabelei) actioneaza si el. Sa intelegem deci ca suntem oi trimise in mijlocul
lupilor, nu putem sa evitam spiritul Izabelei.
Izabela misterul inechitatii
“Caci taina faradelegii a si inceput sa lucreze; trebuie numai ca cel ce o
opreste acum sa fie luat din drumul ei.” 2 Tesalonicieni 2:7 (ea exista si in
Gradina Eden inainte de crearea omului, de la caderea lui satan- aruncat pe
pamant , prin pomul cunoasterii binelui si raului , doar ca Eva n-a vazut
interiorul marului:boli, ura, razboi etc…ci s-a lasat sedusa de exterior :”parea
bun la vaz”) Sa alegem deci pomul vietii: pe Hristos Insusi!) vezi Ezechiel 28,
unde imparatul raului, al Tirului e insusi satan, devenit diavol prin liberal
arbitru. Dumnezeu e atat de mare si plin de dragoste ca l-a lasat sa aleaga si ne
lasa si pe noi sa alegem intre cele 2 fructe: al mortii si al vietii, altfel n-ar mai fi
dragoste nu?
Conform acestui pasaj, rautatea/faradelegea e un mister, o taina si dupa cum
stiti deja, unciul Dumnezeu ne poate descoperi tainele Imparatiei. (Matei 13).
Pavel ne zice ca acesta taina era deja la lucru in sanul bisericilor primitive.
Porfetul Zaharia in cap. 5 in cartea omonima o personifica cu viziunea “celor 2
femei cu aripi de barza” ce duc cupa faradelegii copiilor lui Israel. Pe aceasta
cupa era asezata o femeie ce nu e alta decat personificarea faradelegii. Aceste 2
femei cu aripi de barza ii construiau o casa in tinutul Sinear ( Babel sau Babilon
dupa Geneza 10:10 si 11:2).
Asadar, taina faradelegii nu e alta decat Babilonul religios. Chiar si apostolul
Ioan a fost fermecat de aceasta femeie, pana la punctul in care ingerul a venit
sa-l ieie zicandu-i:”’Si ingerul mi-a zis:’ De ce te miri? Iti voi spune taina
acestei femei si a fiarei care o poarta si care are cele 7 capete si cele 10
coarne’.”Apocalipsa 17:7
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Se zice mai sus ca aceasta femeie s-a imbatat cu sangele sfintilor Apocalipsa
17:6 precum Izabela se imbatase cu sangele profetilor pe care-i ucisese. Precum
Biserica e mireasa lui Iisus Hristos, Izabela e sotia lui anticrist.
Barza e simbolul fecunditatii si al maternitatii. E calificata ca animal necurat
de Levetic 11:19. Sa notam ca ea se zice ‘ hazida’ in idis si semnifica
‘afectuoasa, pioasa, credincioasa’ ceea ce e paradoxal si subliniaza subtilitatea
acestei imagini. O asa aparenta de pietate pentru o manifestare atat de
demoniaca! Unele femei din Biblie au incarnate spiritul Izabelei, precum sotia
cea incapatanata si tenace a lui Potifar, ale carei insitente Iosif rezistase- lucru
ce-l face sa fie pe nedrept acuzat si inchis in temnita (Geneza 39:6-20). La fel,
Heroiada, sotia adultera si manipulatoare a lui Irod, care a obtinut condamnarea
la moarte a lui Ioan Botezatorul, gratie farmecelor fiicei sale ce dansase pentru
unchiul ei Irod. (Matei 6:11)
Seductia prin muzica
Acest spirit opereaza mult prin folosirea muzicii ca si mijloc de seductie; iata
de ce se gaseste adesea in grupurile de lauda ale adunarilor. E important de
inteles ca spiritul Izabelei cauta cu disperare sa distruga bisericile unde exista o
trezire reala duhovnioceasca. Acest spirit introduce usurinta in lucrarea
Domnului si se amesteca printre copiii lui Dumnezeu ca sa-i distruga mai bine.
Izabela poate deasemenea fi asimilata Reginei Cerului ( Ieremia 7:18), femeii
din Apocalipsa 17 (Babilonul) si Sirenei apelor. Sirena din mitologia greaca
avea trasatura de-a fi o proorocita a regatului Hades, dumnezeul mortilor si era
si o muzicanta excelenta ce devora marinarii naufragiati. Conform Apocalipsei
12:7-12, o parte din diavoli au cazut in mare. Sirena apelor face cu siguranta
parte din acesti demoni si are cu siguranta o voce frumoasa, precum sirenele din
mitologia greaca. Talentele sale muzicale fascineaza, farmeca si captiveaza
copiii lui Dumnezeu. Ea are aparenta evlaviei dar negandu-i / tagaduindu-i
puterea: 2 Timotei 3:5.
Amintiti-va ca instrumentele de muzica au fost create in mod special pentru
Lucifer, astrul stralucitor din Isaia 14:12, ce era conform Bibliei perfect -vezi
Ezechiel 28:12 ajunsesei la cea mai inalta desavarsire, erai plin de intelepciune
si desavarsit in frumusete:” timpanele si flautele erau in slujba ta, pregatite
pentru ziua cand ai fost facut.” Ezechiel 28:13b.
Printre demonii ce l-au urmat de Lucifer in rebeliunea lui(devenit astfel Satan)
, multi dintre ei erau cei ce cantau la un instrument muzical. Nu e deci de mirare
ca majoritatea muzicantilor ce-si zic ‘crestini’ sunt usuratici si traiesc in
promiscuitate sexuala.
Primul om care a inventat instrumentele de muzica se numea Jubal si era
urmasul lui Cain (Geneza 4:1). Satan si-a inspirit posteritatea cu aptitudini
musicale in scopul de-a-I deturna pe oameni de la adorarea lui Dumnezeu si
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pentru a-i combate pe copiii Domnului printr-o muzica seducatoare si corupta
precum: rap-ul, rock-ul, disco… Puteti sa va imaginati in mod serios ca ingerii
joaca rap inaintea Dumnezeului gloriei?
Prima mentiune a verbului ‘a adora’ apare in Gen. 22:5, cand Abraham era
gata sa-si sacrifice fiul , pe Isaac. Sa intelegem desi ca pentru Dumnezeu,
adorarea e sinonima cu sacrificiul vietii noastre si nu cu tehnicile vocale.
“ Departeaza-te de Mine vuietul cantecelor tale; nu pot asculta sunetul
alautelor tale! Ci dreptatea sa curga ca o apa curgatoare si neprihanirea ca un
parau care nu seaca niciodata!”Amos 5:23-24
Muzica nu e decat o expresie intre multe altele de adorari ce s etraduce deci
prin sacrificiu, prin jertfa vietii noastre sfintite (Romani 12:1-2) Noi cantam
cantece de lauda Domnului pentru ca vietile noastre Ii sunt consecrate Lui si nu
invers.
Subtilitatea rezida din faptul ca persoanele animate de acest spirit pot sa nu fie
frumoase sau cantarete, dar raman totusi foarte atragatoare si atractive.

3) Izabela, ucigasa profetilor
Izabela vrea sa insemne “ fara coabitare’, “Baal este sotul” sau in plus “
impudica”. Cum am vazut deja, Scriptura ne vorbeste de 2 femei numite Izabela
ce exerseaza o influenta tare importanta asupra oamenilor.
Prima e sotia lui Ahab, regele lui Israel si cea de-a 2-a e o femeie membra in
adunarea din Tiatira. Studiul personalitatii Izabelei, sotia regelui Ahab ne
permite sa intelegem faradelegea pe care Izabela din Noul Testament o impune
asupra bisericii din Tiatira. Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonienilor antrena
Israelul intr-o idolatrie monstruoasa (1 Imparati 17.18 si 19).
Astfel, Biblia relateaza ca sub domnia lui Ahab, 400 de profeti ai Astarteei si
450 de profeti ai lui Baal mancau la masa Izabelei. Ahab ave aun character las si
moale, in timp ce Izabela era o fire autoritara. Ea facea ce vroia, se misca in
voie, stiind ca sotul ei nu-i rezista deloc. Rautatea ei era intr-atat de mare incat
n-a ezitat sa foloseasca sceptrul regal ca sa ordone uciderea unui nevinovat
( 1 Imparati 21). Dupa aceasta relatare, intelegem ca Izabela este si un spirit de
omor ce cauta sa-i deposedeze pe oameni de mostenirea lor, cum a facut-o cu
Nabot.
Pe Muntele Carmel, Ilie i-a infruntat singur pe cei 450 de profeti ai lui Baal si
pe intreg poporul Israel. Dar ciudat e ca la prima amenintare din partea Izabelei,
el fuge pentru ca femeia asta il ingrozea teribil.
Intr-adevar, aceasta din urma nu a ezitat sa-i trimita la moarte pe profetii
Celui Vesnic(YahwheYHWH) si cu siguranta ca vroia acelasi lucru si cu
profetul Ilie. 1 Imparati 18:4 si 19:2
In zilele noastre, spiritul Izabelei recurge la o alta arma redutabila ca sa ucida
slujbele profetice: limba.
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Calomnia
Sa vorbim minciuni sau fals impotriva cuiva sau sa-l defaimam nu e altceva
decat calomnie. E important sa stim ca cuvantul ‘diavol’, grecescul ‘diabolos’
inseamna ‘calomniatorul’.
“ Sa nu marturisesti stramb impotriva aproapelui tau.”Exod 20:16
Sa marturisim fals impotriva cuiva e sa-l defaimam, adica sa-l acuzam in mod
mincinos de ceva grav. Calomnia, precum blestemul ies din inima omului:
“furtisagurile,lacomiile,viclesugurile, faptele de rusine,ochiul rau,hula,trufia,
nebunia.”Marcu 7:22
Interzisa de legea Vechiului Testament (Levetic 19:16), calomnia vine dintr-o
inima rea si trebuie interzisa in comunitatea crestina. ( vezi 2 Corinteni 12:20;
Efeseni 4:3, Coloseni 3:8, 1 Petru 2:1).
“ Atunci ei au zis:’Veniti sa urzim rele impotriva lui ieremia! Caci doar nu va
pieri Legea din lipsa de preoti, nici sfatul din lipsa de intelepti, nici cuvantul
din lipsa de prooroci. Haidem sa-l ucidem cu vorba si sa nu luam seama la
vorbirile lui’!”Ieremia 18:18
Limba este un membru mic dar e capabila sa faca cel mai mult rau, ca o sabie
ne zice Iacov in cap. 3 din epistola sa.
Toti cei care vor sa raspunda chemarii Domnului trebuie sa se pregateasca sa
sufere tot felul de calomnii din partea celor mai apropiate persoane. Daca
diavolul nu reuseste sa va distruga prin sex, dragostea de bani sau orgoliu, va
folosi limbile oamenilor ca sa o faca.
Scopul calomniei e triplu:
- Sa distruga marturia voastra:diavolul stie ca slujba merge mana in mana cu
marturia si cu reputatia. Marturia si reputatia sunt ca un parfum ce-i atrag pe
oameni: ” Mai mult face un nume bun decat untdelemnul mirositor “vezi
Ecleziast 7:1a. Daca o sa reuseasca sa distruga marturia dvs. prin calomnie, mai
multe persoane n-o sa poata beneficia de harul dvs., crede el dusmanul. Dar din
fericire, Domnul insa confirma slujbele pe care El le-a chemat!
- Sa produca depresie si descurajare: cunoasteti desigur povestea profetului
Ilie. Propunerile Izabelei l-au afectat atat de mult incat l-au dus in depresie
nervoasa pana la punctul de-a cere moartea: ”Izabela a trimis un sol la Ilie sa-i
spuna:’Sa ma pedepseasca zeii cu toata asprimea lor daca maine, la ceasul
acesta, nu voi face cu viata ta ce-ai facut tu cu viata fiecaruia din ei.’ Ilie, cand
a vazut lucrul acesta, s-a sculat si a plecat ca sa-si scape viata. A ajuns la beerSeba, care tine de Iuda si si-a lasat slujitorul acolo. El s-a dus in pustie unde,
dupa un drum de o zi, a sezut sub un ienupar si dorea sa moara,
zicand:’Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, caci nu sunt mai bun decat
parintii mei’.” 1 Imparati 19:2-4
Dupa o izbanda atat de mare in fata profetilor lui Baal, Ilie a cazut prada
disperarii din cauza limbii raufacatoare a Izabelei.
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- Sa cauzeze abandon:”Si acolo Ilie a intrat intr-o pestera si a ramas in ea
peste noapte. Si cuvantul Domnului i-a vorbit astfel:’Ce faci tu aici, Ilie’.”
1 Imparati 19:9 Ilie si-a abandonat postul din cauza calomniei si amenintarilor
Izabelei.
Numerosi slujbasi ai lui Dumnezeu isi abandoneaza slujbele din cauza
calomniei, intimidarilor venite de la alti crestini.
Sa intelegem ca in spatele calomniei exista spiritul Izabelei ce opereaza
sa distruga adevaratii profeti ce-l vor confrunta mai devreme sau mai
tarziu. “ Preaiubitilor, nu va mirati de incercarea de foc din mijlicul vostru
care a venit peste voi ca sa va incerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi:
dimpotriva, bucurati-va, intrucat aveti parte de patimile lui Hristos, ca sa va
bucurati si sa va veseliti la aratarea slavei Lui.”1 Petru 4:12-14
Petru foloseste cuvantul ‘ patimi’ cu o semnificatie profunda. Intr-adevar,
patima include injurii- o ofensa extrem de grava care duce atingere onorii si
demnitatii omului. Ea poate fi: o vorba, un gest, o amenintare, un cuvant scris,
un desen sau chiar trimiterea unui obiect de natura sa aduca atingere respectului
datorat unei persoane stabilite intr-o slujba publica.
Asadar, in calitate de lucratori ai lui Dumnezeu, o sa suferiti cu siguranta
multe patimi din cauza chemarii dvs. In trecut, eu am suferit numeroase
amenintari, dintre care acelea ale unei femei cu care lucrasem in slujba. Aceasta
mi-a trimis scrisori injurioase in fiecare saptamana timp de 2 luni de zile. Ea
arunca asupra mea un suroi de insulte cu character rasist, argumentand ca toti
negrii sunt blestemati caci sunt descendenti din Canaan, fiul blestemat al lui
Ham. Ceea ce ea nu stia era ca acest bluestem al lui Noe nu-I priveste pe negrii
(urmasii lui Cus, ci Canaan, stramosul: Hetitilor, al Iebusitilor, Sidonitilor,
Amoritilor, Ghirgasitilor, Hevitilor, Sinitilor, Arvaditilor,Temaritilor si
Architilor (Gen 10:6-18). Toate aceste neamuri locuiau in regiunile de azi: Irak,
Liban si Israel.
Daca sunteti supusi amenintarilor verbale, adica calomniei din cauza chemarii
dvs. in timp ce va temeti de Dumnezeu, sa stiti ca asta e dovada ca Domnul este
cu voi.
“Ferice va fi de voi cand, din pricina Mea, oamenii va vor ocari, va vor
prigoni si vor spune tot felul de lucruri rele si neadevarate impotriva voastra!
Bucurati-va si veseliti-va, pentru ca rasplata voastra este mare in ceruri; caci
to asa au prigonit pe proorocii care au fost inainte de voi.” Matei 5:11-12
Biblia ne zice in 1 Cronici 14 ca regele David fusese uns peste tot Israelul sic a
filistenii urcara toti in cautarea lui. Sa remarcam ca atat timp cat David nu era
uns, filistenii nu-l combateau. Era ungerea care era peste el ce era baza luptelor
si atacurilor indreptate impotriva persoanei lui David.
Filistenii ajunsera si se raspandira in Valea lui Refaim (valea uriasilor dupa
Deuteronom 2:9-14). Din cauza ungerii dvs. o sa afruntati uriasi. Dupa victoria
lui David, aceasta vale a fost renumita Valea Baal- Peratsim , adica “ Domnul
deschizaturilor”, caci intr-adevar, in aceasta vale, filistenii si-au abandonat

