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În seara aceasta aµ dori så vorbesc despre restaurarea Casei lui Dumnezeu.
Prima datå må voi referi la viziune. Avem nevoie de viziune din partea
Domnului. Numai Domnul ne poate da viziune. Cel mai inteligent om din lume
nu poate så înøeleagå nimic dacå Duhul Sfânt nu îi deschide ochii. Prorocul a zis:
„Fårå viziune (fårå descoperire dumnezeiascå) poporul piere”. Deci trebuie så
o avem. Este un fel de paradox aici: dacå Domnul ne då viziune spiritualå, cu
acea viziune vine µi cunoµtinøa spiritualå, µi dacå cunoµtinøa îngâmfå, cunoaµterea
spiritualå chiar cå îngâmfå. Existå pericolul de a deveni mândri prin ceea ce
vedem; µi µtim cå Dumnezeu stå împotriva celor mândri. Deci, pe de o parte,
dacå nu vedem pierim ca popor, dar existå µi celålalt pericol, µi anume acela cå,
dacå vedem, Dumnezeu ne va sta împotrivå. Astfel, suntem într-o strâmtorare.
Poate cå veøi zice: „Eu nu vreau så devin mândru.” Atunci eµti o persoanå mai
bunå decât apostolul Pavel. Când Pavel a fost pe drumul Damascului, el a avut o
mare viziune cereascå. Mai târziu, a putut så-i zicå împåratului Agripa: „Eu nu
am fost neascultåtor faøå de viziunea cereascå.” Domnul nu S-a oprit înså acolo,
ci i-a aråtat µi mai mult. L-a dus chiar pânå în cerul al treilea µi i-a aråtat lucruri
extraordinare. Pavel a spus cå Domnul i-a dat un øepuµ în carne ca så-l împiedice
så se înaløe datoritå måreøiei acelei viziuni. Cu alte cuvinte, Pavel ar fi putut så se
înaløe pe sine din cauza acelei viziuni mari pe care Domnul i-o dåduse. Domnul
înså a luat måsuri speciale pentru a-l øine smerit. I-a dat un øepuµ în carne, pe care
el l-a numit „un sol al Satanei”, ca så-l loveascå. Eu cred cå Pavel a fost dispus så
accepte lucrarea de smerire a Domnului, deoarece a vrut cu adevårat så vadå. Nu
µtiu dacå Domnul vå va da vouå un øepuµ în carne, dar El este în stare så ne øinå
într-o stare smeritå înaintea Lui, dacå Îi dåm voie så facå aceasta. Aµadar, så ne
påzim inimile µi dacå Domnul ne aratå ceva, så tråim într-un asemenea mod
înaintea Lui, încât så nu ne îngâmfåm. Spun aceasta nu numai cu privire la ce va
fi în seara aceasta, ci µi în zilele urmåtoare. Dumnezeului nostru Îi place foarte
mult så ni Se dezvåluie. Dar viziunea pe care ne-o då, så nu ne nimiceascå.
Urmåtorul lucru pe care doresc så îl spun ar øine locul la prefaøå. Aµ fi vrut så
spun ceva despre tipologie în Biblie. Poate cå toatå lumea înøelege ce este tipologia.
Tot ce este în Vechiul Testament este profetic. Totul s-a întâmplat, a avut loc, dar
mai presus de toate, totul vorbeµte despre Cristos µi Bisericå; totul, de la Genesa
la Maleahi. Ωi Vechiul Testament este plin de simboluri, de icoane închipuitoare.
Så citim de la 1 Corinteni 10:1-5. „Fraøilor, nu vreau så nu µtiøi cå pårinøii
noµtri toøi au fost sub nor, toøi au trecut prin mare, toøi au fost botezaøi în nor µi
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în mare, pentru Moise; toøi au mâncat aceeaµi mâncare duhovniceascå, µi toøi
au båut aceeaµi båuturå duhovniceascå, pentru cå beau dintr-o stâncå
duhovniceascå ce venea dupå ei; µi stânca era Cristos. Totuµi cei mai muløi
dintre ei, n-au fost plåcuøi lui Dumnezeu, cåci au pierit în pustie.” Ωi în versetul
6 scrie: „Ωi aceste lucruri s-au întâmplat ca så ne slujeascå nouå drept pilde,
pentru ca så nu poftim dupå lucruri rele, cum au poftit ei.” Ωi versetul 11: „Aceste
lucruri li s-au întâmplat ca så ne slujeascå drept pilde, µi au fost scrise pentru
învåøåtura noastrå, peste care au venit sfârµiturile veacurilor.” Nu numai cå
lucrurile care s-au întâmplat au fost scrise pentru învåøåtura noastrå, ci ele efectiv
au fost fåcute så se întâmple în modul în care s-au întâmplat, pentru învåøåtura
noastrå. Ωi au fost scrise aµa, tocmai pentru învåøåtura noastrå. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu face ca toate lucrurile så lucreze împreunå dupå voia Lui, dupå planul
Lui, dupå plåcerea Lui, El face ca toate evenimentele så se întâmple astfel, încât
noi så învåøåm ceva din ele. Ωi apoi El face ca ele så fie scrise exact în modul care
ne ajutå pe noi så învåøåm ceva.
Så citim din Romani 5:14, „Totuµi moartea a domnit, de la Adam pânå la
Moise, chiar peste cei ce nu påcåtuiserå printr-o cålcare de lege asemånåtoare
cu a lui Adam, care este o icoanå închipuitoare a Celui ce avea så vinå”. Deci,
Adam a fost o icoanå închipuitoare a lui Cristos. Ωi aµa cum toøi au murit în
Adam - noi toøi am fost în Adam când el a påcåtuit, deci toøi am påcåtuit - în
acelaµi mod, toøi cei ce sunt în Cristos tråiesc pentru Dumnezeu. Lucrul acesta i
s-a întâmplat lui Adam pentru ca nouå så ni se arate ceva despre Cristos. Så citim
din Romani 15:4, „Ωi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învåøåtura
noastrå, pentru ca prin råbdarea µi prin mângâierea pe care o dau Scripturile,
så avem nådejde.” În Galateni 4:22-26, „Cåci este scris cå Avraam a avut doi
fii: unul din roabå µi unul din femeia slobodå. Dar cel din roabå s-a nåscut din
carne, iar cel din femeia slobodå s-a nåscut prin fågåduinøå.” Lucrurile acestea
sunt spuse într-un mod alegoric: aceste douå femei reprezintå douå legåminte:
cel de pe muntele Sinai naµte pentru robie µi este Agar, cåci Agar este muntele
Sinai din Arabia µi corespunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreunå
cu copiii såi. „Dar Ierusalimul de sus este slobod µi el este mama noastrå.”
Cum se poate aµa ceva? Sara µi Agar au reprezentat doar ceva ce a ieµit din pana
iscusitå a cuiva care a scris în mod alegoric? Nu, acestea au fost douå femei care
au existat. Tot ce s-a întâmplat cu ele, s-a întâmplat exact cum spune Scriptura.
Ωi Dumnezeu a fåcut ca tot ce li s-a întâmplat lor så ne vorbeascå nouå despre o
realitate mai profundå, så demonstreze cå Agar era o imagine a Ierusalimului de
aståzi, sub lege, iar copiii ei, robi ai Legii. Sara este o imagine a Ierusalimului
ceresc, iar copiii ei sunt liberi, pentru a tråi dupå Duhul lui Dumnezeu. Noi
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suntem copiii acelei cetåøi mari. Am putea så continuåm cu exemplele, dar cred
cå înøelegeøi.
Totul din Vechiul Testament vorbeµte despre Cristos µi Bisericå. Când Ioan
Botezatorul a zis: „Iatå Mielul lui Dumnezeu”, el nu s-a referit la o creaturå cu
patru picioare, cu lânå, ci s-a referit la Cel despre care vorbeau toøi mieii care au
fost aduµi ca jertfå în Vechiul Testament. Când Pavel scrie corintenilor: „Cristos
este Paµtele nostru”, prin aceasta spune cå Paµtele, de când a existat el, vorbea
despre Cristos. Când Pavel spune cå stânca spiritualå îi urma pe ei în pustie µi ei
au båut apå din acea stâncå, menøioneazå faptul cå stânca era Cristos. A fost doar
o stâncå, dar Domnul a fåcut ca din ea så iaså apå pentru copiii lui Israel. Înså
aceasta ne vorbeµte despre Cristos, din care noi bem Apa. Deci, ceea ce am de
împårtåµit cu voi aståzi din Vechiul Testament vorbeµte aµa de clar despre Cristos
µi Biserica Lui. Fie ca din nou så ne vorbeascå.
Urmåtorul lucru pe care vreau så îl menøionez înainte de a trece la mesaj se
referå la restaurare sau restabilire în Scripturå. Aµa cum am citit în Psalmul 80,
Asaf de trei ori Îl implorå pe Dumnezeu. În traducerea noastrå spune „ridicå-ne”,
dar în englezå este „restabileµte-ne, Doamne”. Dumnezeul nostru este Dumnezeul
restabilirii, al refacerii. De unde µtim asta? Începe în Genesa 1:1, „La început,
Dumnezeu a creat cerurile µi påmântul. Påmântul era fårå formå µi gol”, dar acel
cuvânt era, poate fi la fel de uµor tradus cu a devenit. E acelaµi cuvânt care este
folosit în legåturå cu nevasta lui Lot „ea a devenit un stâlp de sare”. De fapt, dacå
citim din Isaia 45:18, „Cåci aµa vorbeµte Domnul, Fåcåtorul cerurilor, singurul
Dumnezeu, care a întocmit påmântul, l-a fåcut µi l-a întårit, l-a fåcut nu ca så fie
pustiu, ci l-a întocmit ca så fie locuit.” Cuvântul acesta pustiu este acelaµi cuvânt
din Genesa 1:2, „fårå formå µi gol, pustiu”. Isaia spune cå Dumnezeu a creat
påmântul, dar nu l-a creat fårå formå µi pustiu. Ce s-a întâmplat cu påmântul de
a devenit fårå formå µi pustiu? În cer a avut loc o råzvråtire, o rebeliune. Cea mai
mare fiinøå creatå pânå în acel moment, Satan, heruvimul uns, care trebuia så fie
o acoperitoare pentru slava lui Dumnezeu, a fost aruncat din cer cu a treia parte
din îngeri. Ωi a fost aruncat pe påmânt, care a devenit fårå formå µi gol, un loc
pustiu. Din acel moment, Domnul a început så restabileascå, så refacå påmântul.
Pe tot parcursul Scripturii, vedem cå Satan încearcå mereu så nimiceascå lucrarea
lui Dumnezeu. În acelaµi timp, vedem µi lucrarea de refacere a lui Dumnezeu,
care nu doar aduce lucrurile la aceeaµi formå, ci le duce mai departe. Aceastå
lucrare continuå µi o întâlnim µi în Apocalipsa 22, acolo unde vedem lucrul
desåvârµit din creaøie: cetatea sfântå, Noul Ierusalim, coborând din cer, având
slava lui Dumnezeu. O cetate vie, fåcutå din pietre vii, din aceleaµi pietre vii cum
suntem µi noi, cei din încåperea aceasta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al
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restabilirii. Ωi eu cred din toatå inima cå noi facem parte din acel proces de
restabilire. Dar de asemenea µtiu cå nu toøi creµtinii sunt parte din acel proces de
restabilire. Acum înøelegeøi la ce m-am referit când am zis cå putem deveni
mândri? Vine cineva la tine µi îøi spune cå tu eµti parte din lucrarea de restabilire
a lui Dumnezeu. Ωi îøi spune cå nu toøi sunt parte din acea restabilire. Ωi atunci
începi så ai gânduri înalte despre tine însuøi. Må întreb oare ce a våzut Dumnezeu
în mine bun de S-a gândit cå må poate folosi într-adevår pentru lucrarea Lui?
Dar Dumnezeu ne spune cå a ales lucrurile nebune ale lumii ca så facå lucrarea
Lui. Aceasta deci a våzut El în tine µi în mine. Ceva care aratå numai nebunie µi
nimeni nu îµi poate închipui cå din acel om poate så iaså ceva. Dar în ciuda
faptului cå µtiu lucrul acesta, existå totuµi posibilitatea så devin mândru. Avem
nevoie så Îl låsåm pe Domnul så ne øinå smeriøi, trebuie så avem viziunea
restaurårii Casei lui Dumnezeu din Vechiul Testament, så vedem cå Dumnezeul
nostru este un Dumnezeu al restabilirii.
Ωi acum urmeazå ultima parte din introducere. Aµ vrea så vå dau o definiøie a
cuvântului „restabilire”. Sunt trei lucruri pe care, de obicei, oamenii le încurcå;
unul este trezirea, al doilea este reformarea µi al treilea este restabilirea. Så vå
dau un exemplu pentru aceste trei lucruri. El øine de trecutul meu pe când eram
elev de µcoalå, elev de 9-10 ani. Locuiam foarte aproape de µcoala la care
mergeam. Într-o zi din 1957 må întorceam acaså de la µcoalå µi, pe strada pe care
locuiam, am våzut o maµinå. Inima mea a primit o loviturå. Poate cå atunci a fost
prima datå când m-am îndrågostit. Maµina era un Studebaker Golden Hawk din
1957. Acea maµinå era ultimul råcnet în ce priveµte moda maµinilor. Forma maµinii
semåna cu un Jaguar din zilele noastre. În faøå avea un grilaj ca al unui Mercedes
Benz. Culoarea ei era purpurie, iar unui båiat de 9 ani îi place purpuriul. Am fost
pur µi simplu copleµit de imaginea acelei maµini. În ziua urmåtoare m-am tot
gândit la ea.
Så presupunem cå primul om care a cumpårat acea maµinå a condus-o patru
sau cinci ani, iar dupå aceea a vândut-o altcuiva. Cel de-al doilea a condus-o
µapte ani µi apoi a vândut-o unui om care a cumpårat-o pentru båiatul lui, un
adolescent care conducea nebuneµte. Când maµina avea cam 18 ani a fost puså
în vânzare într-un parc de maµini auto. Pe vremea aceea, Studebaker Golden
Hawk nu mai era la modå, nu se mai gåseau piese de schimb, aµa cå se vindea
doar cu 300 de dolari. Un om care era implicat în lucråri de construcøii a våzuto. El se ocupa cu zidåria µi tâmplåria. S-a gândit cå „pentru 300 de dolari pot så
o cumpår µi fac din ea maµina mea de serviciu.” A cumpårat-o µi i-a dat portbagajul
jos, a mai scos µi scaunele din spate µi le-a aruncat, apoi a tåiat µi capota maµinii.