77

dumnezeii - arsi in foc din ordinul lui David. Renumele lui David s-a raspandit
in toate tarile si Domnul l-a facut redutabil( de temut). Dumnezeu va permite sa
fiti calomniati, atacati, chiar loviti din cauza ungerii dvs., in scopul creearii de
poteci, ca sa deschida calea pentru mii de oameni.
Sa nu lasati loc maniei daca oamenii va calomniaza , ci indurati totul cu
rabdare caci nu exista renume fara dovezi. Adversarii dvs. va fac publicitate,
fara sa-si dea seama, prin calomnia lor. Dac nu sunteti important, oamenii nu siar petrece timpul denigrandu-va sau calomniindu-va. Ungerea dvs. deranjeaza
numeroase persoane si de-aia treceti prin suferinta.
Cea mai buna cale ca sa nu fiti distrus de calomnie este sa ramaneti calm in
prezenta Domnului binecuvantand si rugandu-va pentru cei ce sa blesteama.
(Luca 6: 26-28). Amintiti-va de cuvantul Domnului: “ Ucenicul nu este mai
presus de invatatorul lui, nici robul mai presus de domnul sau. Ajunge
ucenicului sa fie ca invatatorul lui, si robului sa fie ca domnul lui. Daca pe
Stapanul casei L-au numit Belzeebut, cu cat mai mult vor numi asa, pe cei din
casa Lui?”Matei 10:24-25
Paroxismul calomniei e mocheria(bataia de joc). Profetul Ieremia a fost cu
totul abandonat de proprii lui frati si era in fiecare zi un obiect de batjocura:
“ Am ajuns de rasul poporului meu si toata ziua sunt pus in cantece de
batjocura de ei.”Plangerile lui Ieremia 3:14 Precum Ieremia, veti fi obiectul
discutiilor, cantecelor din partea adversarilor vostri si chiar a persoanelor
apropiate voua.
“Toti vrajmasii mei soptesc intre ei impotriva mea si cred ca nenorocirea mea
imi va aduce pieirea, ‘Este atins rau de tot, -zic ei- iata-l culcat, n-are sa se
mai scoale!’ Chiar si acela cu care traiam in pace, in care imi puneam
increderea si care manca din painea mea, ridica si el calcaiul impotriva
mea.”Pslam 41:6-10
“Fiul omului! Copiii poporului tau vorbes de tine pe langa ziduri sip e la usile
caselor si zic unul altuia, fiecare fratelui sau: ‘Veniti dar si ascultati care este
cuvantul iesit de la Domnul’.Si vin gramada la tine, stau inaintea ta ca popor al
meu, asculta cuvintele tale, dar nu le implinesc, caci cu gura vorbesc dulce de
tot, dar cu inima umbla tot dupa poftele lor. Iata cat u esti pentru ei ca un ctaret
placut, cu un glas frumos si iscusit la cantare pe coarde. Ei iti asculta cuvintele,
dar nu le implinesc deloc. Cand se vor intampla insa aceste lucruri- si iata ca
se intampla!- vir sti ca era un prooroc in mijlocul lor.” Ezechiel 33:30-33
“ M-ai induplecat, Doamne, si m-am lasat induplecat; ai fost mai tare decat
mine si m-ai biruit! In fiecare zi sunt o pricina de ras, toata lumea isi bate joc
de mine. Caci ori de cate ori vorbesc, trebuie sa strig:’Silnicie si apasare!’ Asa
incat cuvantul Domnului imi aduce numai ocara si batjocura toata ziua. Daca
zic:’Nu voi mai pomeni de El si nu mai voi vorbi in Numele Lui!’ iata ca inima
mea este ca un foc mistuitor, inchis in oasele mele. Caut sa-l opresc, dar nu pot.
Caci aud vorbele rele ale multora, spaima care domneste imprejur.-‘Invinuiti-l’
striga ei; ‘Haidem sa-l invinuim!’ Toti cei ce traiau in pace cu mine, pandesc sa
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vada daca ma clatin si zic:’Poate se va lasa prins, vom pune mana pe el si ne
vom razbuna pe el!’Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea
prigonitorii mei nu se vor poticni si nu vor birui. Se vor umplea de rusine ca
n-au lucrat cu chibzuinta: de o vecinica rusine, care nu se va uita!”
Ieremia 20:7-11
Pot exista chiar persoane ce vor tine post si vor face rugaciuni in scopul unic
de-a va distruge.
“ La ziua, iudeii au uneltit si s-au legat cu blestem ca nu vor manca, nici nu vor
bea, pana nu vor omori pe Pavel. Cei ce facusera legamantul acesta, erau mai
multi de 40. Ei s-au dus la preotii cei mai deseama si la batrani si le-au zis:’Noi
ne-am legat cu mare blestem sa nu gustam nimic pana nu vom omori pe
Pavel’.”Faptele Apos. 23:12-14
Cei mai rai dusmani ai vostri vor deveni prieteni intre ei si se vor alia contra
dvs. si impotriva slujbei dvs. (Psalm 2:1-3; Luca 23:12;Fapte Apos. 4:25-28).
Din cauza chemarii dvs., veti fi obiectul criticilor, amenintarilor, barfelor si
mocheriilor din partea religiosilor si a celor gelosi de harul dat voua de Domnul.
Sa va amintiti ca apelul adresat voua de Dumnezeu e si un apel la suferinta
(Romani 8:18; 2 Timotei 2:3; Ioan 15:18-231;1 Petru 4:12-13)” 1Tesalonicieni
3:3
Suferinta ne mentine in umilinta si in supunere fata de Domnul si fata de fratii
si surorile in Hristos.

II-

VOI-INSIVA

Multor crestini le place sa arate cu degetul atacurile demonilor si ale
vrajitorilor ca sa se justifice cand cad ei insisi sau cand esueaza in lucrarea pe
care Domnul le-a incredintat-o. Cu siguranta,acest lucru e adevarat caci
dusmanul isi foloseste toata energia ca sa ne distruga. Totusi el are un camp de
actiune redus pentru ca limitele ii sunt impuse de Dumnezeu Insusi. Diavolul e
un opportunist, nu poate sa cucereasca decat teritoriul pe care i l-ati cedat dvs.
insiva, nu va putea intra decat pe usile deschise de dvs. Intr-adevar, singura
persoana in masura sa va priveasca de planurile divine pentru viata dvs. (slujba,
mantuire, binecuvantari diverse…) sunteti dvs.!

1) Trecerea prin sita
Sa stiti ca cu Domnul, formatarea e permanenta pentru ca avem mereu ceva
nou de invatat. Deasemenea, ca sa evitam ca sufletul sa ne fie o piedica,
Domnul va permite sa fim cernuti in mod regulat ca sa ne mentina in umilinta si
mai ales pentru a ne forma un caracter solid, in masura sa rezistam diavolului
(Iacov 4:7).
“Domnul a zis;’Simone, Simone, satana v-a cerut ca sa va cearna ca graul.”
Luca 22:31.
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Cernerea e procesul de trecere prin sita a unei materii oarecare. Se poate de ex.
cerne nisip, astfel incat pietrele sa fie alese si indepartate. Termenul acesta este
folosit si pentru ‘atingerea unui lucru sau corpul unui om in mai multe locuri,
fie prin intepare sau fie prin gaurire’. Din punct de vedere spiritual, e vorba de
un ansamblu de atacuri simultane ale dusmanului ce vin din toate directiile.
Aceste atacuri pot fi: cuvinte ce ranesc, amenintari, intimidari, boli, pierderea
unui suflet drag sau orice alta situatie ce ne poate afecta negativ.
Oamenii cernuti de dusman nu trebuie sa lase bratele in jos, adica sa lase
blata lupta, pentru ca satan nu combate decat pe cei ce-i cauzeaza distrugeri in
tabara. Desigur, el vroia sa faca bucatele credinta lui Petru caci stia ce chemare
mare avea acest ucenic si ca mii de oameni vor fi eliberati de la moarte prin
lucrarea lui. Sa remarcam ca Domnul nu l-a impiedicat pe satan sa-l cearna pe
Petru, ci mai degraba S-a rugat pentru ca credinta ucenicului sa nu-si piarda
puterea.
“ Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca sa nu se piarda credinta ta; si dupa ce te
vei intoarce la Dumnezeu, s aintaresti pe fratii tai.”Luca 22:32
Credinta a fost cea supusa incercarii, caci inainte Petru fusese prea sigur de
el. Afirmase cu multa siguranta ca chiar daca Iisus ar fi devenit o sursa de
cadere pentru alti ucenici, nu va fi niciodata pentru el. Se credea gata sa moara
pentru Domnul; cand colo a fost primul care l-a renegat de 3 ori. (Matei 26:3335 si 26:69-75). Plin de el insusi, Petru s-a sprijinit pe propriile resurse si nu pe
credinta ca sa-L urmeze pe Hristos.
Dupa ce-a fost cernut, a inteles in sfarsit lectia:” Dumnezeul oricarui har, care
v-a chemat in Hristos Iisus la slava Sa vecinica, dupa ce veti suferi putina
vreme, va va desavarsi, va va intari, va va da putere si va va face neclintiti.”
1 Petru 5:10
Desi e greu de inteles trierea/suferinta, scopul cernirii e perfectionarea noastra,
afirmarea noastra, intarirea noastra si mai ales neclintitea noastra. Cernirea va
produce in inimile dvs. mai multe lucruri dintre care frica de Dumnezeu si
pocainta: ”Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a
vazut. De aceea mi-e scarba de mine.”Iov 42:5-6
Frica de Domnul a disparut din mijlocul evanghelic, multor crestini le e mai
mult frica de oameni decat de Domnul:”Binecuvantarea nenorocitului venea
peste mine, umpleam debucurie inima vaduvei.” Isaia 29:13.
Frica de Dumnezeu nu e frica, ci un respect sfant fata de Domnul si vis-à-vis
de Cuvantul Sau.
Cernirea lui Iov
Dumnezeu a permis ca satan sa-l cearna pe Iov pentru a-i dovedi credinciosia.
Astfel, intr-o zi, viata lui Iov a fost rasturnata prin suferirea mai multor atacuri:
-magarii, boii si camilele i-au fost furate si servitorii ucisi ( Iov 1:13-17);
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-oile si servitorii ce le pazeau au fost consumati de foc cazut din cer(Iov 1:16);
-cei 10 copii ai lui si-au gasit moartea cand casa s-a daramat peste ei( Iov 1:9);
-sotia lui i-a intors spatele sfatuindu-l sa-L blesteme pe Dumnezeu si sa
moara(Iov 2:9);
-cei 3 prieteni ai lui l-au umplut de acuzatii mincinoase chiar in momentul cand
avea nevoie de suportul si mangaierea lor. (Iov 2:11-13)
Aceasta cernere a fost necesara ca sa-l duca pe Iov la o noua descoperire a
Domnului. Desigur, nu doar ca Domnul i-a redat tot ce-a pierdut,
binecuvantandu-l mai mult ca inainte, dar la sfasitul suferintelor sale, el va
zice:’”Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a
vazut.”Iov 42:5
Daca sunteti cernuti atunci cand nu sunteti in neascultare, sa stiti ca slujba
dvs. deranjeaza regatul demoniac. Sa va pastrati calmul pentru ca Domnul va va
da mari victorii. Sa va amintiti a cernrea e necesara pentru afirmarea credintei
dvs. in Dumnezeu.
Tepusul
“Si nu ma umflu de mandrie, din pricina acestor descoperiri, mi-a fost pus un
tepus in carne, un sol al satanei ca sa ma palmuiasca si sa ma impiedice sa ma
ingamf. De 3 ori am rugat pe Domnul sa mi-l ia. Si El mi-a zis: ’Harul Meu iti
este indeajuns; caci puterea Mea in slabiciune este facuta desavarsita.’ Deci,
ma voi lauda mult mai bucuros cu slabiciunile mele pentru ca puterea lui
Hristos sa ramana in mine. De aceea, simt placere in slabiciuni, in defaimari,
in nevoi, in prigoniri, in stramtorari pentru Hristos; caci cand sunt slab, atunci
sunt tare.” 2 Corinteni 12:7-10
Tepusul/ aschia , ‘skolops’ in greaca, desemneaza un varf ascutit, supliciul
unui par, o aschie sau un ac. El ii poate reprezenta mai ales pe:
- dusmanii dvs ( Numeri 33:55; Ezechiel 28:24). Domnul va permite a unele
persoane sa se ridice impotriva slujbei dvs. ca sa va critice si sa vi se opuna cu
tarie. “Alexandru, caldararul, mi-a facut mult rau. Domnul ii va rasplati dupa
faptele lui. Pazeste-te de e,l pentru ca este cu totul impotriva cuvintelor noastre.
La intaiul meu raspuns de aparare, nimeni n-a fost cu mine, ci toti m-au
parasit. Sa nu li se tina in socoteala lucrul acesta!” 2 Timotei 4:14-16
- o boala fizica( 2 Corinteni 12:7).
In ce-l privea pe Pavel, aschia din carne era o infirmitate fizica ce-l necajea
si-l jena in slujba sa. Vdea ‘un inger al lui satan’ ce-l maltrata ca sa-l tina in
umilinta. Dupa ce s-a rugat Domnului 3 ori ca sa-l elibereze, si-a pastrat totusi
acest handicap si a primit puterea se-a-l suporta si chiar de-a se mandri cu el.
(2 Corinteni 12:8-10).
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Cativa comentatori au sugerat ca aschia lui Pavel era febra paludiana sau
poate lepra.Varianta cea mai probabila pare sa fie oftalmia. Intr-adevar, Pavel
nu l-a recunoscut pe mare preot pe care-l frecventase de numeroase ori in trecut
cand fusese arestat ( Faptele Apos. 23:5). In plus, Biblia mentioneaza ca
galateenii si-ar fi scos ochii ca sa i le dea apostolului. (Galateni 4:13-15)
In sfarsit, stim ca apostolul isi dicta de obicei scrisorile sau ca le scria cu
caractere mari el insusi (Galateni 6:11). Totul ne zice ca era o boala oftalmica.
Va dati seama? Pavel se ruga pentru altii si Domnul ii vindeca, in timp ce el
insusi avea o problema de sanatate. Aschia ne tine deci in umilinta necesara ca
sa vedem gloria lui Dumnezeu(‘Sekina’ in idis). Intr-adevar, puterea Lui se
vede in slabiciune. (2 Corinteni 12:9).
Dumnezeu permite ca toti marii oameni ai Luis a aiba o aschie care sa-I
impiedice sa cada in mandrie (2 Corinteni 12:7). E desigur tare important ca
lucratorul Domnului sa-si dea seama ca are nevoie de harul lui Dumnezeu mai
mult decat orice. Amintiti-va mereu de lucrurile mari pe care le traiti si pe care
le veti trai in slujba dvs. nu vin de la dvs, ci de la Domnul!
“ Tot asa si voi, dupa ce veti face tot ce vi s-a poruncit, sa ziceti:’Suntem niste
robi netrebnici: am facut ce eram datori sa facem’.”Luca 17:10
Acela ce vrea sa experimenteze Gloria lui Dumnezeu/Sekina trebuie sa accepte
si impotrivirea si suferinta pe care Domnul i-o impune, caci aceasta e cea care
ne modeleaza ca sa avem caracterul lui Hristos. Poate ca acum, cand cititi aceste
linii, simtiti o aschie ce va necajeste (boala incurabila, situatie ce sa depaseste,
impotrivire etc.) acum cand va temeti de Domnul. Sa stati in picioare, sa nu va
clatinati, incercati sa intelegeti, in rugaciune si in meditatia Cuvantului Sau, ce
vrea El sa va invete. Daca va agitati, riscati sa nu intelegeti ce face El si veti
putea sa dezvoltati astfel o amaraciune ce urca spre rebeliune.