A unit locul scaunelor din spate cu portbagajul µi µi-a depozitat acolo uneltele lui
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de lucru. Era foarte dificil så mai recunoµti maµina; acel grilaj care o fåcea så
semene cu Mercedesul, cåzuse. Într-o zi, pe când mergea, vântul i-a ridicat capota
µi i-a rupt-o. Astfel cå a ajuns så se vadå tot ce era înåuntru: motorul µi celelalte.
El era angajat în mai multe lucråri µi mergea cu ea peste câmpuri µi drumuri
stâncoase, în tot felul de locuri. Totul ajunge acum så fie acoperit de noroi. Nu de
aceastå „fatå” m-am îndrågostit eu.Acum µi roøile µi caroseria sunt defecte. Frânele
abia mai funcøioneazå. Toatå maµina e fåcutå praf. Într-o noapte, iese de pe câmp
µi intrå pe µoseaua principalå, dar råmâne fårå combustibil. Iese din maµinå µi o
ia pe jos. Nu se aµtepta så se întâlneascå cu cineva dar, în cele din urmå, apare o
maµinå. Face semn omului µi acela se opreµte. Îl roagå: „Vå rog, dacå puteøi så
îmi daøi un pic de combustibil, cåci am råmas fårå µi vreau så ajung acaså.”
Omului i se face milå de el, îl duce la benzinårie, îµi ia un litru de combustibil µi
se întoarce la maµinå. Dar farurile råmåseserå aprinse, prin urmare i s-a dus
bateria. Pune combustibilul în rezervor. Omul care l-a ajutat îµi pune bateria lui
la bateria omului nostru ca s-o reîncarce, råsuceµte cheia µi… maµina porneµte!
Aceasta este trezirea.
Dupå ceva timp, primeµte o scrisoare de la poliøia din statul în care locuieµte.
În scrisoarea respectivå i se comunicå cå conduce o maµinå care nu prezintå
condiøii de siguranøå în trafic µi trebuie så-µi repare maµina. Ωi omul nostru o
face. Îµi reparå farurile ca så aibå o luminå corespunzåtoare, µi suspensia ca
maµina så fie echilibratå, µi roøile ca så poatå så meargå drept, o µi spalå ca så
îndepårteze noroiul de pe ea. Aceasta este reformarea.
Într-o zi µi-a parcat maµina pe o stradå, µi un alt om trecând pe acolo, se uitå
la ea µi dintr-odatå vede ceva ce nimeni altcineva nu a putut så vadå. Omul
acesta este un expert în automobile. El se duce la casa unde este parcatå maµina
µi întreabå cui îi aparøine maµina, µi omul care „se pricepe la toate” îi spune: „E
a mea.” „O så-øi dau 400 de dolari pe ea.” El plåtise doar 300 de dolari pe ea µi
asta a fost cu mult timp înainte ca så se fi întâmplat toate acele lucruri. De aceea
zice: „Då-mi 425 de dolari.” Omul o cumpårå µi o pune într-un garaj. Închide
uµile de la garaj µi începe lucrarea de restaurare. Cutreierå întreaga øarå pentru
piese de schimb, gåseµte portbagaj, gåseµte o capotå nouå, µi începe lucrarea de
refacere care dureazå trei ani. În cele din urmå, când se deschide uµa garajului,
iese un Studebaker Golden Hawk într-o stare perfectå, chiar µi mai frumoaså
decât atunci când a ieµit prima datå din fabricå. Aceasta este lucrarea de restabilire.
Uneori Domnul trimite trezire. Ce bun este El cå ne trimite aceastå trezire,
cåci noi suntem morøi! Alteori El reformeazå ceva. Ωtim cu toøii despre marea
lucrare de reformare pe care a fåcut-o de-a lungul istoriei. Ωi eu sunt foarte bucuros
cå s-a petrecut acel lucru în istorie când lucrurile erau într-o stare atât de rea. Dar
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Dumnezeul nostru are intenøia de a-Ωi reface planul Såu. Ωi dacå noi Îi dåm voie,
El va face tot ce Îi stå în putinøå pentru a lucra în inimile noastre. Acesta nu este
un lucru nou. Pe tot parcursul istoriei Bisericii, începând cu primul secol dupå
cåderea ei, El a lucrat la acest proces de restabilire. În fiecare generaøie, Domnul
a avut oameni care au venit µi I-au îngåduit Lui så lucreze. La început au fost
catharii µi patarenii, paulicienii µi bogomilii, waldensienii µi albigenµii, lolarzii µi
husiøii. Apoi anabaptiµtii µi fraøii uniøi, µi dupå aceea, miµcarea fraøilor; acea
miµcare „Turma micå” din China. Pe tot parcursul istoriei Bisericii, Domnul a
avut dintre aceia care au våzut ceva din aceastå lucrare de restabilire µi au venit
la El ca så se facå lucrarea. Intenøia Lui nu s-a schimbat.
Aµ vrea så privim împreunå la acest plan al lui Dumnezeu aµa cum îl vedem
exprimat prin chivot µi cortul întâlnirii. Ωtiøi cu toøii ce a fost chivotul. Când
Moise împreunå cu copiii lui Israel au ieµit din Egipt µi au intrat în pustie, Domnul
a zis: „Så se facå o contribuøie pentru Mine µi så construieµti un chivot.” Era o
cutie din lemn acoperitå cu aur pe dinåuntru µi pe dinafarå. Peste acest chivot se
aflau heruvimii de aur ce îl acopereau cu aripile lor, µi chiar deasupra se afla
scaunul îndurårii, iar în låuntrul chivotului era mårturia pe care Dumnezeu o
poruncise lui Moise s-o punå. Era un vas de aur cu manå; toiagul lui Aaron care
înfrunzise. Ωtie toatå lumea ce simbolizeazå toiagul lui Aaron care înfrunzise,
nu? Tot acolo erau µi Tablele legii. La început chivotul a fost numit chivotul
mårturiei. De paisprezece ori în Scripturå, Dumnezeu se referå la chivot ca fiind
chivotul mårturiei. Dar începând cu Numeri 10:3 lucrurile se schimbå. Acolo
este numit chivotul legåmântului. Ωi chivotul vorbeµte despre Cristos. Ωi acest
vas de aur cu manå - Domnul Isus a zis: „Eu sunt pâinea vieøii.” Toiagul lui
Aaron înfrunzit - Domnul a spus: „Eu sunt învierea.” Tablele legii reprezintå
imaginea Duhului Sfânt. În Ieremia 31, se spune cå va veni timpul când El va
scrie legile Lui în inimile noastre. Ωi în loc de a avea o lege exterioarå care så ne
arate calea pe care trebuie så mergem, vom avea o lege interioarå in inimile
noastre. Domnul Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevårul µi Viaøa.” Acest chivot
vorbeµte despre Domnul nostru Isus Cristos. El a fost aµezat în cortul întâlnirii,
în Sfânta Sfintelor, µi acesta a fost cel mai sfânt loc de pe påmânt. În acele zile
marele preot mergea în Sfânta Sfintelor doar o datå pe an, în ziua ispåµirii. Stropea
cu sânge în vederea iertårii påcatelor în anul acela. Era apoi Locul Sfânt: acolo
se desfåµura slujirea preoøeascå; acolo era µi lampadarul de aur, acolo era µi masa
de aur cu pâinile puse pe ea, µi altarul de aur cu tåmâie. Era apoi µi curtea din
afarå unde se afla ligheanul de aramå. Chivotul din cort este o imagine a planului
veµnic al lui Dumnezeu, a faptului cå Domnul locuieµte în mijlocul poporului
Såu. Acela este un locaµ al lui Dumnezeu în Duhul. Întregul cort este Cristos,
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Omul cel nou, Cristos în fiecare dintre cei ce se aflå în El, iar chivotul reprezintå
Persoana Domnului Isus, Capul Trupului, Împåratul Împåråøiei, Marele Preot.
Ce anume s-a întâmplat de s-a schimbat numele din chivotul mårturiei în
chivotul legåmântului? Mårturia Domnului este: Veniøi la Mine toøi cei trudiøi µi
împovåraøi, µi Eu vå voi desfåta, Eu vå voi da viaøå, vå voi spåla påcatele, voi fi
un Tatå pentru voi, iar voi veøi fi mântuiøi pentru veµnicie. Dar în Numeri 10:11-13,
poporul a pornit µi a fost chemat så Îl urmeze pe Domnul. Este un lucru så fii
mântuit, så ai viaøå veµnicå, dar este un alt lucru så Îl urmezi pe Domnul oriunde
merge El. Norul era înåløat deasupra cortului, poporul urma norul ziua µi stâlpul
de foc noaptea, pânå ajungea la locul aråtat de Dumnezeu. Dar ce s-ar fi întâmplat
daca lor le-ar fi plåcut så råmânå în locul în care se aflau? Ei înså, îµi supuneau
voinøa lor voinøei Domnului. Ei au experimentat Domnia Lui, au învåøat ascultarea
µi L-au urmat pretutindeni pe Domnul. Aceasta este o relaøie pe bazå de legåmânt
cu Domnul. Domnul este gata så te mântuiascå, så îøi ierte påcatele. O, dar El
doreµte atât de mult så Îl urmezi, oriunde merge! El doreµte foarte mult så ne
creascå µi så ajungem fii maturi.
Aceastå imagine a chivotului µi a cortului, a poporului lui Dumnezeu care
urma chivotul µi a chivotului care se deplasa dintr-un loc într-altul, este o imagine frumoaså a planului lui Dumnezeu. Israel a ajuns în øara Canaanului. Aµ
vrea ca împreunå så urmårim locurile pe unde au circulat chivotul µi cortul. Ωi aµ
vrea så înøelegeøi, dupå cum s-a exprimat µi Pavel în chip alegoric referitor la
cele douå femei, în acelaµi fel, locurile pe unde a circulat chivotul sunt de asemenea
alegorice. Ωi totul s-a întâmplat pentru învåøåtura noastrå. Au fost scrise aceste
lucruri ca noi så ne înøelepøim µi så vedem cåile Domnului.
Så începem acum så urmårim traseul chivotului dupå ce au trecut ei râul
Iordan. Primul loc la care au ajuns, dupå ce au traversat Iordanul, a fost Ghilgal.
Ghilgal înseamnå a te învârti încontinuu în cerc. E foarte important ce s-a întâmplat
acolo. Înainte de toate, în toøi anii cât au fost în pustie niciunul dintre israeliøi nu
a fost tåiat împrejur. Probabil cå erau cam un milion de bårbaøi. Ωi pe parcursul a
patruzeci de ani nimeni dintre ei nu a fost tåiat împrejur, dar când au ajuns la
Ghilgal, toøi au fost tåiaøi împrejur. Spune în Biblie cå locul acela a fost numit
„Dealul prepuøurilor”. A fost un eveniment extraordinar. De asemenea, ziua în
care au traversat ei Iordanul era ziua a zecea din luna întâi. Ziua a paisprezecea
era ziua de Paµte. Deci primul loc din Øara promiså, unde au sårbåtorit ei Paµtele,
a fost Ghilgalul. A fost de asemenea, locul unde Iosua a luat douåsprezece pietre
din Iordan µi le-a aµezat ca semn de aducere aminte. Au luat douåsprezece pietre
de pe påmânt uscat µi le-au pus în Iordan. Despre ce ne vorbeµte aceastå imagine? Ghilgalul ne vorbeµte despre crucea lui Isus Cristos. Paµtele reprezenta
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momentul când au stropit uµiorii uµii cu sânge ca så nu fie nimiciøi de înger.
Când Mielul lui Dumnezeu a fost înjunghiat, - Domnul Isus - a fost înjunghiat pe
cruce µi sângele Lui ne curåøå påcatele; toate påcatele noastre, pentru totdeauna,
spålate pentru totdeauna prin sângele Såu scump. Ghilgal vorbeµte despre un
cerc, despre a te învârti încontinuu. Se spune cå la Ghilgal ocara lui Israel a fost
îndepårtatå. Påcatele noastre încontinuu, veµnic sunt spålate prin sângele Mielului.
Tåierea împrejur - despre ce anume vorbeµte ea? Tåierea împrejur, în Noul
Testament, vorbeµte despre botez, în Coloseni 2. La cruce noi am fost råstigniøi
împreunå cu Cristos. Acesta este botezul. Am fost botezaøi în Domnul Isus Cristos,
iar când El a fost råstignit, µi eu am fost råstignit. Când El a înviat din morøi, µi eu
am înviat împreunå cu El în înnoirea vieøii. Domnul a rezolvat problema påcatelor
mele prin sângele Såu. Dar a rezolvat problema naturii mele påcåtoase prin
moartea Lui. Pe omul cel vechi care practica påcate, Domnul l-a dat la moarte pe
cruce. Ωi toate lucrurile pe care le-am fåcut eu vreodatå, toate au fost spålate prin
sângele Lui. Despre aceasta vorbeµte µi acea gråmadå de pietre. Pietrele care s-au
aflat în apa morøii, în râul Iordan, au ieµit la viaøå. Pietrele care erau vii, erau pe
påmânt uscat, au fost puse în apå så råmânå moarte pentru totdeauna. Ghilgal
vorbeµte despre crucea Domnului Isus Cristos. Pe cruce Domnul a declarat: „S-a
ispråvit!” Lucrarea Lui de ispåµire s-a terminat. Faptul cå tu ai murit cu El pe
cruce e un fapt împlinit. Orice biruinøå care va fi obøinutå vreodatå a fost deja
obøinutå de Domnul Isus pe cruce. Întreaga creaøie a fost råstignitå în Cristos.