2) Amaraciunea
“ Luati seama bine ca nimeni sa nu se abata de la harul lui Dumnezeu, pentru
ca nu cumva sa dea lastari vreo radacina de amaraciune, sa va aduca tulburare
si multi sa fie intinati de ea.”Evrei 12:15
Amaraciunea e un resentiment (amintire ce cauzeaza acreala si cheful de
razbunare) ce are ca si cauza: regretul sau de deceptia. Starea unei persoane ce e
afactata de amaraciune se degradeaza in mod progresiv. Persoana va incepe sa
se inchida intr-un cocon s isa refuze orice comuniune frateasca.Apoi, ea va
neglija rugaciunea personala si meditatia zilnica a Cuvantului lui
Dumnezeu,privandu-se astfel incet, incet de harul Sau. In timp, daca problema
nu e rezolvata, aceasta situatie culmineaza cu apostazia.
In cadrul slujbei, radacinile amaraciunii vor produce lastari rai precum:
desfranare/curvie, necuratie, boli mintale, idolatrie, vrajitorie, rivalitati,
certuri/neintelegeri, manii, gelozii, invidia/pizme, animozitati, ura,
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diviziuni/dezbinari sau secte, betie si excese de mancare/imbuibari de tot felul,
ucideri etc. ,despre care ne vorbeste Pavel in Galateni 5:19-22.
Ele pot si sa dezvolte un character profane ca cel al lui Esau, ce-a preferat
lucrurile acestei lumi in locul binecuvantarilor duhovnicesti ( Evrei 12:16-17).
“ Barbatilor, iubiti-va nevestele si nu tineti necaz pe ele.”Coloseni 3:19
In cadrul relatiilor conjugale, amaraciunea poate zdrobi o casnicie- fie ea si
intre crestini.
O data amaraciunea intrata in inimile noastre, suntem tradati de propriile
cuvinte:
“ Tot asa si limba, este un mic madular si se faleste cu lucruri mari. Iata, un
foc mic ce padure mare aprinde! Limba este si ea un foc, este o lume de
nelegiuiri. Ea este aceea dintre madularele noastre care intineaza tot trupul si
aprinde roata vietii, cand este aprinsa de focul gheenei. Toate soiurile de fiare,
de pasari, de taratoare, de vietuitoare de mare se imblanzesc si au fost
imblanzite de neamul omenesc, dar limba nici un om n-o poate imblanzi. Ea
este un rau care nu se poate infrana, este plina de o otrava de moarte. Cu ea
binecuvantam pe Domnul si Tatal nostrum si tot cu ea blestemam pe oamenicare sunt facuti dupa asemanarea lui Dumnezeu. Din aceeasi gura iese si
binecuvantarea si blestemul! Nu trebuie sa fie asa, fratii mei! Oare din aceeasi
vana a izvorului tasneste si apa dulce si apa amara? Fratii mei, poate oare un
smochin sa faca masline sau o vita sa faca smochine? Nici apa sarata nu poate
da apa dulce. Cine dintre voi este intelept si priceput? Sa-si arate, prin
purtarea lui buna, faptele facute cu blandeta intelepciunii! Dar daca aveti in
inima voastra pizma amara si un duh de cearta, sa nu va laudati si sa nu
mintiti impotriva adevarului. Intelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este
pamanteasca, fireasca, draceasca. Caci acolo unde este pizma si duh de cearta,
este tulburare si tot felul de fapte rele.” Iacov 3:5-16.
Apostolul Iacov foloseste in acest pasaj adjectivul grec ‘pikros’ pentru
cuvantul ‘ amara’. In vs. 11, e folosit mai intai in sensul propriu si desemneaza
apa nepotabila, cu gust rau sau sarata ca apa marii. Insa in vs. 14 si 16, e folosit
sub forma metaforica, pentru a traduce zelul inspirat de gelozie si de spiritul
competitiei.
Cauzele amaraciunii sunt printre altele:
- Lipsa de recunostiinta din partea persoanelor pe care le-ati ajutat. Multe
persoane carora le-ati facut servicii enorme va vor deception cu siguranta
prin lipsa lor de recunostiinta. Amintiti-va ca Insusi Domnul a trecut prin
asta. El vindecase 10 leprosi, insa doar unul s-a intors si i-a multumit,i-a
dat omagiul cuvenit. (Luca 17:11-19). Veti fi deci dezamagiti de
persoanele cele mai apropiate. Dar continuati sa faceti bine oamenilor si
sa nu va asteptati de la nimeni nici o recunostiinta. Domnul v-o va arata
la timpul potrivit.
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- Acuzatii mincinoase. Daca nu vegheati asupra inimii voastre, riscati sa
dezvoltati ura fata de cei ce va calomniaza.
- Propriile dvs. suferinte. Asadar, puteti sa fiti amarati impotriva lui
Dumnezeu pentru ca El permite o boala sau decesul unui om drag.
- “ Nevasta-sa i-a zis:’Tu, ramai neclintit in neprihanirea ta! Blesteama pe
Dumnezeu si mori! Dar Iov i-a raspuns:’ Vorbesti ca o femeie nebuna.
Ce! Primim de la Dumnezeu binele sis a nu primim si raul’?” Iov 2:9-10
- Un pacat neabandonat sau o rana nevindecata din cauza refuzului de-a
ierta.
- “Orice amaraciune, orice iutime, orice manie, orice strigare, orice
clevetire si orice fel de rautate sa piara din mijlocul vostru. Dimpotriva,
fiti buni unii cu altii, milosi si iertati-va unul pe altul, cum v-a iertat si
Dumnezeu pe voi in Hristos.” Efeseni 4:31-32
Iertarea e asadar cel mai bun remediu impotriva amaraciunii. Biblia ne cere sa
ne iertam dusmanii, sa ne rugam pentru cei ce ne maltrateaza si sa-I
binecuvantam pe cei ce ne blesteama. (Luca 6: 27-36). Daca refuzati sa iertati
pe cei ce va calomniaza, veti distruge chemarea si viata dvs. Veti semana
tulburare peste tot unde veti merge si veti avea greutati sa traiti o relatie bogata
cu altii. Trebuie deci sa-I cereti Domnului puterea sa iertati dusmanii din toata
inima.
Iertarea
“ Atunci Petru s-a apropiat de El, si I-a zis:’ Doamne de cate ori sa iert pe
fratele Meu cand va pacatui impotriva mea? Pana la 7 ori’ Iisusu i-a zis:’ Eu
nu-ti zic pana la 7 ori, ci pana la 70 de ori cate 7.”Matei 18: 21-22
“Luati seama la voi insiva! Daca fratele tai pacatuieste impotriva ta, mustra-l!
Si daca-I pare rau, iarta-l! Si chiar daca pacatuieste impotriva ta de 7 ori pe zi
si se intoarce la tine si zice:’Imi pare rau!’- sa-l ierti. Apostolii au zis
Domnului:’Mareste-ne credinta’!” Luca 17:3-5
Sa iertam e o porunca pe care ni-o da Domnul; o inima transformata iarta usor.
Primul cuvant al Domnului pronuntat pe cruce a fost” Tata, iarta-i caci nu stiu
ce fac.” Luca 23:34. Chiar cand era pe punctual de-a-si varsa tot sangele, El nea iertat.
Evident, iertarea nu exclude consecintele, dar trebuie sa iertam. In 2003, o
femeie cu care lucram in slujba s-a revoltat impotriva mea si-a plecat in
rebeliune cu mai multe persoane, tratandu-ma de toate numele si zicand ca
slujba mea va fi pulverizata in 10 zile. Dupa cateva zile, Domnul mi-a cerut sa
merg s-o vad la ea acasa si sa-i cer iertare; era tare dur pentru mine, dar am
ascultat.

3) Caracterul nostru
Necuratia morala a ocazionat mereu caderea responsabililor spirituali crestini.
Traim azi timpuri foarte grele cand celula familiala trebuie sa faca fata
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atacurilor de mare avengura. Lumea atentioneaza si incurajeaza din ce in ce mai
mult desfranarea (adulterul, homosexualitatea, libertinajul…) si asta ii expune
zilnic pe crestini la mari temptatii.
a)Necuratia sexuala
Imoralitatea sexuala a lui Samson si neascultarea lui fata de Cel Vesnic,
datorita lipsei lui de character i-au ruinat pentru totdeauna slujba si au
compromis viitorul poporului lui Israel pe acre acesta il conducea. ( Judecatori
16). Aces tom primise o chemare puternica din sanul mamei lui, dar n-a trait in
frica de Domnul. Slabiciunea lui sta in cautarea fara incetare de noi relatii
carnale. Mai intai s-a insurat cu o femeie prostituata, ceea ce ii era total interzis.
Apoi, fu fermecat de Dalilia ce cauta orice mijloc sa-i patrunda secretul puterii,
pana cand Samson a cedat la insistentele ei. Dupa ce-a adormit, aceasta i-a taiat
cele 7 plete de par de unde ii rezida forta.
Lipsa de discernamant al lui Samson l-a costat astfel toate graiile pe care
Domnul i le-ar fi acordat:
-Sfintenia: Cele 7 plete reprezentau sfintenia lui Dumnezeu; cifra 7 fiind un
numar sfant (Geneza 2:1-2)” Dalila vazand ca isi deschisese toata inima fata
de ea, a trimis sa cheme pe domnitorii filistenilor si a pus sa le spuna:’Suiti-va
de data aceasta, caci mi-a deschis toata inima lui. Si domnitorii filistenilor s-au
suit la ea si au adus argintul in maini. Ea l-a adormit pe genunchii ei si
chemand un om, a ras cele 7 suvite de pe capul lui Samson si a inceput astfel
sa-l slabeasca. El si-a pierdut puterea.”Judecatori 16:18-19
-Puterea sau ungerea: Orice om chemat de Domnul ce cade in pacat isi pierde
ungerea.” …Domnul Se departase de el.”Judecatori 16:20 Dumnezeu nu merge
cu cei ce traiesc in pacat si care nu asculta Cuvantul Lui. Puterea lui Samson
venea din ungerea Duhului Sfant. Cazand insa toata forta i s-a dus si nu
capacitatile fizice sau intelectuale.
- Viziunea: ” Filistenii…ii scoasera ochii” Judecatori 16:21. Ochii scosi
simbolizeaza pierderea viziunii initiale ( sau a obiectivelor) pe care Dumnezeu i
le-a incredintat. Povestea lui Samson trebuie sa serveasca ca avertisment pentru
fiecare dintre noi. Cand nu mai avem viziune, poporul e fara frane (Proverbe
29:18). Viziunea e lampa, locomotive slujbei noastre, ea creeaza motivarea si
unitatea in echipa ministeriala. Daca noi o pierdem, slujba noastra devine
staionara si palida. “Ochiul este lumina trupului tau. Daca ochiul tau este
sanatos, tot trupul tau este plin de lumina; dar daca ochiul tau este rau, trupul
tau este plin d eintuneric.”Luca 11:34
-Libertatea: Samson a fost dus prizonier in Gaza de catre filisteni si a devenit
astfel sclavul dusmanilor sai ( 2 Petru 2:19).” Filistenii l-au apucat si i-au scos
ochii; l-au pogorat la Gaza si l-au legat cu niste lanturi de arama. El invartea
la rasnita in temnita.”Judecatori 16:21
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“ Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul ii arata calea pe
care trebuie s-o aleaga. El va locui in fericire si samnata lui va stapani
tara.”Pslam 25:12-13
Oricine traieste in pacat isi va pierde viziunea pe care Dumnezeu i-a
incredintat-o, apoi va cunaoste moartea spirituala si fizica, adica separarea
eternal de Dumnezeu.(Romani 6:23; Apocalipsa 3:1) Prizonieratul lui Samson
reprezinta viciile si pacatele dissimulate pe care le tine sub garda diavolul prin
lipsa pocaintei. (Judecatori 16:21) Intr-adevar, slabiciunea sa sexuala i-a venit
din inima sa necircumscrisa:” Caci dinaluntru, din inima oamenilor ies
gandurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtisagurile, faptele de rusine,
ochiul rau, hula, trufia, nebunia.Toate aceste lucruri vin dinlauntru si spurca
pe om.”Marcu 7:21-22
Dar, desfranarea nu e unica capcana intinsa de dusman; la fel ca si necuratia,
banii sunt susceptibili sa cauzeze caderea noastra.
b)Lacomia
Banii sunt necesari pentru realizarea viziunii lui Dumnezeu. Sunt o mare
binecuvantare in opera Domnului. Dar banii trebuie sa ne serveasca in slujba si
nu invers. Nu trebuie sa devenim sclavii lor, caci dragostea de bani e radacina
tuturor relelor. (1 Timotei 6:10)
“ Samanta cazuta in pamant bun este cel ce aude Cuvantul si-l intelege; el
aduce roada: un graunte da 100, altul 60 , altul 30.”Matei 13:22.
Domnul a promis sa aiba de grija de copiii Lui: dandu-le de mancare si
imbracaminte pentru ca lucreaza pentru Imparatia Sa. (Matei 6:31-32)
Dumnezeu ne sustine, deci, in mod financiar slujbele pe care El le-a stabilit caci
e mereu credincios, chiar si-n lucrurile marunte.
Banii primiti pentru slujba trebuie folositi in mod unic in acest scop, fie
pentru ajutorarea fratilor si surorilor in nevoie, fie pentru participarea in mod
activ la realizarea proiectelor lui Dumnezeu care implica toata adunarea.
Crestinul care nu gireaza/foloseste corect finantele Domnului poate sa
intalneasca el insusi greutati in acest domeniu. Este Dumnezeu Insusi cel ce
dispune de inimile poporului pentru ca acesta din urma sa faca daruri si ofrande
pentru avansarea lucrarii Sale; deasemenea El pedepseste orice deturnare de la
asta.
Servitorul lui Dumnezeu nu trebuie sa se lase condus, comandat sau dictat in
mesajul pe care-l predica, in schimbul unei sume de bani. Sa-L servim pe
Domnul si nu pe Mamon.(Matei 6:24)!Mi s-a propus si mie personal
cumpararea tacerii mele pentru sume mari de bani, apoi modificarea viziunii si a
chemarii pe care Dumnezeu mi le-a dat. E de la sine inteles ca am refuzat
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categoric acestor propuneri. Sa ascultam deci de Domnul si sa primim
instructiunile Lui, ca sa evitam orice compromis. Sa intelegem ca, pe plan
financiar, nu depindem de oameni, ci de Dumnezeu Insusi.
“Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui si toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:33
Majoritatea regilor evrei au cazut la apogeul domniei lor. Ei s-au indepartat
de Yahue in momentul in care binecuvantarile materiale se concretizau (cand o
duceau bine). Desigur, daca crestinul nu traieste in frica de Dumnezeu, natura
lui umana pacatoasa poate sa se ridice odata cu sosirea binecuvantarii
financiare. El risca deci sa se indeparteze de sfintenie prin coruperea slujbei lui
si a persoanelor pe care Dumnezeu i le-a pus alaturi:“ O data a vorbit
Dumnezeu, de 2 ori am auzit ca ‘Puterea este a lui Dumnezeu’.”Psalm 62:11.
De aceea, cautarea adevaratei sfinteniei e esentiala. De-aia Cuvantul
Domnului ne invita ‘ sa ne rugam neincetat’(1 Tesalonicieni 5:17) “ caci
spiritul e dornic, dar firea e slaba” Matei 26:41.
Dragostea de bani si de tot ce ia un loc mai important ca Dumnezeu in viata
dvs. nu e alt lucru decat idolatrie, un alt obstacol major ce trebuie evitat in mod
absolut.