Noua creaøie este acum aduså la viaøå împreunå cu El prin înviere. Ωi acesta este
primul loc din Vechiul Testament unde ajung chivotul µi cortul întâlnirii. De la
Ghilgal, au pornit pentru a cuceri întreaga øarå a Canaanului. Domnul spusese cå
„orice loc unde va cålca talpa piciorului vostru vi-l voi da.” Ωi astfel, ei au mers
ca så intre în ståpânirea posesiunilor. Aµa am început µi noi viaøa de creµtini. Am
venit la Mântuitorul. Ce Mântuitor bun este El! Noi venim la Mântuitorul care a
murit pentru noi pe cruce. Primim sângele Lui curåøitor, primim faptul cå am
murit împreunå cu El µi am înviat împreunå cu El µi apoi descindem la luarea în
ståpânire a realitåøilor. Ωi cât de mari sunt acele posesiuni! Domnul ne spune cå
avem o mare moµtenire în Cristos. Suntem chemaøi så intråm în ståpânirea acelor
posesiuni. Apoi, în Iosua capitolul 18, dupå ce au cucerit multe lucruri pornind
de la Ghilgal, µi-au mutat tabåra în altå parte.
Urmåtorul loc în care au pus cortul a fost în Silo. Silo vorbeµte despre pacea
cu Dumnezeu. Noi venim la Domnul la cruce, iar rezultatul marii Lui lucråri ne
duce la pacea cu Dumnezeu. Nu este uimitor faptul cå acel loc de deasupra
chivotului se numea scaunul îndurårii? Psalmistul zice în douå locuri cå „tronul
Tåu sau scaunul Tåu de domnie, Dumnezeule, este întemeiat pe dreptate µi
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judecatå.” Dacå tronul Lui este întemeiat pe dreptate µi judecatå, niciunul din noi
nu ar putea sta în picioare, cåci noi suntem nedrepøi. Iar dreptatea cere ca noi så
plåtim pentru påcatele noastre. Cum poate så fie pentru noi un scaun al îndurårii?
O, sângele Domnului Isus. Cristos a devenit dreptatea noastrå. Ωi judecata Tatålui
este satisfåcutå atunci când vede sângele Fiului. Ωi astfel, acest tron devine un
scaun al îndurårilor, tronul harului, iar noi avem pace cu Dumnezeu. Din Silo au
descoperit ei apoi care era moµtenirea lor. Iosua a împårøit fiecårei seminøii
moµtenirea pe care trebuia så o aibå. Aceasta cred cå este experienøa fiecåruia
dintre noi dupå ce devenim creµtini. Mai întâi ne întâlnim cu Mântuitorul, aflåm
ce a fåcut Isus la cruce pentru noi, ne bucuråm nespus, apoi intråm în acea relaøie
minunatå, având pacea lui Dumnezeu. Vedem marea moµtenire care este a noastrå
în El. Dar dupå un timp, eu, cel puøin, am descoperit cå ceva nu este în ordine.
Încep så descopår ceea ce a scris Pavel în Romani 7. Descopår cå chiar lucruri pe
care nu vreau så le fac, tocmai pe acelea le fac. Iar lucruri pe care vreau så le fac,
nu le pot face. Casa lui Dumnezeu, despre care vorbeµte cortul, Casa lui Dumnezeu
de aståzi este o Caså plinå de dragoste. Dragoste între fraøi µi surori, dragostea
sfinøilor pentru Domnul. Este o Caså a iertårii. Este o Caså a unitåøii în Duhul.
Dar eu simt cå uneori nu prea îi iubesc pe sfinøi. Domnul spune, „dragostea nu
pune la socotealå o nedreptate fåcutå.” Dar eu må simt jignit numai la gândul cå
mi s-a fåcut o nedreptate. De asemenea, må trezesc cå tot lupt contra unitåøii
sfinøilor, sunt o persoanå care mereu cauzeazå diviziuni. Ωi mi-am dat seama cå
tot despre ce a vorbit Domnul în cazul cu Ghilgalul, este lucrarea obiectivå a
crucii, odatå pentru totdeauna. Dar am descoperit cå am nevoie de o lucrare în
plus a crucii în viaøa mea, ceva subiectiv. Domnul spune: „Dacå vrea cineva så
vinå dupå Mine, så se lepede de sine, så îµi ia crucea zilnic µi så Må urmeze.”
Ceva din puterea acelei cruci trebuie så lucreze pentru mine în fiecare zi. Pentru
cå eu încå sunt legat de acest trup pânå va veni Domnul din nou sau pânå ce eu
voi merge så fiu cu El. Sunt prins în acest trup. Ωi în acest trup se aflå principiul
påcatului, carnea, egoismul. Ωi am nevoie de ceva care så anihileze acea lucrare
în mine zilnic. De aceea, ca Israeliøii så intre cu adevårat în ståpânirea posesiunii
lor, cortul a trebuit så se miµte mai departe.
Iosua 24:1 „Iosua a adunat toate seminøiile lui Israel la Sihem µi a chemat pe
båtrânii lui Israel, pe cåpeteniile lui, pe judecåtorii lui µi pe cåpeteniile oastei.
Ei s-au înfåøiµat înaintea lui Dumnezeu.” Apoi versetul 25 „Iosua a fåcut în ziua
aceea un legåmânt cu poporul µi le-a dat legi µi porunci la Sihem. Iosua a scris
aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu a luat o piatrå mare µi a ridicat-o
acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului”. Sanctuarul este un alt
cuvânt pentru cort. Deci, au deplasat cortul µi chivotul la Sihem.
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Despre ce vorbeµte Sihemul? Reøineøi cå aceasta este o alegorie µi lucrurile li
s-au întâmplat lor pentru învåøåtura noastrå. Sihem este primul loc unde a ajuns
Avraam când a intrat în øarå. Ωi este primul loc unde a ajuns Iacov când a revenit
în øarå de la Laban. Era acolo un copac remarcabil, iar acel copac vorbeµte despre
cruce. Au zidit altare acolo. Ωi aceasta vorbeµte despre cruce. Tot acesta este µi
locul unde fiii lui Iacov au ucis pe toøi din cetate. Acolo a avut loc un mare
måcel. Iar înainte ca så fie uciµi toøi acei oameni, ei au fost tåiaøi împrejur. Tot
acest loc este locul unui mormânt remarcabil. Este locul unde au fost îngropate
oasele lui Iosif dupå ce l-au adus din Egipt. Sihemul vorbeµte despre lucrarea
subiectivå a crucii în vieøile noastre, lucrare care continuå. Acea lucrare prin care
eu îmi iau crucea în fiecare zi µi-L urmez, când strig cåtre Domnul: „Cine må va
izbåvi de acest trup de moarte?” (Romani 7). „Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu
prin Isus Cristos.” Crucea Domnului nu este ceva ce s-a întâmplat odatå pentru
totdeauna, ci este ceva ce poate så lucreze în noi în fiecare zi. Fratele nostru
Pavel a spus: „Mor în fiecare zi.” Desigur, întrucât murea zilnic, el µi tråia zilnic
împreunå cu Cristos. În acest loc se petrece realitatea din Galateni 2: „Am fost
råstignit împreunå cu Cristos µi tråiesc... dar nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieµte
în mine. Ωi viaøa pe care o tråiesc acum în trup, o tråiesc prin credinøa Fiului lui
Dumnezeu care m-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru mine.” Fraøi µi surori, la
aceastå viaøå ne-a chemat Domnul.