4) Idolatria
In mod contrar ideilor primate, idolatrianu consta doar in adorarea de statui spre
efigia divinitatilor pagane. In zilele de azi, idolatria e in majoritatea timpului
invizibila, caci e ascunsa in inimi. Ea poate sa se manifeste in diverse moduri.
-Dragostea de sine: sa te iubesti pe tine insuti mai mult ca pe Dumnezeu e
idolatrie. Exista in mod efectiv persoane ce fac un cult statutului lor social,
diplomelor lor, aparentei fizice… In schimb, nu trebuie sa fie astfel. Sa fim mai
degraba ca Pavel ce-L iubea intr-atata pe Domnul pana la punctual de-a
considera slava/faima lui trecuta ca gunoi: ” Ba inca, si acum privesc toate
lucrurile ca o pierdere fata de pretul nespus de mare al cunoasterii lui Hristos
Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate si le socotesc ca un gunoi ca sa
castig pe Hristos.”Filipeni 3:8.
- Dragostea de bani: ea se traduce prin grijile vietii, ingrijorarile cu privire la
ziua de maine si frica de-a duce lipsa. Hristos ne cere sa nu ne nelinistim de ziua
d emaine caci e El acela care prevede toate nevoile noastre Matei 6:25-32 si
“ De aceea, omorati madularele voastre care sunt pe pamant: curvia,
necuratia, patima, pofta cea rea si lacomia care este o inchinare la idoli.”
Coloseni 3:5.
- Dragostea de lume: omul vechi iubeste lucrurile mondene: muzica profana,
discotecile, barurile de noapte, hainele, masinile, casele, stiintele si tehnologiile
modern, televizorul etc..”Nu iubiti lumea, nici lucrurile din lume. Daca iubeste
cineva lumea, dragostea Tatalui nu este in El.” 1 Ioan 2:15-17.
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Verbul ‘a iubi’ folosit de Ioan in acest pasaj e ‘agapao’ si reprezinta dragostea
pe care noi trebuie s-o aratam fata de Dumnzeu. Astfel, faptul ca il inlocuim pe
Dumnezeu cu lumea, nu e nimic altceva decat idolatrie. Puteti aprecia maisnile
frumoase sau hainele fara a le da insa locul cuvenit Domnului in viata dvs.
Fiecare lucru la locul lui, sa nu lasam toate aceste nimicuri trecatoare si
superficiale sa ne priveze de harul lui Dumnezeu. Aceste lucruri frumoase nu-s
nimic altceva decat gunoi.
-Oamenii: persoanele pe care le iubim pot deveni adevarati idoli, daca ei ocupa
locul cuvenit Domnului: de ex. un om ce refuza chemarea Domnului de frica
c-o sa-si piarda sotia e un idolatru. “Daca vine cineva la Mine si nu uraste pe
tatal sau, pe mama-sa, pe nevasta-sa, pe copii sai, pe fratii sai, pe surorile sale,
ba chiar insasi viata sa, nu poate fi ucenicul Meu.” Luca 14:26 (aici verbul a
iubi in idis e de fapt ‘ a prefera’). Bine inteles, Iisus nu ne cere in mod veritabil
sa-I uram pe cei dragi noua, ci El vrea doar sa zicem ca II datoram Lui o
dragoste cu infinit mai mare decat cea pe care o avem pentru cei apropiati. Sa va
aduceti aminte ca El ne-a iubit atat de mult incat S-a jertfit pentru noi.(Ioan
3:16). Trebuie deci sa fim capabili sa facem la fel pentru El iubindu-L mai mult
decat pe oricine sau orice:“ Sa iubesti pe Domnul, Dumnezeul tau cu toata
inima ta, cu tot sufletul tau, cu tot cugetul tau si cu toata puterea ta, iata
porunca dintai.”Marcu 12:30.
-Pantecul: “Sfarsitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pantecele sis lava
lor este in rusinea lor si se gandesc la lucrurile de pe pamant.” Filipeni 3:19.
Aceia care se imbuiba nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu (Galateni 5:1921). Avem nevoie sa ne disciplinam in raport cu mancarea intr-un asa fel incat
sa putem posti de fiecare data cand Domnul ne pune pe inima s-o facem.
In concluzie, daca nu puteti lipsi de vreunul dintre lucrurile astea in timp ce
puteti foarte bine sav a lipsiti de rugaciune si de meditarea Bibliei, atunci sa stiti
ca sunteti o persoana idolatra (Deuteronom 6). E vital sa restabiliti de urgenta o
prioritate sfanta si dreapta a lucrurilor si sa va pocaiti iniantea Domnului.
Maria si Marta
“ Pe cand era pe drum, cu ucenicii Sai, Iisus a intrat intr-un sat. Si o femeie
numita Marta, L-a primit in casa ei. Ea avea o sora numita Maria, care s-a
asezat jos la picioarele Domnului si asculta cuvintele Lui. Marta era impartita
cu multa slujire, a venit repede la El si I-a zis:’ Doamne, nu-Ti pasa ca sorumea m-a lasat sa slujesc singura? Zi-i dar sa-mi ajute.’ Drept raspuns, Iisus i-a
zis:’ Marto, Marto, pentru multe lucruri te ingrijorezi si te framati tu, dar un
singur lucru trebuieste. Maria si-a ales partea cea buna care nu I se va lua.”
Luca 10:38-42.
Marta inseamna ‘stapana’. Aceasta femeie vroia sa atinga inima Domnului cu
serviciul. Ea era mai preocupata de slujba decat de adorare. Ea se agita si se
nelinistea din cauza multor lucruri. Ea ii reprezinta pe crestinii ce cred ca
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castiga inima Domnului prin slujba. Ei vor sa ridice cladiri mari, biserici pline,
sa calatoreasca in lume, s aorganizeze seminarii, conferinte etc… Marta nu avea
timp de consacrat Domnului.
Rascumpararaea timpului
“ Rascumparati vremea, caci zilele sunt rele.”Efeseni 5:16.
Timpul e mult mai pretios in zilele noastre decat in trecut, caci totul trece din
ce in ce mai iute.
Ziua are 24 de ore in care exista: 8 h de somn,8 h de lucru sau de scoala,2
ore de transport;1 h de facut mancare si de mancat; 1 h de internet (MSN,
Skype, Facebook, etc.), 1 h de televizor si 2 h de vorbit la telefon.
Vedeti ca daca folosim asa orele , nu mai exista aproape deloc timp pentru
Dumnezeu, pentru rugaciune si pentru meditarea Cuvantului. Nu mai e timp
pentru familie, pentru sot sau sotie si pentru copii.
Marta(‘Stapana’) n-a inteles ca trebuia sa-I faca loc Stapanului stapanilor. Ea
vroia sa-L impresioneze pe Domnnul cu slujba ei. Multe persoane precum
Marta vor sa atinga inima lui Dumnezeu prin serviciu: programme, seminarii,
misiuni,calatorii etc. Acesti oameni nu-I acorda destul timp Domnului.
Maria sau Miriam inseamna ‘rebeliune’ (Numeri 12). Maria si-a ales partea
buna, adica compania lui Ieşua. Ea s-a asezat la picioarele Domnului ca sa-I
auda Cuvantul ”Ce frumoase sunt pe munti, picioarele celui ce aduce vesti
bune, care vesteste pacea, picioarele celui ce aduce vesti bune, care vesteste
mantuirea! Picioarele celui ce zice Sidonului:’Dumnezeul tau imparateste’!”
Isaia 52:7. Ea era in plina adorare, in timp ce Marta cauta sa-I placa Domnului
prin serviciu.
Maria stia ca doar prezenta Domnului putea s-o elibereze de rebeliune.
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CAPITOLUL VI: MARTURII
As vrea , prin aceasta marturie, sa-i incurajez pe cei ce trec prin suferinte
legate de chemare sa se tina tari. Ceea ce Dumnezeu face in viata mea azi e
rezultatul multor ani de plansete si suferinte atroce traite in secret.
1. MARTURIA MEA
Sunt iesit dintr-o familie cu 10 copii. Parintii mei erau protestanti si
frecventau din aceasta cauza bisericile penticostale “CADEZA”(Comunitatea
Bisericilor Adunarile lui Dumnezeu din Zair- A.D.D. prescurtarea zaireana).
De la nastere, si-am dat seama ca exista o chemare asupra vietii mele, caci la
nasterea mea, in maternitate, calugaritele au chiar propus bani parintilor mei ca
sa ma lase sa plec cu ele la Roma. Bine inteles, ei au refuzat si am crescut in
familia mea, tot timpul frecventand aceasta comunitate crestina protestanta.
La varsta de 5 ani, harul prophetic se manifesta deja, astefl incat toate
cuvintele mele erau luate in considerare de parintii mei. De ex., intr-o zi cand
tata m-a pedepsit, nemultumit, i-am declarant ca nu-si va lua salariul luna aia sic
and s-a prezentat la lucru ca sa-si ridice plata, i s-a zis ca a ridicat-o deja, ceea
ce nu fusese cazul.
In anii ’80, un vant de trezire , insotit de numeroase minuni si vindecari, a
suflat peste tara mea. A dat nastere la o multime de grupuri de rugaciune ce se
intalneau duminica in bisericile traditionale si in case in timpul
sapatamanii.Aceia ce conduceau aceste grupuri erau numiti in mod
simplu’ciobani’. In ce ma priveste, eu ma duceam la reuniunile de acasa
animate de ciobani tot timpul continuand sa frecventez A.D.D. unde eram
inscris duhovniceste, cu 4 alte persoane, gratie unui responsabil al scolii
duminicale numit Tuku Cadet. Acest frate, pe care-l consider tatal meu in
credinta, ne-a transmis valori morale crestine si ne-a aratat , prin marturia vietii
sale consecrate, ce inseamna in mod veritabil frica de Dumnezeu.
Prin urmare, el a demisionat din postul sau ca sa se alature unei biserici
baptiste apartinand Comunitatii Bisericilor Baptiste Evanghelice din Zair sau
prescurtat:‘CEBEZO’. L-am urmat asadar cu cei 4 frati pe care i-a formatat. Mam integrat in corul adunarii sis pre surpriza mea, conducatorii acestei biserici
traiau in pacat; unii erau satanisti, altii betivi, altii desfranati… In schimb,
sosirea noastra a provocat o trezire ce-a dezvaluit pe sleau toate lucrarile
intunericului. Acest fapt ne-a atras multe batalii si amenintari de excomunicare
din partea clerului religios.

Intalnirea mea personala cu Domnul Ieşua

90

Cand aveam 8 ani, misionarii europeni au vizitat adunarea penticostala
frecventata de familia mea si au proiectat filmul ‘Iisus din Nazaret’ pe un ecran
urias. Am fost mai ales miscat de scena crucificarii ce m-a facut sa plang timp
de mai multe zile. Mi-am dat seama cat de mult a suferit Domnul pentru mine.
La 12 ani, obisnuiam sa merg in spitale cu alti frati pentru a evangheliza sis a
ma rog pentru bolnavi. Cum Dumenzeu se manifesta, asta provoca gelozia
ciobanului grupului de casa pe care-l frecvenatm in timpul saptamanii. Acesta
din urma, vazand cu ochi rau ca luminile nu mai erau proiectate peste el, ci pe
mine, ne-a interzis pur si simplu sa mai mergem in spitale. Aceasta situatie m-a
ranit pana la punctual in care m-am decis sa parasesc grupul lor, dup ace le-am
impartasit frustrarea mea.
Dupa cateva zile, Domnul m-a vizitat la ora 3 dimineata in timp ce dormeam.
A coborat din cer imbracat intr-o lunga haina alba din in fin pur, cu fata
stralucind ca soarele. Prezenta Lui degaja atat o enorma putere, cat si o blandete
deosebita. Si cu o voce foarte blanda mi-a zis:’Sunt Iisus din Nazaret. Locul in
care te-am chemat sa-mi servesti este grupul de rugaciune unde te afli.’ Apoi a
disparut.
De a 2-a zi dimineata, am fugit in graba la ciobanul grupului ca sa-I povestesc
aceasta viziune si m-am impacat cu el. Am continuat sa_l servim pe Domnul
impreuna, mai ales in spitale si harul Domnului se manifesta.
Totusi, existau alti oameni gelosi ce-au inceput sa ma descrediteze zicand ca
ungerea ce era peste viata mea nu era in realitate decat magie. Fireste, am fost
afectat mult, mai ales ca eram doar un tanar adolescent.
Intoarcerea inapoi
Din cauza imaturitatii, din lipsa de caracter si deasemenea datorita faptului
ca am fost atras de viata usoara si de dorinta de-a urca in ranguri ca sa nu mai
fiu aratat cu degetul, am lasat totul balta dupa nu mult timp. Eram atat de nervos
pe Dumnezeu din cauza luptelor pe care le sufeream, incat vorbirea mi s-a
schimbat pana la punctul in care am inceput sa apar teoriile darwiniste ce zic ca
omul a evoluat dintr-o maimuta.
Desi fusese foarte bine invatat asupra sfintirii, imi lipsea invatatura capitala
despre: subiectul crucii, cel al incercarilor, al luptelor si a respingerii- lucruri
perfect obisnuite conform Bibliei. Intr-adevar, este scris ca cei ce vor sa traiasca
in mod pios in Iisus Hristos vor fi persecutati. (2 Timotei 3:12)
Parintii mei au dorit sa-mi continui studiile si m-au trimis in Franta la liceu.
Atmosfera in care m-am gasit acolo m-a propulsat si mai mult in apostazie. Am
devenit un mare dansator de hip-hop si un fan al 2Pac, Black Street, TLC,
Public Enemy si multi altii. Imaginati-ma coafat cu bucle, cu cercei, incercand
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sa plac fetelor… Am devenit elev prost caci nu ma interesam deloc studiilor,
preferand sa ma distrez sau sa ma iau la cearta.
In acea perioada, dupa o dezamagire in dragoste, o prietena franceza mi-a
prezentat-o pe cea mai buna amica a sa, o oarecare Estelle. Am stiut de la prima
vedere ca va fi sotia mea. Si in mod efectiv ne-am casatorit in 1996.
Intoarcerea mea la Domnul
In 1999, am auzit o voce ce mi-a zis: ‘ O sa-ti arat pe cineva care te inteapa.’
Si acolo, la 10 cm sub patul meu l-am vazut pe satan, imbracat ridicol cu capul
lui de capra; ma observa animat de-o ura de necrezut. Totusi, exista ca un fel de
bariera spiritual ce-l impiedica sa ma atinga. Inutil de precizat ca viziunea asta
m-a terorizat, am luat cunostiinta de pacatulin care eram si de necesitatea de-a
ma intoarce la Domnul.
Putin dupa, am avut o alta viziune in care satan ma combatea direct si imi
dadea porunca sa nu raspund ordinului Domnului. Deodata, cerul s-a deschis si
un inger grozav de mare a coborat ca sa ma apere. I-am zis lui satan:’ Uite-l pe
arhanghelul Mihail!’ si diavolul a fugit. A 2-a zi, a venit iar sa ma atace si
arhanghielul Mihail a aparut iar.
Dupa cateva zile, un alt inger mi s-a aratat si mi-a zis:’Da-mi mana si o sa-ti
arat cerul’. De indata, am iesit din corpul meu si ma aflam in cer unde am vazut
o multitudine de ingeri luminosi si surazatori, imbracati in robe lungi albe. Miam zis:’Nu e posibil, cerul exista!’ Apoi, ingerul m-a dus inapoi la mine si mi-a
dat un contract pe care trebuia sa-l semnez. Era vorba de-o noua slujba pe care
Dumnezeu urma sa mi-o incredinteze.
In alta zi, Domnul mi-a aparut portand globul cerestru in mana Sa. Si-a pus
mainile pe mine zicandu-mi:’ Primeste ungerea pentru slujba pentru care te-am
chemat’. Apoi, mi-a aratat o casa mare.’Tu vei conduce biserica natiunilor. Vei
elibera poporul meu’, mi-a zis Iisus.
In timpul unei alte viziuni, vedeam o ploaie de rulouri ce cadeau din cer. Mi sa dat mai ales unul gros in care citeam lucruri pe care nu le intelegeam (abia
dupa 7 ani am inteles ca ruloul acela corespondea mesajului reformei
bisericilor). Apoi o voce s-a auzit din cer:’ Servitorul meu, trebuie sa te temi de
Mine.”
Am avut si viziuni groaznic de infricosatoare despre iad. Am fost rapit in
spirit si dus intr-o pestera unde era o apa fiarta ce curgea apoi peste sufletele in
suferinta. Intunericul/tenebrele erau atat de adanci , atat de palpabile, pana la
punctul in care lumina soarelui nu putea sa le strapunga.
O data, tot dus in duh, am fost in locul mortilor ce seamana cu un sant
interminabil. Am vazut suflete in suferinta inchise in compartimente foarte,
foarte inguste. Cu cat coboram mai mult in adancurile acestui loc, cu atata
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crestea nivelul suferintei. In fundul acestui put am vazut o tanara metis care ma
implora sa o scot de acolo. Mi-a dezvaluit ca fusese o preoteasa pe pamant care
nu s-a pocait niciodata. Din nefericire, nu puteam face nimic pentru ea.
In alta viziune, am vazut un loc plin d epamant cu capete umane ce erau groase
cat copacii. Stateau pe un sol arzand si nu aveau de ales decat sa respire un aer
umplut de suflu. M-au facut sa ma gandesc la Marcu 9:48-49, cand Iisus evoca
viermii ce nu mor si focul ce nu se stinge.
Toate aceste viziuni mi-au insuflat frica de Dumnezeu si m-au ajutat sa
parasesc lumea, sa ma rog si sa caut fata Domnului.
A m inceput sa frecventez o adunare, la Palaiseau, timp de 5 luni. In schimb,
Domnul mi-a aratat ca nu l-a chemat pe pastoral acelei biserici ca cap al
adunarii. Am cautat deci fata Domnului singur singurel acasa pana cand
cumnatul meu m-a condus intr-o adunare situate la Juvisy-sur-Orge. O data in
plus, am fost bine avertizat de Domnul in gand, de 2 ori, sa nu ma mai duc cu
omul asta.
Am colaborat deci cu el timp de 6 luni, in calitate de responsabil pentru
rugaciune/intercesiune. Domnul m-a folosit mult prin intermediul profetiei,
cuvantul de cunoastere asupra unor perosane, in eliberari si vindecari. Acest har
peste viata mea a atras numeroase persoane in adunare; ea a inceput sa creasca
Ea nu vroia sa ma vada rugandu-ma, nici sa ascult muzica crestina si mai ales sa
merg la adunare. Ea plangea , se enerva, tipa, tensiunile erau atat de puternice
intre noi. Nu mai eram liber in miscarile mele in propria-mi casa, era obligat sa
ma ascund in sala de baie ca sa ma rog sis a meditez Cuvantul.
Intr-o zi, a luat cutitul si si l-a pus la venele mainii si m-a intrebat ce iubeam
mai mult: pee a sau pe Iisus? I-as raspuns ca pe Iisus. Acest raspuns a ranit-o
atat de mult ca a trebuit s-o impiedic sa-mi faca rau. Ma simteam neputincios,
prizonier, umilit, singur, incercuit intr-o situatie pe care n-o stapaneam si din
care nu vedeam nici o iesire. De numeroase ori, idea divortului mi-a trecut prin
cap, dar am refuzat sa adopt aceasta solutie, pentru ca stiam ca era contrara voii
lui Dumnezeu sic a riscam sa-mi compromit chemarea.
Bine inteles, in momentele acestea dusmanul a venit sa-mi propuna solutii.
Mai multe femei tare frumoase, si crestine in plus, mi-au facut avansuri. Era
mai ales una ce afirmase ca a primit o profetie conform careia o sa-i fiu sot. In
acelasi timp, frati si surori, mai ales un prieten pastor, ma impingeau pur si
simplu sa divortez, si aceasta, in ciuda interdictiei formale a Bibliei. In ciuda
tuturor acestor lucruri, nu ma lasam, caci dragostea si prezenta Domnului erau
mai tari decat aceste incercari.
Dupa un an, Dumnezeu a auzit rugaciunile mele disperate si mi-a vazut
suferinta , sotia mea s-a decis sa-si dea viata Domnului in cel mai simplu mod.
S-a trezit intr-o dimineata si mi-a zis:’Cumpara-mi o Biblie pentru ca
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Dumnezeu tau e viu.’ Intr-adevar, Dumnezeu i-a deschis ochii asupra realitatilor
duhovnicesti. Din seara aia, Estelle e un sprijin credincios si un element de
neevitat in echilibrul meu.
Aceasta situatie mi-a permis sa inteleg ca un om al lui Dumnezeu nu poate sa-I
elibereze pe altii daca nu reuseste sa invinga mai intai propriile batalii, cu
ajutorul Domnului. Aceasta incercare m-a modelat, mi-a dat character si mi-a
permis sat rag mari invataturi despre viziunea Domnului privind familia, si si
asupra nevoii de-a persevere in lupte. Multi conducatori , din nefericire,
divorteaza, din cauza problemelor conjugale sau nu ajung sa-si gireze familia,
atunci cum o sa administreze biserica? (1 Timotei 3:1-5 si 5:8)

Nasterea bisericii locale
Dupa acest timp de sfaramare a sotiei mele, Domnul mi-a cerut sa incep
lucrarea intre natiuni la care m-a chemat din sanul mamei mele. Le-am vorbit
prietenilor mei pastorii, dar ei credeau ca-s prea tanar. De altfel, unul dintre ei
mi-a dat 6 luni de existenta in slujba inainte de esecul complet. Aceste vorbes
m-au ranit enorm pentru ca ma asteptam sa fiu incurajat si ajutat, dar mi-am dat
seama ca nu puteam conta pe ei. Ma simteam condamnat. Era ca sic and mi se
zicea ca Dumnezeu nu poate folosi tinerii. In ciuda acestor cuvinte de
descurajare si intimidare, am inceput o biserica in 9-02-1999 la un frate acasa.
Eram vreo 10 reuniti in acest apartament. Biserica nu avea mai mult de o luna
de existent cand am gasit intr-o duminica dimineata usa inchisa. Fara nici o
explicatie, doar un cuvant adresat prin usa ma informa ca nu mai putem fi
primiti. Nu era decat o palma uriasa pe care o sufeream inca o data… Din
fericire eram sigur ce-mi zisese Domnul, altfel profetia pastorului gelos s-ar fi
implinit.
Ne-am intors deci la noi acasa, in micutul nostrum apartament cu 2 camere.
Harul Domnului a atras multa lume in scurt timp, atat de bine ca-n 6 luni a
trebuit sa ne mutam biserica intr-o sala cu 100 de locuri. Dupa alte 6 luni de
zile, noul local era prea mic. In tot acest timp, dusmanul trimitea numeroase
persoane in scopul de-a ma face sa ies din viziunea Domnului, mai ales 2
prieteni pastori pe care-i respectam enorm. Cum tineam una si buna, au inceput
sa ma critice, ceea ce m-a ranit mult, desigur.Dupa cateva luni, o alta sala ce
putea primi pana la 200 de persoane s-a gasit in orasul Evry, intr-o suburbia a
Parisului ( localul era de 1000 euro pe luna, adica 6500 franci). Dar dupa un an,
sala asta a devenit prea mica. Dumnezeu se manifesta prin vindecari,
conversiuni si minuni de tot felul. Vara, scoteam scaunele afara pentru ca erau
numerosi cei ce veneau la reuniunile noastre de trezire.
Dupa cateva luni de cautare, am gasit niste localuri la Draveil, in care
incapeau aproape 700 de persoane, cu o plata lunara de 4750 de euro.
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Draveil
Eram locatarii unui imobil imens si eram tare mandri de el. In 3 ani, slujba
incredintata de Domnul a luat un avant considerabil. Incepusem intr-un
apartament cu 2 camere, cu sotia mea, un frate si 3 surori si acum aveam mai
mult de 500 de membrii in acest local, fara sa socotim adunarile implantate in
alte orase. Eram siguri de sprijinul Domnului. Totusi, autoritatile orasului livrau
o persecutie veritabila sa ne mute, pretinzand ca localurile nu erau conforme
standardurilor, ceea ce era fals.
A existat o perioada in care timp de 3 saptamani de expunere transanta, agentii
primariei veneau sa ma vada la domiciliu ca sa-mi dea interdictia de-a ocupa
cladirea. Ma convocau regulat la politia din Evry unde trebuia sa raspund la tot
feluld e intrebari privind activitatea bisericii. O data, am fost chiar convocat la
politia din Montgeron, ca urmare a plangerii depuse de-o femeie musulmana ce
ma acuza ca extorcam bani de la fiica sa ce venea sa se roage cu noi.
Am suferit mai multe procese intentate de primaria din Draviel ce ne acuza de
infractiune contra codului urbanismului. O mare parte din finantele pentru
lucrarea Domnului au trebuit consecrate platii justitiei. Aceasta afacere ne-a
atras articolul din Le Parisien din 27-09-2002. Dar cum Dumnezeu era de partea
mea, am castigat 5 procese.
Primaria a pierdut toate plangerile si justitia administrativa a mers pana acolo
sa ridice interdictia municipal ce ne interzicea sa primim public. Ce bucurie sa_l
vedem pe Dumnezeu confruntandu-ne astfel dusmanii!
Eram convinsi ca o sa avem Victoria finala caci primisem viziunea unei opera
ce reunea numeroase natiuni pentru Hristos. Numarul credinciosilor nu inceta sa
creasca, trebuia sa adaugam scaune in fiecare duminica pentru ca din ce in ce
mai multe persoane urmau cultul in picioare. Eliberarile, minunile si vindecarile
se multiplicau.
In schimb, Dumnezeu mi-a dat intr-o zi o viziune in care Iisus imi reciomanda
sa plasez biserici in casele oamenilor. Am ascultat fara sa incerc sa inteleg de ce
era cererea asta.
Inceperea chemarii
In 3 dec. 2003, dimineata, cand eram singur cu Dumnezeu retras in sala, am
fost impins de Duh sa deschid cutia cu scrisori. Am gasit o scrisoare ce continea
un verdict al justitiei conform caruia trebuia sa parasim localurile in 8 zile!
Aceasta hotarare fu confirmata in acea dupa-amiaza de un usier ce s-a deplasat
expres pentru asta.
In ziua aia, am avut impresia ca totul se prabusea in jurul meu. Aveam
senzatia va lucrasem inutil timp de 4 ani de slujba. Pentru mine, era sfarsitul,
pentru ca asociam biserica si slujba cu posesia localului. Am crezut ca
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Dumnezeu ma abandonase, ca nu era credincios chemarii Sale si promisiunilor
Lui. Acea sala era ca un idol pentru mine si inima imi era desirata, cu atat mai
mult cu cat separarea era atat d ebrutala. Era in joc mandria mea, dovada fizica a
reusitei mele personale, revansa mea asupra pastorilor ce nu crezusera in mine.
Nu mai intelegeam nimic, castigasem 5 procese si totusi eram condamnati.
Oare intelegeti ce-I aia sa suferi presiuni din partea agentilor primariei, sa fii
interogat in comisariate si in jandarmerii sau mai mult sa fii convocat la bara
tribnalelor? Imaginati-va ce-am resimtit sa pierd totul intr-o singura zi? Ei bine,
eu o stiu prea bine caci Domnul m-a trecut pe acolo.
M-am inchis in camaruta mea si am plans mult timp. Eram suparat pe
Domnul ce parea sa gaseasca placer in a tacea. Eram departe de-mi imagina ca
Mainile Olarului erau pe cale sa ma modeleze. Si totusi, am avut un vis, cativa
ani inainte, in care ma vedeam pe o cruce, cazut in noroi, apoi ridicat la cer si
inconjurat de stele.
Dupa ce-am inteles importanta aceastei viziune, am inceput sa-mi pun iar
intrebari reale despre autenticitatea apelului meu. Totul mi se invartea in cap.
Intelegeti, unde sa gasesc eu in 8 zile o sala capabila sa cuprinda mai mult de
700 de persoane si asta in plina iarna? Posturi, rugaciuni, procese, negocieri,
nimic n-a mers. A trebuit sa plecam si n-a existat nici un alt loc care sa ne
primeasca. Gelosii se bucurau deja de caderea noastra. Trebuia deci sa resist in
descurajare, sa sutin echipa care lucra cu mine, sa explic situatia fratilor si
surorilor. Multi au inceput sa murmure impotriva mea, acuzandu-ma ca eu sunt
cauza acestei lupte. Eram nervos pe Dumnezeu, ma indoiam de dragostea Lui si
imi puneam intrebari despre autenticitatea chemarii mele. Presiunea si privirile
tintuite peste mine imi provocau palpitari cardiace.
Multumita lui Dumnezeu, am putut inchiria de urgenta o sala intr-un
complex LSC in Saint-Denis, 4 ore duminica cu o plata de 5000 de euro pe
luna. Eram departe de confortul din Draveil pentru ca locul grupa 40 de Sali
inchiriate de diverse miscari religioase si sectare. Trebuia sa impartim localul cu
musulmanii si si mai si: cu “ crestinii celestri”. Trebuia sa ajungem tare
devreme ca sa curatim mizeriile lasate de concertele mondene de peste noapte.
In timpul predicarilor, trebuia s afacem un effort mare sa ignoram zgomotele
muzicii cu sonoritati profane ce traversau zidurile. La sfarsitul cultului, trebuia
sa ne facem bagajele repede, soldateste, ca sa facem loc pentru urmatorii
chiriasi. Din aceasta cauza comuniunea frateasca era imposibila.
E chiar in perioada asta cadn Dumnezeu a inceput sa-mi vorbeasca despre
formatajul religios al carui obiect eram eu si mai ales, sa-mi deschida ochii cu
privire la adevarurile biblice neglijate de unele adunari crestine. Domnul mi-a
cerut sa separ adunarea in mai multe grupulete de acasa. Trebuia sa stabilesc
rapid biserici in fiecare oras.ne organizam astfel si in fiecare duminica, eliberam
persoanele ce locuiau unele aproape de altele, in scopul de-a se reuni si de-a da
ele insele un cult Domnului. Lucru uimitor, acestea erau inlocuite chiar in
aceeasi zi de alte persoane noi venite. Am putut astfel stabili biserici in mai
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multe orase ale Frantei. Aceasta multiplicare a lucrarilor, numerosi frati si surori
ce nu aveau ocazia sa incurajaze pana atunci, au inceput sa o faca si am
descoperit multe talente ascunse. Caci in aceste biserici micute, fiecare are
posibilitatea sa impartaseasca propria marturie, sa-si exerseze darurile etc…
Am inceput sa-i invat fratii despre necesitatea revenirii la fundamentele
apostolice (denuntarea practicii zeciuielii, a suprematiei pastorale/preotesti, a
pacatului, a paganizarii cultului, etc.). Domnul mi-a schimbat in mod radical
modul de-a vedea Biserica si de-a preda Cuvantul.
In acelasi timp, numeroase persoane ce erau cu mine mi-au pus intrebari
despre aceasta turnura brutala. Altele s-au decis sa ma paraseasca zicand ca
eram complet ratacit.
In aceasta incercare, ne-am intors spre Yahue ce e bun si credincios. Aceasta
situatie ne-a permis sa invatam sa ne atasam poruncilor Celui Sfant si nu
modului nostru de obisnuit. Domnul vroia sa ma invete Cuvantul altfel, asa
incat sav ad modul meu de functionare. Eram formatat de religie si majoritatea
lucrurilor pe care le credeam biblice nu erau. Satan a incercat mult sa ma faca sa
ma indoiesc de Domnul, sa cred ca m-a abnadonat, dar m-am tinut tare prin mila
si multumita Lui.Diavolul mi-a trimis mai multe femei sa ma seduca dar n-am
cedat.
Falsa mea acuzare de adulter
In 2006, cand ma gaseam in misiune in Coasta-de-Fildes, un frate m-a sunat
din Paris zicandu-mi ca circula in Paris un zvon precum am lasat insarcinata o
femeie maritata. La nastere, sotul ei si-a dat seama ca copilul imi semana si a
adus plangere impotriva mea. Deasemenea, tot conform acestei surse, sotia mea
informata de pretinsul adulter mi-ar cere divortul. Aceasta minciuna a fost
raspandita de catre o femeie ce se ruga cu noi si care vroia sa divorteze de sotul
ei. Dar cum batranii ii ziceau ca, dupa Biblie, ea nu putea sa-si repudieze sotul,
ea s-a enervat teribil si s-a decis sa paraseasca adunarea patandu-mi numele.
Numeroase persoane au crezut-o sau inceput sa ma priveasca ca pe un pacatos.
Cativa pastori chiar radeau de mine si s ebucurau de pretinsa veste.
Glorie fie adusa lui Dumnezeu, pentru ca aceasta femeie a venit si si-a cerut
iertare in mod public pentru minciuna ei. Dar raul a fost facut si calomnia a ranit
multe persoane.
Acuzarea mincinoasa de vrajitorie
Dusmanul da adesea crestinilor inslabili false viziuni despre persoanele
chemate de Dumnezeu ca sa le distruga pe aceastea din urma. Astfel, o persoana
a venit in slujba in scopul de-a se forma ca sa-L serveasca pe Domnul. Catva
timp dupa, ea a devenit distanta cu fratii si surorile caci a facut cunostiinta cu un
cuplu pastoral ce a inceput o biserica acasa. Printre credinciosii acestei cellule
de rugaciune, era o alta femeie ce pretindea ca aiba viziuni despre colaboratorii
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mei si despre mine. Dupa viziunile ei, echipa mea si eu eram niste satanisti ce
lucram pentru distrugerea sufletelor.
Mult timp dupa, aceasta sora si-a dat seama ca a fost inselata d edusman si a
venit sa ne ceara iertare. Din nefericire, si atunci, numeroase persoane au fost
distruse de aceste acuzatii false.
Separarea
“ Multi dintre ucenicii Lui, dupa ce au auzit aceste cuvinte, au zis:’Vorbirea
ceasta este prea de tot: Cine poate s-o sufere?’ Iisus, care stia in Sine ca
ucenicii Sai carteau impotriva vorbirii acesteia, le-a zis:’ Vorbirea ceasta este
pentru voi o pricina de poticnire? Dar daca ati vedea pe Fiul omului suindu-se
unde era mai inainte? Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la
nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh si viata. Dar sunt unii din
voi care nu cred.’ Caci Iisus stia de la inceput cine erau cei ce nu cred si cine
era cel ce avea sa-L vanda. Si a adaugat:’Tocmai de aceea v-am spus ca nimeni
nu poate sa vina la Mine, daca nu i-a fost dat de Tatal Meu.’ Din clipa aceea,
multi din ucenicii Lui s-au intors inapoi si nu mai umblau cu El. Atunci Iisus a
zis celor 12:’ Voi nu vreti sa va duceti?’ ‘Doamne’ , a zis Simon Petru, ‘la cine
sa ne ducem? Tu ai cuvintele vietii vesnice’.”Ioan 6:60-68.
Dupa primirea cuvantului la intoarcerea la Scriptura, la bazele apostolice
conform in Efeseni 2:20, am trait numeroase separari foarte dureroase. Mai
intai, am cunoscut separarea de amicii mei pastori cu care lucrasem multi ani si
chiar abandonul total al unora dintre ei. Inainte, eram respectat intre ei, ma
invitau in adunarile lor si la reuniunile lor de rugaciune ca predicator. Efectuam
adesea calatorii cu avionul ca Domnul sa animeze reuniunile cu vindecari prin
mine in adunari pe ici pe colo. Dar cand cand au af;lat ca predicam intoarcerea
la Dumnezeu, denuntand practica zeciuielii, suprematia pastorilor peste biserici
si manipularea de care-s obiectul copiii Domnului, acesti prieteni pastori , ce
majoritatea acceptasera mesajul la inceput, m-au abandonat tratandu-ma de
iluminat si de anticrist. M-am trezit complet singur cu colaboratorii mei pe
care-i formasem.
A 2-a separare a fost cea in raport cu majoritatea colaboratorilor mei proprii
ce m-au abandonat la randul lor. In dec. 2006, Domnul m-a chemat a fac un post
de 1 an de zile fara sa-mi zica cauza. De fapt, numeroase persoane formatate
prin mine trebuiau s ama paraseasca. A fost mai intai cazul fratelui trimis in
Rouen si care s-a acaparta de adunare pe care am slabilit-o acolo. Domnul, in
intelepciunea Sa, mi-a cerut s-o las. Apoi, un alt frate format de noi si trimis in
Martinica ca sa conduca o adunare de mare decat 150 de persoane, m-a tratat
drept vrajitor si si-a apropriat adunarea pe care a distrus-o ca urmare.
Numeroase persoane au inceput sa paraseasca slujba fara vreun motiv
valabil, tratandu-ma drept vrajitor, adulterin si mergand pana intr-acolo ca imi
reprosam ca i-am saracit…
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Cu toata manifestarea de ura din partea oamenilor formati in vederea avansarii
lucrarii Domnului, am cunoscut tradarea de care vorbeste Domnul Iisus,
deceptia si descurajarea. “ Dar Tu, Doamne, ai mila de mine si ridica-ma, ca sa
le rasplatesc cum li se cuvine.”Psalm 41:10.
Ma gaseam in slujba in tara mea de origine in ziua cand mi-am pierdut tatal.
Si chiar atunci unul din vechii batrani formati si ajutati in slujba de mine, mi-a
telefonat sa ma anunte ca pleaca. La intoarcerea mea in Franta, a venit sa puna o
scrisoare in cutia mea postala exprimandu-si durerile in ce ma priveste. A 2-a zi,
el i-a sunat pe frati sip e surori ca sa-I convinga sa iese din adunare sis a ne
paraseasca.
Dumnezeu m-a impins sa pastrez tacerea in ciuda durerii. Intr-adevar, totul
venea de la Domnul ce vroia sa ma dezumanizeze ca sa aduc mai multe fructe.
Dupa aceste revolte, lucrarea a luat o dimensiune international, tari intregi au
inceput sa fie atinse de mesaj mai ales datorita creearii web radioului si Tv2Vie
(canalul de televizor viata si pe internet). Suflete au fost atinse, incurajate si
urmaresc invataturile in familie. Altele primesc elibrarari in direct de la ele de
acasa si se predau Domnului.
Numeroase persoane au fost formate si continua sa se formeze pentru slujba
la care i-a chemat Dumnezeu. Exista un centru de formare ca sa echipe pe sfintii
ce vor sa raspunda chemarii.( www.centre-didasko.org) Alti oameni sunt trimisi
in natiuni ca sa raspandeasca Evanghelia sis a formeze la randul lor lucratori. In
gabon, Domnul a facut sa demareze aceasta lucrare de aproape 5 ani. Mai multe
orase au fosta tinse si mai mult de 200 de slujbe ale Cuvantului; crestinii
adevarati se inmultesc chiar in ziua de azi acolo. Acum catva timp in urma, am
fost de-am vizitat bisericile din Gabon; pastorii vazandu-si cladirile golindu-se
s-au plans presedintelui Omar Bongo care, pe baza calomniilor lor, m-au arestat
si m-au inchis intr-o tabara militara ca sa ma interogheze. Remarcati ca ei aveau
de ce sa fie nervosa pentru ca intr-o singura zi, am botezat peste 300 de
persoane. Slava fie adusa lui Dumnezeu!
Numeroase tari au fost atinse: in Europa, incepand cu Franta, apoi Belgia,
Olanda, Germania, Norvegia, Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Irlanda.. iar
Insulele , cu Martinica, Guadelupa, Insula Reuniunii, Insulele Maurice,
Seychelles, Madagascar, Rodrigues, si Daliga- o insula de 250 d elocuitori din
care 50 au fost atinsi de Scriptura.. in Africa, cu Tunisia, Maroc, Senegal,
Coasta-de-Fildes, Congo, Angola, Gabon, Togo, Benin, Gana, ..America cu
Canada, S.U.A., Brazilia, Guiana Franceza si chiar Australia, la capatul
Pamantului!
In toate aceste tari au aparut biserici de acasa dupa venirea misionarilor pe
teritoriul lor. In plus, prin intermediul radioului, a ziarului Dokimos, a televiunii
Tv2vie (si pe internet www.tv2vie.tv), a lucrarilor editate de slujba, mai multe
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persoane rezidente in aceste tari, mai ales de cultura musulmana, au fost atinse
de Evanghelie.
Dumnezeu ne-a dat o strategie sa raspandim aceste adevaruri communicate de
El. Cumparam tiruri de dvd, cd, dvx si duplicam aceste suporturi video pe care
le distribuim gratuit, peste tot acolo unde Domnul ne trimite. In cursul
seminariilor si a campaniilor de evanghelizare, trimitem in aceste tari echipe
intregi ca sa distribuie suporturi biblice. Astfel, numerosi crestini se trezesc si
iau cunostiinta de starea dramatica a in care se afla multe din bisericile lor.
Mi-am dat seama ca este important ca unele persoane sa ne paraseasca in
scopul de-a avansa cu viteza cu care ne vrea Dumnezeu sa inaintam. Totusi, nu
regret timpul in care am fost invitat de prietenii mei pastori sa animez sesiunile
de formatare in adunarile lor.
Separarea e biblica, trebuie intotdeauna sa ne asteptam ca unele persoane sa
ne paraseasca. Iisus Hristos a fost parasite de cativa ucenici din cauza mesajului
pe care-l predica. La fel si apostolul Pavel:” Stiti ca cei ce sunt in Asia toti m-au
parasite; intre altii si Figel si Ermogen.”2 Timotei 1:15.
As vrea sa intelegeti ca unele persoane ce-s cu voi in slujba pot deveni
adevarate frane care va inteapa, de aceea Dumnezeu ii obliga cateodata sa se
separe de dvs., precum a facut-o El cu Abraham si Lot.
Abraham si Lot
Cand Dumnezeu i-a cerut lui Abraham sa iese din tara lui, Abraham a facut o
greseala: aceea de-a-l lua cu el pe Lot. Foarte repede problemele au inceput,
pastorii trupelor lui Abraham si cei ale lui Lot s-au certat. Tatal credintei a
inteles deci ca trebuia sa se separe de nepotul sau. Nu e decat dupa aceasta
separare ca Dumnezeu i-a aratat tara Canaan pe care El o rezervase urmasilor
lui.
“ Domnul a zis lui Avraam, dupa ce s-a despartit Lot de el:’Ridica-ti ochii si
din locul in care esti, priveste spre miaza noapte si spre miaza zi, spre rasarit si
spre apus; caci toata tara pe care o vezi, ti-o voi da tie si semintiei tale in
veac.”Geneza 13:14-15.
Atata timp cat Lot era cu el, Abraham era voalat (‘Lot’ inseamna ‘val’) si nu
putea sa calce /intre in binecuvantarea sa.
Sa nu va alegeti dvs. persoanele cu care lucrati, pentru ca riscati sa fiti franati
sis a va create necazuri singuri in mod inutil. Lasati-L pe Dumnezeu sav a
aleaga locul, El singur cunoaste secretele inimilor.
Cateva persoane cu care va intretineti pot sa fie piedici prin lipsa lor de
credinta privind viziunea si chemarea pe care Dumnezeu v-a dat-o. Am invatat,
in cursul acestei incercari, ca trebuie sa ma rog inainte de-a-mi alege
colaboratorii. Dumnezeu e credincios, El nu lasa pe nimeni sa va impiedice sa
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indepliniti lucrul la care v-a chemat, daca aveti o inima dreapta iniantea Lui. E
mai mult decat necesar sa-I cereti Domnului sav a dezvaluie starea inimilor
persoanelor ce doresc sa lucreze cu dvs. Cativa au doar o singura ambitie: sa va
faca sa cadeti in pacatul sexual.
Temptatiile
Am avut mai multe ocazii ca sa merg dupa alte femei, ce mi se propuneau
gratuit. Stiam ca daca cad in acest pacat, voi pierde puterea Duhului Sfant si
increderea Domnului, asadar m-am decis sa-L urmez pe Dumnezeu sis a resist
temptatiilor. Intr-o zi, o femeie tare draguta ce-a venit sa ma vada ca sa-mi
propuna sa merg cu ea , mi-a zis ca Dumnezeu i-a afirmat ca ii voi fi sot! In
schimb, ea stia ca-s insurat! O alta femeie a venit apoi de 2 ori ca sa-mi zica ca
are sentimente pentru mine. O alta se ruga Domnului sa-i dea un barbat ca
mine! Toate aceste temptatii ar fi putut sa ma faca sa ma clatin, dar Dumnezeu
m-a pazit.
La inceputul slujbei mele, am intalnit numeroase persoane ce vroiau, prin
bani sa-mi schimb mesajul si viziunea date de Domnul. Pe de alta parte, altii
veneau doar ca sa fie investiti intr-o functie duhovniceasca. Bine inteles, n-am
cedat in nici una dintre propunerile acestea demoniac.
Pana in ziua de azi, ma tin statornic , agatandu-ma cu toate puterile mele de
harul Domnului. Prefer sa mor decat sa ma compromit si sa fiu separat de mult
iubitul meu Domnul Iisus Hristos Ieşua M’asia.
Moartea parintilor mei
Il servesc pe Domnul deja de mai multi ani si am asistat adesea la numeroase
vindecari, dar propria mea mama a ramas bolnava timp de 22 ani! fara a fi
vindecata. L-am implorat adesea pe Domnul s-o vindece, dar El mi-a raspuns sa
ma ocup de lucrarea Sa. In dec. 2007, tatal meu a decedat, in timp ce eram in
plina conferinta; a trebuit sa continui invataturile si tarziu seara, am putut in
sfarsit sa merg sa-mi sustin mama. In 2011, mama mea a murit la randul ei in
momentul in care aveam o invatatura de facut la Liege (Franta) pe care n-o
puteam amana. In ziua inmormantarii, am avut un alt program pe care nu l-am
putut anula. M-am gasit in situatia ucenicului din Luca 9:59-60:” Altuia i-a zis:’
Vino dupa Mine!’ “Doamne’, I-a raspuns el, ‘lasa-ma sa ma duc intai sa ingrop
pe tatal meu.’ Dar Iisus i-a zis:’Lasa mortii sa-si ingroape mortii sit u du-te de
vesteste Imparatia lui Dumnezeu.”
Sa-L iubim pe Domnul pana la punctul de-a suporta cu randare toate
suferintele, bine inteles si cele legate de boala si chair de moartea parintilor
nostri, fara ca sa-I facem vreun repros. Totusi, inima mea in aceasta incercare
era plina de pace pentru ca parintii mei au fost crestini si, conform cu
1 Tesalonicieni 4:13-17, mortii in Hristos se vor trezi la viata, vor invia.
Autonomia adunarilor si a slujbelor
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Am lucrat in calitate de pastor intre 1999-2005, apoi Domnul mi-a cerut sa
parasesc aceasta functie ca sa raspund chemarii misionare din 2005 pana in
21-04-2012. De la jumatatea lui 2009, Domnul mi-a pus pe inima sa accord
autonomie in mod oficial adunarilor si slujbelor pe care le-am implantat si
format, ca sa pot sa ma concentrez in totalitate noii misiuni pe care El mi-a
incredintat-o: aceea de-a anunta intoarcerea Sa iminenta prin: radio, televiziune
si carti, sunand astfel Trompeta. Mi-a incredintat si grija formarii persoanelor
alese de El, fara ca acestea sa fie dependente de mine, prin scoala gratuita
DIDASKO(‘invatacel’ in greaca) intre altele.
E important c crestinii sa inteleaga ca adunarile nu apartin pastorilor sau
bisericile -preotilor (Matei 16:18), ci Domnului. Ca intr-o familie, cand un copil
ajunge la varsta maturitatii/ a fondarii propriei familii, parintii trebuie sa-l
incurajeze si sa-i puna la dispozitie toate mijloacele mecesare pentru a reusi.
In Faptele Apos. 20:17-34, Pavel si-a reunit batranii/aprozii bisericii din Efes
ca sa le zica ca nu o sa-I mai vada sic a de atunci ei insisi luau conducerea
turmei Domnului. In vs. 38, el zice ca batranii l-au insotit pana la nava. Nu l-au
retinut, ci l-au ajutat sa raspunda noii lui chemari.
Precum eunucul etiopean, in Faptele Apos. 8, dupa ce-a mers ceva drum cu
Filip, a continuat fara el si si-a facut lucrarea unde trebuia el sa mearga. Filip
n-a incercat sa-i fie ‘acoperamantul duhovnicesc’ si astfel sa-i controleze viata.
Din contra, dupa ce l-a invatat ce trebuia sa-i transmita, l-a lasat sa plece.
Autonomia nu e diviziune, ci mai degraba largirea viziunii. Este insasi
responsabilitatea adunarilor locale care nu se mai pot ascunde in spatele unui
om, ci vor fi astfel responsabile de faptele lor in fata oamenilor si mai ales in
fata Tatalui. Ei nuse mai pot ascunde ( ca in cazul unui criminal iesit pe
cautiune) ca sa-si valideze propriile ambitii, ci sunt direct responsabili de
lucrarile lor si de consecintele/fructele pe care le produc.
Autonomia a fost oferita in 21-04-2012 tuturor adunarilor, cu scopul ca ele sa
se implice pe deplin in orasele lor; pentru ca n-am fost chemat sa creez o
denominare cu tot cortegiul ei de reuniuni anuale pastorale cu sediul la Paris.
Aceste biserici vor lucra in colaborare, daca o doresc, fara ‘palaria’/protectia
unui servitor oricare ar fi el: apostol, profet etc.
Totusi, voi putea sa le dau sfaturi, daca o cer. Sa intelegem ca autonomia e si
o marca de incredere, pentru ca ea permite tuturor slujbelor sa se realizeze si
sa intre pe deplin in diferitele chemari pe care Domnul le face. Cum a facutPavel inaintea mea, si eu am prezentat Domnului toate aceste adunari ca un
parfum cu miros placut. (Romani 15:16)
Imi amintesc iar ce mi-a zis Domnul cand ma aflam in fata tronului Sau:
” Multi pastori dup ace mi-au prezentat sufletele pe care le-au castigat, au plecat
iar cu ele.” Acest cuvant rasuna inca in inima mea si nu vreau sa fac precum
acestia.
2) MARTURII DIVERSE ALE GLORIEI LUI DUMNEZEU
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SEVERIN, VINDECAT DE SIDA
Originar din Gabon, am trait prima parte a vietii mele in tara mea. Traiam
inconjurat de prieteni sic and eram la liceu, am alcatuit banda de 5-6 amici cu
obiectivul de-a avea cat mai multe prietene. Am avut un succes enorm, faceam
petreceri si ne imbatam in majoritatea serilor. Intre 2001-2008, am trait in
desfranare, aveam prietenii rele si aveam mentalitatea ‘m-ai vazut, mi-ai placut’.
In tot acest timp insa, acasa eram un baiat cuminte si respectuos, care dadea
restul parintilor. Frecventam si o adunare unde evitam insa sa seduc fetele. Nu
eram un crestin decat cu numele. Aspiram la o viata de sfintenie, dar inclinatiile
mele carnale luau loucl intai in mod sitematic in viata. Femeile, erau prea
puternice pentru mine!
Inainte cu o saptamana de la plecarea mea la Paris, la studii, mi s-a cerut sa-mi
fac analizele medicale/ sanguine si in ciuda modului meu de viata, am mers
increzator. Ce oroare pe mine cand am aflat ca testul de depistat Sida era
POZITIV! Am fost socat, cutremurat. Fusesem cu siguranta contaminat de virus
in timpul anilor de destrabalare. Din nefericire, nu stiam nici cand s-a produs
acest lucru si nici din a cui cauza.
In acea zi, ntorcandu-ma acasa, i-am marturisit surorii mele atat viata mea
dubla, cat si seropozitivitatea mea. Ea nu m-a judecat, nu s-a descurajat si s-a
rugat pentru mine. Ea m-a chiar incurajat sa fac calatoria la Paris pentru studii.
Am sosit deci in Franta; eram chirias in cetatea universitara si ma simteam
singur, desi sora mea si un frate in Hristos ma sunam cateodata din Gabon.
Mi-era frica sa se afle ca-s bolnav. Luam toate precautiile necesare ca sa nu
contaminez pe nimeni. Ascundeam de ex. aparatul de ras sau nu ma radeam des
ca sa evit sa-l imprumut prietenilor mei. Apoi, a inceput sa-mi sangereze nasul
si au aparut alte simptome ce m-au facut sa cred ca boala incepea sa se
manifeste. M-am dus sa-mi fac alte analize si rezultatul a cazut ca o condamnare
la moarte: “ anticorp neprotector!”, adica am trecut de stadiul seropozitiv la cel
de sideen. Era teribil; ma consideram ca un cadavru ambulant, pentru ca cea mai
mica gripa putea sa ma termine.
Nu va ascund ca acele momente au fost extrem de greu de trait. Seara, singur
in fata bolii, ma framantam si plangeam, caci mi-era frica. Am baut negreala si
ma resemnam chiar cu moartea. Doar rugaciunea si mesajele biblice imi
permiteau sa adorm cam 30 de minute sau o ora.
Sora-mea, care m-a sustinut mereu, m-a sfatuit sa frecventez o adunare de
crestini ca sa nu cad in depresiune nervoasa din cauza bolii. Domnul a faurit asa
de bine lucrurile incat am intalnit un student la universitate care m-a invitat la
un cult. Am mers si am ascultat predica. Dupa ceva timp, cand ma zvarcoleam
in pat ca sa adorm fara sa pot dormi, idea mi-a venit sa imi fac programare cu
acel lucrator al Domnului a carui predica am ascultat-o ca sa se roage pentru
mine. Aces tom m-a primit , s-a rugat pentru mine si m-a convins sa merg sa-mi
fac alt test de sange, ceea ce ma facut…
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Cand am primit rezultatele analizelor, n-am indraznit sa deschid plicul cu
continutul ce ma inspaimanta. Asadar, mi-am adunat tot curajul si cu 2 maini
am decis sa-mi pun credinta in actiune si am deschis scrisoarea. Dup ace mi-am
aplecat privirea pe acea bucatica de hartie ce hotara viitorul meu, am citit: TEST
NEGATIV.
Aceste 2 cuvinte mi-au redat gustul de viata. Am vazut slava lui Dumnezeu si
toata puterea Lui. Vindecarea mea miraculoasa nu e pentru mine o teorie, ci e
realitate. L-am intalnit pe Cel Vesnic care vindeca si cand mi-am dat seam ace
s-a intamplat, m-am pus pe evanghelizat, sa strig pe strazi ca Iisus m-a vindecat
pe Sida!
Am inteles ca totul se petrece spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu sic a
suntem chemati dupa desenul{planul} Lui. Domnul a permis ca sa fiu atins de
aceasta boala incurabila spre mantuirea mea. Ii dau toata slava pentru aceasta
slavare, pentru ca fara aceasta boala nu m-as fi oprit din viata de desfranare si
de pacat pe care o duceam. Fara ea, n-as fi mers cu adevarat pe calea fricii de
Domnul.
Astazi, viata mi s-a schimbat si desi am curcusuri si coborasuri, ma agat tare de
promisiuni. Viata crestina e cateodata grea cand esti tanar. Exista atatea
temptatii de trecut! Dar am ales sa perseverez in sfintenie. Am inteles ca cel mai
important e sa punem Cuvantul lui Dumnzeu in practica:’ Iacov 1:22.
Nu trebuie sa inselam, ce semanam aia o sa recoltam. Exista consecinte ale
faptelor noastre. Dar Dumnezeu, in marea Lui bunatate, m-a eliberat de aceasta
boala mortala. De aceea , incurajez fiecare din cei ce citesc aceste randuri sa
faca din Iisus Hristos temelia vietii lor!
MOISE, VINDECAT DE EPILEPSIE SI DE STERILITATE
Am 41 de ani, sunt casatorit si tata de familie. Convertit in 1998, am trait mult
cu o boala incurabila si handicapanta. Am suferit de epilepsie, precum unii din
familia mea, din cauza careia un frate mi-a murit in 2001. Doctorii mi-au
prescis 21 de medicamente in fiecare zi, pe viata, ca sa ma ajute sa traiesc cu
boala asta. Tratamentul a fost atre strict si doctorul m-a prevenit ca o simpla
uitare poate sa cauzeze o inrautatire. In plus, am fost obligat sa dorm iniante de
miezul noptii ca sa evit crizele. O adevarata sclavie!
In 2001, am intalnit un lucrator autentic al lui Dumnezeu la care i-am expus
problema mea de santate. El m-a invitat sa particip la o seara de rugaciune.
Bravand deci interdictia medicului de-a nu sta treaz dupa miezul noptii, am
mers prin credinta. In cursul noptii de rugaciune servitorul s-a rugat pentru
mine. Spre marea mea surpriza, noaptea a trecut fara crize si fara manifestarile
prevazute de doctor. Dimineata, am avut convingerea profunda de-a opri luarea
medicamentelor si din acea zi, nu am mai avut nici o criza de epilepsie, nici un
atac. Domnul m-a vindecat de epilepsie.
Sunt atat de fericit ca pot sa veghez fara sa ma culc inainte de miezul noptii,
incat am inceput sa merg in mod regulat la noptile de rugaciune, ca sa ma rog
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pentru altii. Doar atunci am inteles chemarea la care m-a chemat Domnul sa-I
servesc. De atunci, dusmanul nu mai poate sa ma impiedice sa aduc fructe spre
slava lui Dumnezeu, sa cunosc darul rugaciunii pentru altii ( al intercesiunii).
Aceasta eliberare, vindecare divina a fost pentru mine o dubla binecuvantare
pentru ca nu numai copul meu a fost eliberat de boala, ci in sfarsit sunt liber sa
raspund chemarii Domnului si s aintru in slujba pe care Dumnezeu a prevazut-o
pentru mine. Ce har si ce deschidere de usi!
In 2004, Dumnezeu m-a binecuvantat si m-am casatorit. Vroiam copilasi, dar
sotia mea a pierdut mai multe sarcini succesive timp de 3 ani. Dupa numeroase
teste, rezultatele mi-au aratat ca totul era normal din partea ei. A avut 3 nasteri
false (a pierdut la 5 luni, la 3 luni si apoi la 2 luni) caci erau taote nasteri fara
fetus. Intr-adevar, oul era gol, fara embrion. Caz rar si ingrijorator. Ginecologul
sotiei mele a inteles ca problema venea de la mine si mi-a cerut sa-mi fac
analizele.
Verdictul a cazut ca o ghilotina: eram steril.
Mi s-a propus sa urmez un tratament destul de constrans ale carui
circumstante s-au dovedit atat de dure, incat nu l-am putut suporta. In timpul
acestei perioade, eram trist, deprimat, descurajat si abatut. Numeroase idei negre
mi-au trecut prin cap cand imi vedeam viitorul fara copii. Ne-am facut atatea
planuri, totul se prabusea!
Familia mea a facut atunci presiune asupra mea ca sa ma separ de sotia mea.
Pentru ei, o femeie incapabila sa dea copii sotului nu e una buna. Evident, habar
n-aveau ca problema venea de la mine. Mi-era atat de rusine ca nu le-am zis
nimic. Totusi, nu le-am urmat sfaturile, dar in inima mea, eram , ma indoiam si
mi-era frica…
Dupa ultima lepadare a fetului, cand sotia mea era intinsa pe patul de spital si
eram atat de disperati si fara speranta, am strigat catre Dumnezeu. Curand, am
primit un cuvant din Biblie care ne-a incurajat puternic:’ Cautati mai intai
Imparatia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui si toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra.”Matei 6:33.
De comun accord cu sotia mea, ne-am decis sa nu ne mai plangem d emila ci
sa ne putem credinta in Hristos sis a incepem sa ne rugam cu convingere si
perseverenta.
In cursul acestui timp, un alt cuvant al lui Dumnezeu ne-a sustinut si ne
impinge sa continuam:’Imi ridic ochii spre munti…De unde imi vine ajutorul?
Ajutorul imi vine de la Domnul, care a facut cerurile si pamantul. Da, El nu va
ingadui sa ti se clatine piciorul; Cel ce te pazeste, nu va dormita. Iata ca nu
dormiteaza, nici nu doarme Cel ce pazeste pe Israel. Domnul este Pazitorul tau,
Domnul este umbra ta pe mana ta cea dreapta. De aceea nu te va bate soarele
ziua, nici luna noaptea. Domnul te va pazi de orice rau, iti va pazi sufletul.
Domnul te va pazi la plecare si la venire, de acum si pana in veac.” Psalm 121.
Acest cuvant ne-a intarit credinta si ne-a facut sa intelegem ca ajutorul nu putea
veni decat de la EL, Cel Vesnic. Dupa 3 ani de incercari pe care le traisem deja
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si dupa inca un an, nu mai eram insa descurajati, ci perseveram in rugaciune,
crezand ca Cel ce a facut crurilesi pamantul nu va permite picioarelor noastre sa
se clatine. Datorita acestei convingeri, ne asteptam la un miracol…
Fara nici un tratament, fara nici un medicament, nici eu si nici sotia mea, L-am
lasat pe Domnul sa se glorifice. Si El a facut-o!
In 13 aug 2007 s-a nascut primul nostrum baietel. Ce bucurie imensa am simtit
atunci! Ginecologul sotiei mele era deposit caci stia ca nu ne-a vindecat el de
sterilitate si chiar cu tratament, acest lucru era adesea fara nici o garantie.
18 luni dupa nasterea miraculoasa a fiului nostrum, Domnul ne-a coplesit cu
sosirea gemenilor: un baiat si o fetita.
Eu, care am fost condamnat de medicina, doar prin unicul har al Domnului,
sunt azi tata de familie cu 3 frumosi copilasi. Cand oamenii va declara steril,
Dumnezeu Insusi va declar fertili. Nu lasati ca cuvintele de bluestem ale
oamenilor sa sa inchida intr-un destin care nu e al vostru.
“ Domnul sa-ti fie desfranarea si El iti va da tot ce-ti doreste inima.
Incredinteaza-ti soarta in mana Domnului, increde-te in El si El va lucra, El
va face sa straluceasca dreptatea c alumina, si dreptul tau ca soarele la
amiaza. Taci inaintea Domnului si nadajduieste in El. “Pslam 37:4-7.
ABDON, VINDECAT DE SIDA
Imi dau marturia cu deplina multumire si recunostiinta lui Dumnezeu pentru
ce-a facut El in viata mea. L-am intalnit pe Cel ce se cheama El Rafa,
Dumnezeu ce vindeca si aceasta intalnire a cutremurat viata mea.
Am traversat o perioada sumbra ce-a durat 2 ani, din 2008-2010. A fost un
timp cand eram plin de mine insumi si de anonimat. Singur, sufeream in inima
mea sim urea la foc mic.
De 15 ani lucram ca technician de laborator si din luna aprilie 2007, am
suferit un accident de lucru, pe scurt foarte banal.Cand efectuam un test de
sange de la un pacient ce era sub observare din cauza virusului VIH, m-am
intepat din neglijenta cu acul folosit. Ca sa minimalizez riscurile contaminarii,
am fost supus timp de 2 luni unui tratament anti-retroviral, apoi unui test de
SIDA ce s-a dovedit negativ. Am respirat si i-am multumit Domnului pentru
harul si protectia Lui.
Coplesit de nenoroc, in iunie in acelasi an, un alt incident s-a petrecut ca
inainte. Am fost supus unui alt tratament si chiar si acest al 2lea test VIH s-a
dovedit la fel negativ.
Dar la sfaristul lui sep. 2008, cu ocazia unei verificari de rutina, statutul meu
serologic s-a schimbat brusc. Am facut 2 teste consecutive ce s-au dovedit
positive. Nu mai intelegeam nimic, tulburarea si frica au cuprins atunci in inima
mea. Foarte repede, cateva semne evidente ale bolii au inceput sa se manifeste.
Am pierdut 7 kg, abcesele se dezvoltau regulat, aveam rani ce se cicatrizau cu
greu… Globulele mele albe se diminuau si acest lucru ma lasa fara aparare in
fata infectiilor ce ma asaltau. Anticorpii mei se reduceau considerabil si intram
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in faza de reactia imunitara. Starea mea generala s-a degradat tare rapid, atat din
punct de vedere fizic, cat si la nivel psihologic.
In aug. 2010, imi faceam rau, dar m-am decis sa rup tacerea in care ma
inchisesem. Mi-am deschis inima unui servitor al Domnului aflat in misiune in
Kinshasa. El s-a rugat pentru mine si m-a uns cu ulei. In ciuda faptului ca el
mi-a zis ca Dumnezeu m-a vindecat, n-am crezut deloc si ma indoiam in
interiorul meu.
Apoi, dupa cativa ani, cand cuvantul vindecarii a rasunat in inima mea, m-am
dus sa-mi fac analizele si de data asta, testul a fost negativ. Eram plin de uimire!
Am facut apoi un al 2lea test, apoi un al 3lea, intotdeauna negative. Eram un
incredul, numai ca de data asta puterea lui Dumnezeu m-a coplesit, m-a lasat cu
adevarat stupefiat!
Am facut si teste privind hepatita C si B, caci credeam ca SIDA s-a mutat in
alta parte. Necredinta il impinge pe om sa se gandeasca la orice…Toate aceste
analize de sange s-au intors normale si am castigat chiar in greutate.
Ce har cand mi-am dat seama de interventia Mainii divine in viata mea! L-am
intalnit pe El Rafa. Cuvantul lui Dumnezeu e adevarat si tocmai il
experimentasem!
“ Cel ce sta sub ocrotirea Celui PreaInalt si se odihneste la umbra Celui
AtotPuternic, zice despre Domnul:’El este locul meu de scapare si cetatuia
mea, Dumnezeul meu in care ma incred!’ Da, El te scapa de latul vanatorului,
de ciuma si de pustiirile ei. El te va ocroti cu penele Lui si te vei ascunde sub
aripile Lui, caci scut si pavaza este credinciosia Lui!Nu trebuie sa te temi nici
de groaza{de moarte-in varianta franceza} din timpul noptii, nici de sageata
care zboara ziua, nici de ciuma care umbla in intuneric, nici de molima care
bantuie ziua in amiaza mare. 1000 sa cada alaturi de tine si 10 000 la dreapta
ta, dar de tine nu se va apropia{ distrugerea}. Doar vei privi cu ochii si vei
vedea rasplatirea celor rai, pentru ca zici:’Domnul este locul meu de adapost!’
si faci din cel PreInalt turnul tau de scapare, de aceea nici o nenorocire nu te
va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tau; caci El va porunci
ingerilor Sai sa te pazeasca in toate caile tale; si ei te vor duce pe maini, ca nu
cumva sa-ti lovesti piciorul de vreo piatra. Vei pasi peste lei si peste serpi.‘Fiindca Ma iubeste’-zice Domnul -‘de aceea il voi izbavi; il voi ocroti, caci
cunoaste Numele Meu. Cand Ma va chema, ii voi raspunde; voi fi cu el in
stramtorare{ disperare}, il voi izbavi si-l voi proslavi. Il voi satura cu viata
lunga si-i voi arata mantuirea Mea’.” Psalm 91.
FELICIA, VINDECATA DE O CRESTERE IN SAN
Sunt o femeie de 50 de ani, nascuta din nou in 2009.De traditie catolica, am
inceput sa frecventez bisericile de trezirein 2006.
De catva timp,aveam o intaritura in san ce-mi cauza durere pana in spate. Am
consulat un doctor si mi-am facut o mamografie unde se distingea o pat ace
arata o crestere.
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Auzind vorbisndu-se la conferinta”Tinere acaptiva a Evangheliei” ce-a avut loc
la Saint Denis, m-am dus in 20 dec 2009. Ajungand acolo, i-am ceut lui
Dumnezeu sa ma vindece. In timpul conferintei, slujitorul ce predica a zis ca era
in sala o femeie cu durere in sanul stang. In chair acel moment cand omul asta
pronunta cuvintele alea, durerea a disparut. Eram atat de fericita si de stupefiata!
Intorcandu-ma acasa, mi-am facut o intalnire cu medical meu ca sa ma
verifice. Nu mai era nimic! Nici cea mai mica urma de crestere.
De la vindecarea asta miraculoasa, mi-am dat seama ca viata mea spiritual se
schimbase. A venit credinta! Aveam asadar asigurarea ca Dumnezeu, Ieşua, Cel
care m-a vindecat e viu , adevarat sic a El infaptuieste minuni.
Din ziua aia, sunt nascuta din nou. Mi-am dat seama ca pana atunci, traiam o
viata religioasa, intelectuala, sentimental ace nu avea nimic de-a face ci
adevarata intalnire cu Dumnezeu. Atunci, L-am intalnit pe Dumnezeu ce
vindeca in mod veritabil. Nu e un dumnezeu mort ce nu raspunde strigatelor
noastre, ci e un Dumnezeu viu!
In concluzie, aceasta vindecare miraculoasa mi-a schimbat viata si ii dau slava
lui Iisus Hristos pentru asta.