Deci, pentru a intra în ståpânirea posesiunilor ei au ajuns la Ghilgal; acolo sau întâlnit cu Mântuitorul, cu lucrarea Domnului de la cruce, odatå pentru
totdeauna. Apoi, au intrat în realitatea påcii cu Dumnezeu. Dar, pentru a intra în
ståpânirea posesiunilor, au ajuns la un alt loc care vorbeµte despre lucrarea
subiectivå a crucii. Iosua 24:28 „Apoi Iosua a dat drumul poporului µi s-a dus
fiecare în moµtenirea lui.” Care a fost urmåtorul loc în care a ajuns cortul?
Urmåtorul loc a fost Betel. Betel înseamnå Casa lui Dumnezeu. În fine, ceea ce
vorbeµte despre Casa lui Dumnezeu, cortul, ajunge în locul care este Casa lui
Dumnezeu. Pentru a gåsi aceasta, trebuie så mergem la sfârµitul cårøii Judecåtori.
Cred cå am vorbit despre ultimele capitole ale cårøii Judecåtori cu altå ocazie.
Cartea Judecåtori este reprezentatå în mod cronologic din capitolul 1 pânå la
capitolul 16. Dar acøiunea din ultimele cinci capitole se desfåµoarå înainte de
cartea Judecåtori înainte sau în prima parte a cårøii Judecåtori. Capitolele 17 µi
18 s-au petrecut în aceeaµi perioadå cu Iosua 19. La sfârµitul cårøii Judecåtori
gåsim acea întâmplare despre Levitul care a avut o øiitoare: când el µi-a petrecut
timpul în cetatea lui Beniamin, ea a fost violatå µi uciså. Când întreg Israelul a
aflat despre aceastå imoralitate, a cerut ca toøi cei care au såvârµit fapta aceasta så
fie pedepsiøi. Beniamin a fost prea mândru µi a spus: „Nu.” Ωi atunci întregul
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popor s-a adunat la luptå împotriva lui Beniamin. La începutul acestei lupte,
poporul Israel a suferit pierderi. În Judecåtori 20:26-28 spune: „Toøii copiii lui
Israel µi tot poporul s-au suit µi au venit la Betel; au plâns µi au råmas acolo
înaintea Domnului, au postit în ziua aceea pânå seara, µi au adus arderi de tot µi
jertfe de muløumire înaintea Domnului. Ωi copiii lui Israel au întrebat pe Domnul
- acolo se gåsea atunci chivotul legåmântului lui Dumnezeu, µi Fineas, fiul lui
Eleazar, fiul lui Aaron, ståtea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu, - µi au zis:
,,Så mai pornesc la luptå împotriva fiilor fratelui meu Beniamin, sau så må las?”
Domnul a råspuns: ,,Suiøi-vå, cåci mâine îi voi da în mâinile voastre.”
Vedem deci cå cortul µi chivotul lui Dumnezeu erau în Betel în acele zile.
Aceasta nu putea fi la sfârµitul perioadei Judecåtorilor, cåci acea perioadå
cuprindea 350 de ani. Fineas, fiul lui Eleazar, era încå marele preot. Iar Eleazar
murise la sfârµitul cårøii lui Iosua. Fineas fusese un om matur deja în pustie. Vå
aduceøi aminte întâmplarea aceea când Fineas, cu suliøa, a pus capåt acelei plågi
pe care o låsase Dumnezeu. Deci aceasta este ceva ce s-a întâmplat chiar la
începutul cårøii Judecåtori. Aµadar, chivotul µi cortul erau la Betel. Este interesant
cum Israel a fost dispus så judece acea imoralitate care se petrecuse. Vedem cum
s-au desfåµurat lucrurile. Ghilgal – crucea Domnului Isus, Silo – pacea cu
Dumnezeu, Sihem – o lucrare mai avansatå a crucii, care apoi ne duce la Betel –
Casa lui Dumnezeu. La sfârµitul cårøii Judecåtori se spune cå existå un drum
între Sihem µi Betel.
Fraøi µi surori, planul lui Dumnezeu este de a avea un locaµ în Duhul în
mijlocul poporului Såu, aståzi. Ωi oriunde El are acest loc, tot ce se petrece acolo
este depozitat în acea cetate care într-o zi se va aråta din cer. Deci, poporul se afla
pe påmântul pe care se cuvenea så fie atunci când erau la Betel. Când s-au mutat
mai departe cu chivotul µi cu cortul, nu au pierdut ceea ce au avut. Realitatea
lucrårii mântuitoare a crucii Domnului Isus råmânea cu ei. Realitatea påcii cu
Dumnezeu råmânea cu ei. Realitatea lucrårii crucii de fiecare zi în vieøile noastre
råmânea cu ei. Pentru mine este un lucru uimitor atunci când ajungem la 1Samuel
µi vedem cå, în loc så fie la Betel Casa lui Dumnezeu, cortul, acesta a fost mutat
înapoi la Silo. Fraøi µi surori, aceasta ne vorbeµte µi nouå ceva. Dacå te afli în
carne, este greu så tråieµti în Casa lui Dumnezeu. Când Domnul începe så ne
arate prima datå câte ceva, începem så ne bucuråm. Ne adunåm împreunå pentru
El, experimentåm lucrarea Mântuitorului, suntem plini de bucurie având pace
cu Dumnezeu, suntem gata så ne luåm crucea în fiecare zi µi så-L urmåm µi så
locuim în acel loc unde se aratå dragostea lui Dumnezeu, unde existå unitatea
poporului lui Dumnezeu, unde este o caså a iertårii, unde Domnul Isus este
Capul absolut µi unde noi ne raportåm într-un mod corespunzåtor la El µi unii la
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aløii. Dar existå un risc: se poate ca pe måsurå ce trec zilele, poporul Domnului
så oboseascå µi så aparå descurajarea. Spunem: „E prea dificil!” Citim ce i-a
scris Pavel lui Timotei: cå µi-a ispråvit alergarea. Dar în ceea ce ne priveµte pe
noi, noi nu µtim cât mai avem pânå la final. Sau cå el a luptat lupta cea bunå. Dar
câte runde mai avem noi? Braøele încep så ne oboseascå. Ωi atunci spunem: „Så
mergem înapoi la pacea cu Dumnezeu. Vom merge în cer, asta-i suficient. Putem
så ne odihnim puøin. Så nu mai fie atât de mult din acest proces al morøii zilnice.
Så nu mai trebuiascå necurmat så urmårim norul µi stâlpul de foc. Vreau så µtiu
unde merg. Ωi astfel ne trezim înapoi în Silo. Nu luåm neapårat aceastå hotårâre
de a ne întoarce înapoi. Dar când acest raøionament se naµte în inima noastrå,
deja µi suntem acolo. Scopul lui Dumnezeu înså este Casa Lui, Betelul. Iar acum
ne aflåm într-un loc care place mai mult cårnii noastre. Iar când acest lucru se
petrece, Casa ajunge sub judecatå. Ωi Domnul este dispus ca chivotul så ajungå
chiar în captivitate. Aceasta s-a µi întâmplat.
Nu este interesant cå fiii lui Levi, Fineas µi Hofni, au fost niµte oameni imorali?
Ei se culcau cu femeile care veneau så slujeascå în Casa lui Dumnezeu. Furau
din jertfele care se aduceau înaintea lui Dumnezeu. Ωi totuµi, nimeni nu a luat
nicio måsurå. Când cortul se afla la Betel µi avea loc vreo imoralitate, întreg
poporul se ridica µi cerea så se facå dreptate. Dar, pe terenul de la Silo, atunci
când te duci înapoi - oricine trebuie så treacå pe acolo o datå - dar când te duci
înapoi µi spui cå „ce a fost vechi acela este bun, totul este în regulå, sângele
acoperå totul”, atunci judecata cade peste Casa lui Dumnezeu. Sfinøii sunt mântuiøi,
dar Casa ajunge sub judecatå.
Så citim din Psalmul 78:59-61 „Dumnezeu a auzit, µi S-a mâniat, µi a urgisit
råu de tot pe Israel. A påråsit locuinøa Lui din Silo, cortul în care locuia între
oameni. Ωi-a dat slava pradå robiei, µi måreøia Lui în mâinile vråjmaµului.” În
englezå spune cå Ωi-a dat puterea pradå robiei. Aceasta înseamnå cå chivotul a
fost luat de filisteni. Vå aduceøi aminte acea întâmplare când Israel a fost în
råzboi cu filistenii. Israel a suferit pierderi µi atunci ei au spus: „Ωtim ce s-a
întâmplat. Avem nevoie de chivot. Acesta ne va proteja.” Ωi atunci, cei doi preoøi
imorali, Fineas µi Hofni, s-au dus înapoi la Silo µi au luat chivotul, l-au adus în
tabårå µi poporul a scos strigåte atât de mari, cå filistenii au fost cuprinµi de
spaimå. Dar, în loc så meargå înapoi în øara lor, au zis: „Så ne întårim.” Filistenii
i-au învins din nou pe israeliøi, au luat chivotul µi l-au dus în øara lor. Judecata a
cåzut asupra Casei lui Dumnezeu când ei au påråsit terenul Casei lui Dumnezeu
µi s-au muløumit doar cu faptul de a fi mântuiøi.
Aceasta este o alegorie. Ea ne învaøå ceea ce trebuie så µtim, deoarece noi am
fost chemaøi så avem aceastå relaøie cu Dumnezeu. Dacå Domnul te-a chemat la
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restaurare, modul prin care poøi så råmâi în harul lui Dumnezeu este ca, în
ascultare, så råmâi pe terenul unde te-a chemat El. Nu te retrage, nu da înapoi
spre ceva ce øi se pare mai uµor. Eu socotesc cå perioada de timp cât chivotul a
fost în afara cortului, este în jur de 66 de ani. Acesta este µi numårul cårøilor din
Biblie. Nu se µtie exact numårul lor, dar cam atâøia sunt. Ωi de fiecare datå când
era ziua ispåµirii, marele preot se ducea în Sfânta Sfintelor µi n-avea nimic de
fåcut acolo. Nu avea pe ce så stropeascå cu sânge. Cåci era un cort gol. Pe
dinafarå, totul aråta ca µi cum lucrurile erau în regulå. Se aduceau jertfe, lucrurile
erau acolo: lampadarul de aur, masa cu pâinile pentru pus înainte, tåmâia pe
altarul de aur, dar chivotul nu era. Ωi în toøi aceµti ani, israeliøii mergeau acolo,
fiind doar niµte oameni religioµi.
Så vå spun care au fost ultimele douå opriri ale cortului. Dupå ce s-au dus
înapoi la Silo, probabil dupå ce Saul a devenit împårat, chivotul s-a mutat la
Nob. Acolo s-a dus µi David când a fugit de Saul. Nu avea sabie, nu avea ce så
månânce. S-a dus la preotul care era acolo µi i-a spus: „Sunt trimis de împårat.
Då-mi ceva så månânc cåci mi-e foame.” I s-a spus: „Ce avem aici este doar
pâinea de pe maså. Poøi så månânci dacå eµti curat.” Ωi a spus: „Suntem curaøi.”
Astfel, au mâncat acele pâini care erau pentru punerea înainte. Apoi l-a întrebat:
„N-ai µi o armå aici? Am uitat så-mi iau arma.” I-a spus: „În spatele altarului se
aflå sabia lui Goliat.” David a spus: „Då-mi-o, cåci nu-i alta ca ea.” Deci, cortul
era acolo la Nob. Chiar µi Domnul Isus spune: „Nu µtiøi ce a fåcut David când a
mers la Nob, cum a intrat în Casa lui Dumnezeu µi a mâncat pâinile pentru
punerea înainte?” Când Saul a auzit cå l-au ajutat pe David, s-a înfuriat. A dat
poruncå oamenilor såi: „Ucideøi-i pe preoøi!” Nimeni nu a vrut så se atingå de
preoøi, cåci le era teamå. Dar påstorul lui Saul, Doeg Edomitul, a spus: „Voi face
eu asta.” Ωi astfel, a ucis 85 de oameni care purtau efodul. Nob înseamnå înåløime
foarte mare. Este ceva în omul natural care pare un lucru plåcut atunci când el se
înaløå. În Biblie, locurile acestea sunt numite înåløimi.
Ultima înåløime unde vedem cortul este marea înåløime de la Gabaon. Toøi
din Israel continuau så meargå acolo la cort, care era un cort gol. Când David a
ajuns la tron, a spus: „Trebuie så aducem înapoi chivotul. Nu l-am cåutat în
zilele de la început.” Unde era el? Filistenii l-au avut µapte luni, µi dupå ce au fost
blestemaøi, au apårut tot felul de bube pe ei, zeul lor a cåzut la påmânt µi s-a fåcut
bucåøi, atunci l-au trimis înapoi în Israel. Când a ajuns în Israel, a ajuns într-un
loc numit Chiriat-Ieriam, în casa unui om numit Abinadab. Acela locuia într-o
caså pe un deal. Avea un fiu numit Eleazar, pe care l-a sfinøit ca så aibå el grijå de
chivot. Ωi acolo a stat chivotul douåzeci de ani. Douåzeci de ani în casa unui om
umil din Chiriat-Iearim. Marele cort se afla pe înåløimea de la Gabaon. Care
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credeøi cå a fost locul cel mai valoros? Cortul gol care fusese fåcut pentru chivot
µi care se afla pe o înåløime, sau acea micå caså de pe un deal din Chiriat-Iearim?
Ceea ce vorbeµte despre realitatea Domnului Isus, aceea avea importanøå.
Câteodatå, când vå gândiøi la strângerile voastre, câøiva oameni, vå întrebaøi:
„Dar ce suntem noi, câteva oi? În schimb, auzim în jurul nostru despre mari
lucruri religioase, de ceva ce pare a fi într-adevår ceva mare.” Dar ce credeøi cå
este mai preøios în ochii Domnului? Prezenøa Domnului Isus într-un loc unde El
este recunoscut µi este acceptat drept Cap, unde poporul Såu tråieµte în dragoste,
se øine de unitatea Duhului lui Dumnezeu µi formeazå un locaµ al lui Dumnezeu
în Duhul, sau vreo lucrare mare a omului, care nu este decât paie, fân µi trestie?
Vå spun cå aceastå lucrare de restabilire este micå, dar este preøioaså. Ωi noi am
fost chemaøi la aceastå lucrare. O, så învåøåm µi noi de la israeliøi, så nu ne
deplasåm de pe acest teren. Pare aµa de dificil. Dar la sfârµit, când vom sta înaintea
Domnului, vom vedea ce anume a meritat.