CONCLUZIE
Inainte de-a trece prin Mainile Olarului, toti oamenii mari ai lui Dumnezeu
erau vase rele, de folosinta rusinoasa, nepotriviti folosirii de catre Domnul,
incapabili de orice lucru bun. Povestea marilor apostoli Pavel si Petru trebuie sa
fie o incurajare pentru toti cei care aspira la o slujba divina. Ca noi toti, ei erau
imperfecti , plini de defecte, anti-eroi prin excelenta. In schimb, formatarea
Domnului a facut miracole in vietile lor.
PAVEL, teologul violent
Pavel era un israelit din tribul lui Beniamin (Filipeni 3:5-6). Nascut in Tars in
Cilicia, o veche provincie romana, el fu crescut in Ierusalim si instruit
deinvatatorul legii Gamaliel (Faptele Apos. 22:3). In calitate de fariseu, el era
convins ca traditia, rezultatul aplicarii corecte a legii venea de la Moise (Marcu
7:3). Fariseii cereau zeciuiala in mod strict si se situau, din punct de vedere
etic, fara indoiala deasupra majoritatii evreilor. Condamnarea lor de catre Iisus,
ce le reprosa necredinta, e de considerat sub acest aspect al obervarii stricte a
legii ‘carnale/firesti’ mozaice. Fariseii erau aprox. 70 de oameni in vremea lui
Iisus (clasa clericala, aparuta din Preotime/Leviti ce erau in jur de 25 000) si
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alaturi de saducei (aristocratia/ clasa bogata laica, ce nu insistau pe observarea
stricta a legii mozaice, ci accpetau cu usurinta influentele straine, chiar pe cele
aduse de Israel dupa robia babiloniana) formau teologii epocii aceleia.
Aceste 2 clase sociale formau clasa preotilor care alaturi de noua clasa
scribilor ( invatatori ai Legii sau mai bine zis ‘rabbi’= ‘mare’/ maretia mea’in
idis ) alcatuiau Marele Sinedriu sau Senatul /Sfatul Batranilor, in fata caruia e
dus Iisus inainte de Golgota (in vremea Domnului, Caifa era Marele Preot,
condus de fapt din culise de socrul lui Ana). Toti acestia ii dispretuiau pe
evreii de rand, numiti ‘ amhaarez’/’oamenii de la tara’ in evreieste, sau
‘pagani’/ ‘plebea’ la romani.(vezi “Istoria Sfanta. Iisus in timpul Sau” de
Daniel-Rops de L’Academie Francaise pg. 166.)
Fariseii iubeau primele locuri , titlurile, ofrandele si nu ezitau in a ii omori pe
cei ce li s eopuneau in materie de interpretare a legii. Intr-adevar, ei formau
secta cea mai rigida din iudaism in vremea lui Iisus Hristos. ( vezi Faptele
Apos.26:4-5)
Pavel a fost timp de multi ani un presecutor mare al ucenicilor lui Iisus-Hristos
pe care-i prindea si arunca in temnita. El isi dovedise de altfel zelul in lege prin
faptul ca asistase la lapidarea lui Stefan. (Faptele Apos. 9:54-60)
Chemarea lui
Pavel era un teolog foarte zelos in ce privesc traditiile parintilor. El avea
incredere in formarea primita de Gamaliel care ii era un fel de tata in credinta.
El e exemplul tipului de teologi pe care va sfatuim sa nu-i ascultati, sa nu va
puneti increderea in diplomele lor teologice. Acest om a aparat legea cu armele
firii.Era convins ca are aprobarea Domnului in a-i combate pe crestini.
Cand era deci in drum sa-i persecute pe crestinii din Damasc, el a primit o
viziune de la Domnul (Faptele Apos. 9). Paul a avut atunci revelatia Fiului lui
Dumnezeu pus la moarte pentru pacatele noastre si inviat (Galateni 1:15-17).
Pavel a primit astfel una din cele mai minunate chemari din istoria biblica si
care ii va transforma in totalitate viata.
Spargerea lui
Dupa aceasta intalnire divina, Pavel si-a pierdut vederea - imaginea mortii de
sine. Dumnezeu vroia sa-l faca sa inteleaga ca, in ciuda cunostiintei sale a legii,
era un om orb. In plus, el a trebuit sa primeasca eliberarea din mainile lui
Anania, un ucenic necunsocut. El a inteles atunci ca formarea lui teologica,
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apartenenta lui etnica si cunoasterea Torei (Legii) nu erau decat gunoi. “ Ba
inca, si acum privesc toate lucrurile ca o pierdere fata de pretul nespus de mare
al cunoasterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate si le
socotesc ca un gunoi ca sa castig pe Hristos si sa fiu gasit in El, nu avand o
neprihanire a mea, pe care mi-o da Legea, ci aceea care se capata prin
credinta in Hristos, neprihanirea pe care o da Dumnezeu, prin credinta. ”
Filipeni 3:8-9.
Dupa convertirea sa, Pavel a stat in Arabia pentru un timp, ca sa fie format de
catre Dumnezeu, departe de scolile rabinice. (Galateni 1:15-17). Aceasta
formatare avea ca scop sfaramarea acetui vas de violenta, plin de: mandrie , de
necredinta si de blasfemie. (1 Timotei 1:13) Dumnezeu a vrut sa-l dezbrace de
toate lucrurile primite de la oameni.

Pavel, slujbasul lui Dumnezeu
“ Am fost rastignit impreuna cu Hristos si traiesc…dar nu mai traiesc eu, ci
Hristos traieste in mine. Si viata pe care o traiesc acum in trup, o traiesc in
credinta in Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru
mine.” Galateni 2:20
Pentru a raspunde in mod eficace chemarii divine, Pavel a trebuit sa treaca din
mainile lui Gamaliel in Cele ale Domnului si a trebuit sa munceasca mai mult
decat oricare alt apostol. (2 Corinteni 11:21-33) Cu siguranta ,el n-ar fi fost
folosit cu atata putere de catre Dumnezeu daca n-ar fi cunoscut mai intai
moartea sinelui insusi.
“ Cei ce sunt socotiti ca fiind ceva- orice ar fi fost ei, nu-mi pasa: Dumnezeu
nu cauta la fata oamenilor- acestia, zic, ei cei cu vaza nu mi-au adus nimic. Ba,
dimpotriva, cand au vazut ca mie imi fusese incredintata Evanghelia pentru
cei netaiati imprejur, dupa cum lui Petru ii fusese incredintata Evanghelia
pentru cei taiati imprejur, caci Cel ce facuse din Petru apostolul celor taiati
imprejur, facuse si din mine apostolul neamurilor- si cand au cunoscut harul
care –mi fusese dat, Iacov, Chifa si Ioan, care sunt priviti ca stalpi, mi-au dat
mie si lui Barnaba, mana dreapta de insotire, ca s amergem sa propovaduim:
noi la neamuri, iar ei la cei taiati imprejur.”Galateni 2:6-9
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Rezultatele formarii sale
Dupa 27 de ani de la conversiune, el a fost recunoscut ca un veritabil apostol
de catre Petru, Ioan si Iacov. In plus, majoritatea revelatiilor sale privind sfanta
doctrina i-au fost communicate de Dumnezeu Insusi in persoana.
Toata Asia minora a fost scuturata in profunzime de slujba lui pavel (Faptele
Apos. 17:6). Construirile de temple idolatre au incetat, orase intregi au fost
bulversate, vrajitorii si-au inchis usile (Faptele Apos. 19:23-40 si 13). Prin
slujba lui, mii de persoane (imparati, deputati, soldati, evrei si gentili) au fost
eliberati de draci, vindecati si adusi la Hristos. Peste tot pe unde trecea, provoca
adevarate tornade duhovnicesti, imparatia intunericului era scuturata.
Dvs. si eu, suntem fructele slujbei pe care Iisus i-a incredintat-o lui Pavel; si
altor apostolic. Pavel e un exemplu pentru toate persoanele ce-au cunoscut
violenta si care se simt condamnate. Daca e cazul dvs., aveti speranta caci
Dumnezeu nu face nici o exceptie, El ii cheama pe toti la mantuire.

PETRU, impetuosul (= violentul)
Identitate: evreu
Meserie: Pescar (Luca 5)
Stare civila: casatorit
Studii urmate: fara diploma (Fapte Apos. 5:13)
Caracter: Impetuos, violent, insetat de putere.
Iata un CV deloc impresionant. De la inceput, Petru l-a urmat pe Hristos din
interes. El aspira fireste lalocul cel mai important in imparatia lui Dumnezeu.
Petru refuza moartea Domnului caci isi vedea sfarsite toate visele de marire.
(Matei 16) Nu era un om slab in vorbe. Sa ne amintim ca promisese sa-L
urmeze pe Iisus si sa nu-l paraseasca niciodata inainte de-a-L renega de 3 ori.
Vezi Matei 26:31-34
Tagaduirea tripla a lui Petru
Cateva ore dupa arestarea lui Iisus, Petru tremura in fata unei servitoare ce ii
zice ca l-a vazut cu Iisus. Curpins de panica, el neaga categoric in 3 reprize sa fi
fost un ucenic de-al Domnului.
“ Petru insa sedea afara din curte. O slujnica a venit la el si i-a zis:’Si tu erai
cu Iisus Galileanul!’ Dar el s-a lepadat inaintea tuturor si i-a zis:’Nu stiu ce
vrei sa zici.’ Cand a iesit in pridvor, l-a vazut o alta slujnica si a zis celor de
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acolo: ‘Si acesta era cu Iisus din Nazaret.’ El s-a lepadat iarasi, cu un juramant
si a zis:’ Nu cunosc pe omul acesta!’Peste putin, cei ce stateau acolo, s-au
aprobat si au zis lui Petru:’ Nu mai incape indoiala ca sit u esti unul din
oamenii aceia, caci si vorba te da de gol.’ Atunci el a inceput sa se blasteme sis
a se jure zicand:’ Nu cunosc pe omul acesta!’ In clipa aceea a cantat cocosul.
Si Petru si-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus:’ Inainte ca sac
ante cocosul, te vei lepada de Mine de 3 ori.’ Si a iesit afara si a plans cu
amar.” Matei 26:69-75. Vedeti simbolul focului cu carbuni din Ioan
18:25(cand Petru il reneaga ultima data pe Hristos) , foc regasit apoi in Ioan
21:9 - cand Iisus Insusi inviat le pregateste pranzul. Cu siguranta carbunii i-au
amintit apostolului ca Iisus poate preschimba regretele in fericire.
Povestea lui Petru e incurajatoare pentru cei ce se simt incapabili sa
raspunda chemarii din cauza caracterului lor. Da, chiar si o persoana ce l-a
tagaduit pe Domnul de 3 ori poate fi folosita de Dumnezeu ca sa deschida o usa
Evangheliei pentru natiuni.

Petrul retrogradul (=cel ce revine la ce-a parasit)
Dupa moartea Domnului, Petru a cazut prada descurajarii uitand toate
promisiunile Stapanului. El s-a intors chiar la pescuit, luand cu el pe mai multi
dintre ucenici. Era atat de deprimat ca pescuia complet gol.
“ Simon Petru, Toma,zis Geaman, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei
si alti doi din ucenicii lui Iisus, erau impreuna. Simon le-a zis:’Ma duc sa prind
peste’. ‘Mergem si noi cu tine’, i-au zis ei. Au iesit si au intrat intr-o corabie si
n-au prins nimic in noaptea aceea. Dimineata, Iisus statea pe tarm; dar ucenicii
nu stiau ca este Iisus. ‘Copii’, le-a zis Iisus, ‘ aveti ceva de mancare?’ Ei I-au
raspuns: ‘ Nu.”. El le-a zis: ‘Aruncati mreaja in partea dreapta a corabiei si
veti gasi.” Au aruncat-o deci si n-o mai puteau trage de multimea pestilor.
Atunci, ucenicul pe care-l iubea Iisus, {modestul apostol Ioan} a zis lui Petru:’
este Domnul!’ Cand a auzit Simon petru ca este Domnul si-a pus haina pe el si
s-a incins, caci era dezbracat si s-a aruncat in mare.” Ioan 21:2-7. Mreaja insa
nu s-a rupt , n-a trebuit sa fie carpita, ca prima data, la prima intalnire a lui Iisus
cu Petru , Matei 4:20- simbol pentru lucrarea lor de mantuire a sufletelor in
Numele lui Ieşua.

112

In ciuda comportarii sale ne potrivite, Stapanul il recupereaza si reintegreaza in
echipa Sa. Intra-devar, Dumnezeu nu ne vede asa cum suntem, cu defectele si
cu slabiciunile noastre, ci asa cum vom fi in viitor.
Rezultatele formarii sale
Dupa 3 ani de formare si de incercari dure, Petru era deci calificat sa se ocupe
de oile Domnului. Dumnezeu a avut incredere in el cu toate greselile lui din
trecut. La Rusalii, petru a primit Duhul Sfant ce le-a fost promis si a devenit
astfel primul om ce-a predicat Evanghelia inaintea natiunilor.
“ Dupa ce au auzit aceste cuvinte, ei au ramas strapunsi in inima si au zis lui
Petru si celorlalti apostoli:’ Fratilor, ce sa facem?’ ‘Pocaiti-va’, le-a zis Petru,
‘si fiecare dintre voi sa fie botezat in Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea
pacatelor voastre; apoi veti primi darul Sfantului Duh. Caci fagaduinta aceasta
este pentru voi, pentru copiii vostri si pentru toti cei ce sunt departe acum, in
oricat de mare numar ii va chema Domnul, Dumnezeul nostru’. Si cu multe alte
cuvinte, marturisea, ii indemna si zicea: ‘ Mantuiti-va din mijlocul acestui neam
pacatos.’ Cei ce au primit propovaduirea lui, au fost botezati; si in ziua aceea,
la numarul ucenicilor s-au adaugat aproape 3000 de suflete.”
Faptele Apos. 2:37-41
Petru a trait numeroase miracole ce au atestat ca Dumnezeu e intr-adevar viu
si capabil sa transforme un simplu pescar intr-un om mare al lui Dumnezeu
(Fapte Apos. 10). Tot el e autorul celor 2 frumoase scrisori ce ne incurajeaza sa
perseveram in credinta crestina in ciuda persecutiilor.
Preaiubitilor, daca Dumnezeu a putut sa se serveasca de un om ca Petru, cu
defectele sale, cu lipsa lui de rabdare, cu impulsivitatea sa, un om apt sa-l
tadaguiasca, cum nu se poate oare El servi de dvs.? Sa nu-l lasati pe dusman sa
va descurajeze din cauza imperfectiunilor, defectelor dvs. , ci aveti incredere in
Domnul, caci El e Olarul ce transforma vasele de pamant in vase de onoare.
Nu intelegem mereu modul in care actioneaza Dumnezeu cu noi; nici
apostolii n-au priceput. In Ioan 13:2-17, Iisus ii zice lui Petru ce facea si desi
acesta din urma n-a inteles pe moment, mai tarziu a priceput (Ioan 13:2-17).
Trebuie sa apucati ceea ce e Dumnezeu pe cale sa faca cu dvs., sa nu fugiti, ci
asteptati cu rabdare si veti presevera, penrtu ca o sa intelegeti mai tarziu.
CUVANT DE INCHEIERE
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In calitate de Olar, Dumnezeu modeleaza vase de onoare ca sa le foloseasca
pentru imparatia Sa. Aceste vase de onoare trebuie insa sa contina hrana de care
lumea are nevoie.
“Intr-o casa mare nu sunt numai vase de aur si de argint, ci si de lemn si de
pamant. Unele sunt pentru o intrebuintare de cinste, iar altele pentru o
intrebuintare de ocara. Deci, daca cineva se curateste de acestea, va fi un vas
de cinste, sfintit, folositor stapanului sau, destoinic pentru orice lucrare buna.”
2 Timotei 2:20-21.
Acest pasaj ne vorbeste de mai multe vase ce exista in lume (Casa). Exista in
primul rand vase de lemn ce pot sa ia foc cu usurinta din cauza materialului ce
le compune. In al 2-lea rand, vasele d epamant, adica paganii, cei ce nu se
gandesc decat la lucrurile pamantesti. Apoi, vasele de onoare care reprezinta
oamenii pe care Dumnezeu i-a spart, modelat si pregatit pentru lucrare. Aceasta
munca a Olarului de-a face din noi vase de onoare are ca scop principal
umplerea noastra cu un imperfativ capital: sfintenia. Desigur, nimeni nu Il va
vedea pe Dumnezeu fara ea. (Evrei 12:14)
Dumnezeu este Olarul prin Excelenta
”Cuvantul vorbit lui Ieremia din partea Domnului si care suna astfel:’Scoala-te
si pogoara-te in casa olarului; acolo te voi face sa auzi cuvintele Mele!’ Cand
m-am pogorat in casa olarului, iata ca el lucra pe roata. Vasul pe care-l facea
n-a izbutit, cum se intampla cu lutul in mana olarului. Atunci el a facut alt vas,
asa cum i-a placut lui sa-l faca. Si Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:’ Nu
pot Eu sa fac cu voi ca olarul acesta, casa a lui Israel?’ zice Domnul. ‘Iata,
cum este lutul in mana olarului, asa sunteti voi in mana Mea, casa a lui
Israel’!” Ieremia 18:1-6
Olarul e acela ce lucreaza argila ca sa-I dea forma dorita. Precum Olarul,
Dumnezeu are toate drepturile asupra vaselor pe car le modeleaza. El decide nu
doar forma lort, ci si folosinta acestora.
Intr-adevar, aceste decizii ii apartin Olarului si nu argilei.
“ Nu este olarul stapan pe lutul lui, ca din aceeasi framantatura de lut sa faca
un vas pentru o intrebuintare de cinste si un alt vas pentru o intrebuintare de
ocara?” Romani 9:21.
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Este Dumnezeu cel care decide locul unde o sa ne exersam slujba si tot El alege
persoanele cu care o sa lucram. Sa acceptam asadar in mod simplu forma pe
care ne-a dat-o Dumnezeu tatal si slujba incredintata sis a fim tari pana la
sfarsit.
“ Dar eu nu tin numaidecat la viata mea, ca si cum mi-ar fi scumpa, ci vreau
numai sa-mi sfarsesc cu bucurie calea si slujba pe care le-am primit de la
Domnul Iisus, ca sa vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.”
Faptele
Apos. 20:24.

Vasele au fost utile la nunta din Cana
“ A 3-a zi s-a facut o nunta in Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Si
la nunta a fost chemat si Iisus cu ucenicii Lui. Cand s-a ispravit vinul, mama lui
Iisus I-a zis:’ Nu mai au vin.” Iisus i-a raspuns:’ Femeie, ce am a face Eu cu
tine? Nu Mi-a venit inca ceasul.’ Mama lui a zis slugilor:’ Sa faceti orice va va
zice.’ Si acolo erau 6 vase de piatra, puse dupa obiceiul de curatire al iudeilor;
in fiecare vas incapeau cate 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: ‘ Umpleti vasele
acestea cu apa.’ Si le-au umplut pana sus. ‘Scoateti acum‘, le-a spus El si
‘aduceti nunului.’ Si i-au adus. Nunul dupa ce a gustat apa facuta vin, - el nu
stia de unde vine vinul acesta (slugile insa , care scosesera apa, stiau), - a
chemat pe mire si i-a zis:’Orice om pune la masa intai vinul cel bun si dupa ce
oamenii au baut bine, atunci pune pe cel mai putin bun; dar tu ai tinut vinul cel
bun pana acum’. Acest inceput al semnelor Lui l-a facut Iisus in Cana din
Galileea. El Si-a aratat slava Sa si ucenicii Lui au crezut in El.”Ioan 2:1-11.
Primul miracol al domnului a avut loc la petrecerea unei nunti. In schimb,
obiectele folosite pentru acea minune nu erau decat niste vase ce serveau pentru
purificarea evreilor.
Daca vrem sa vedem Gloria lui Dumnezeu in viata noastra sis a fim un vas
util in mainile Domnului, sa traim in sfintenie:“Urmariti pacea cu totii si
sfintirea fara de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” Evrei 12:14.
In schimb, sfintenia are ca scop sa ne faca asemeni celui ce trebuie sa fie
modelul prin excelenta: Iisus Hristos.
“ Sa aveti in voi gandul acesta, care era in Hristos Iisus: El , macar ca avea
chipul lui Dumnezeu, totusdi n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie deopotriva
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cu dumnezeu, ci S-a dezbracat pe Sine Insusi si a luat chip de rob, facandu-se
asemenea oamenilor. La infatisare a fost gasit ca un om, S-a smerit si S-a facut
asculatator pana la moarte si inca moarte de cruce. De aceea si Dumnezeu L-a
inaltat nespus d emult, si I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
pentru ca , in Numele lui Iisus, sa se plece orice genunchi al celor din ceruri, d
epe pamant si de sub pamant si orice limba sa marturiseasca, spre slava lui
Dumnezeu tatal, ca Iisus Hristos este Domnul.”Filipeni 2:5-11.
Fie ca toata slava sa fie data minunatului Olar ce ne iubeste si ne
perfectioneaza, iisus Hristos din nazaret!
Sa nu uitam mai ales ca Mirele REVINE!
Domnul e pe cale sa-si purifice Biserica, in vederea nuntii! Aleluia!Maranata!
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