David a avut pe inimå dorinøa de a aduce chivotul. S-a dus deci la casa lui
Abinadab µi a luat chivotul. Dar n-au µtiut cum så-l manevreze µi l-au transportat
într-un mod greµit. Dupå ce a murit un om, s-au speriat µi atunci l-au dat unui om
numit Obed-Edom, din Gat. Este interesant. Obed înseamnå slujitor. El era din
Gat, o cetate a filistenilor. Nu este clar, dar se poate ca acest om så fi fost un
filistean care a påråsit øara acelor necuraøi µi s-a aµezat în Israel. Chivotul a råmas
acolo trei luni µi Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom. David a cercetat
în Scripturå så vadå cum se transportå chivotul, µi apoi au venit µi au adus chivotul.
Dar o mare tainå a avut loc. Dacå nu aøi µti istorioara, aøi spune cå l-au luat µi l-au
pus în cortul lui Moise, în Sfânta Sfintelor. Dar nu aµa a fåcut David. El l-a dus
pe muntele Sionului din Ierusalim. Ωi a fåcut acolo, pentru el, un alt cort, numit
cortul lui David. A pus acolo un alt altar µi în anii care au urmat pânå s-a zidit
Templul, probabil cam 44 de ani, au existat douå corturi. Cortul lui Moise – gol
– µi cortul lui David, unde se afla ceea ce vorbeµte de Domnul Isus. Unde credeøi
cå se duceau toøi din Israel când voiau så aducå jertfe Domnului? Aproape toøi se
duceau la cortul lui Moise din Gabaon. Chiar µi Solomon, când a ajuns împårat,
µi-a luat toatå suita µi s-a dus la Gabaon. Ωi acolo a adus o mie de jertfe pe altar.
În noaptea aceea, când s-a culcat, Domnul i S-a aråtat într-un vis. Ωi Domnul l-a
întrebat: „Ce vrei så-øi dau? Cere-Mi µi-øi voi da.” El a spus: „Doamne, vreau så
am o inimå care aude, înøelepciune µi pricepere.” Domnul i-a zis: „Pentru cå aµa
ceva ai cerut, îøi voi da în plus multe altele.” Scriptura spune cå el s-a trezit
dimineaøa µi a våzut cå fusese un vis. S-a dus la Ierusalim, a stat înaintea chivotului
µi a adus acolo jertfe. Apoi a dat un ospåø pentru prietenii såi. Înainte de a fi avut
înøelepciune, s-a dus µi el la Gabaon ca toøi ceilaløi. Dupå ce a avut acea viziune
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de la Domnul, a våzut. A abandonat locul acela µi s-a dus la cortul lui David.
Apoi, Solomon a zidit Templul din Ierusalim.
Vå aduceøi aminte cå am spus mai înainte cå atunci când Domnul restabileµte
ceva, nu merge înapoi la primul loc, ci merge mult mai departe. Înainte, când
chivotul µi cortul s-au aflat în Betel, la Casa lui Dumnezeu, acesta a fost un lucru
bun, cortul se afla pe terenul potrivit. Dar, când Domnul a restabilit lucrurile, El
nu a dus chivotul înapoi la Betel, ci la Ierusalim, loc care nu fusese descoperit
poporului Såu pânå atunci. Muntele Sionului. Tot în Psalmul 78, psalmul lui
Asaf, versetele 67 µi 68: „Înså a lepådat cortul lui Iosif µi n-a ales seminøia lui
Efraim; ci a ales seminøia lui Iuda µi muntele Sionului, pe care-l iubeµte.” Domnul
restabilise mai mult decât fusese înainte. A refåcut mai mult decât avusese înainte.
Fraøilor, Domnul vrea så facå o lucrare minunatå de restabilire pânå când va
veni El. Eu cred cå Domnul nu vrea så readucå lucrurile înapoi la slava care a
fost în primele secole, ci cred cå vrea så treacå dincolo de aceasta. Dar când
citim Noul Testament, ne întrebåm: „Dar cum putem ajunge acolo? Noi avem
mult mai puøin decât ce au avut ei.” Dar lucrurile stau ca µi în cazul råmåµiøei ce
s-a întors din Babilon. Aceia, când au våzut noul Templu, au plâns. Erau cei care
våzuserå Templul cel vechi µi slava lui. Domnul le-a spus: „Templul acesta pare
a fi nimic în comparaøie cu celålalt, dar slava Templului acestuia va fi mai mare
decât slava Tempului lui Solomon.”
Så råmânem pe terenul Casei lui Dumnezeu. Så påstråm lucrurile preøioase
pe care Domnul ni le-a descoperit. Så ståm cu inimile noastre înaintea Domnului
astfel încât El så poatå så ne descopere din ce în ce mai multe lucruri. Så nu dåm
înapoi, så nu zicem: „Am mers acum suficient de mult, så ne aµezåm într-un loc
confortabil.” Harul Domnului este suficient pentru a ne purta pânå la sfârµitul
cursei, pentru a termina lupta cea bunå µi plinåtatea restabilirii så se încheie în
noi.
Acum vreau ca så închei cu un gând plin de îmbårbåtare. Când råmåµiøa s-a
întors din Babilon, întâlnim pe tot parcursul Scripturii acest proces al restabilirii.
Pentru mine, cele douå mari miµcåri ale restabilirii sunt acestea: una este cea
despre care am vorbit, cu chivotul, µi cealaltå cu råmåµiøa care s-a întors din
Babilon. Când råmåµiøa s-a întors din Babilon, lucrurile erau aproape identice cu
cele din perioada chivotului. Totul începe cu o mare declaraøie a împåratului Cir
care statorniceµte lucrurile pentru totdeauna. „Dumnezeul cel mare al cerului
mi-a dat toatå împåråøia påmântului µi mi-a poruncit ca så zidesc o Caså pentru
Numele Lui în Ierusalim. Toøi care aveøi pe inimå så lucraøi la aceasta, duceøi-vå
înapoi µi lucraøi. Odatå pentru totdeauna.” Astfel, oamenii s-au dus înapoi.Aceastå
fazå corespunde cu Ghilgalul. Citim apoi cå toøi oamenii locuiau în øarå în cetåøile
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lor, locuiau în pace în øara în care se întorseserå. Aceasta corespunde cu Silo.
Apoi, s-au adunat împreunå ca un singur om la Ierusalim, µi au fost îngroziøi din
cauza oamenilor din øarå. Astfel cå, înainte ca så facå orice altceva, au ridicat un
altar. Aceasta simbolizeazå lucrarea mai avansatå a crucii. Corespunde Sihemului.
Apoi au pus temelia Templului. Erau pe terenul Casei lui Dumnezeu µi aceasta
corespunde Betelului. Dar apoi µi-au spus: „O, este prea dificil! Nu credem cå a
sosit vremea pentru zidirea Casei Domnului”. Ωi astfel, s-au dus înapoi la pasul
2, så locuiascå în casele lor în pace. În esenøå, s-au dus înapoi în Silo. Dar
Dumnezeu care este plin de milå i-a chemat pe Hagai µi pe Zaharia så vorbeascå
poporului. Ωi, prin cuvântul Domnului, inimile lor au fost miµcate µi s-au reîntors
pentru rezidirea Casei.
Domnul este plin de milå faøå de noi. Este plin de har. Dacå noi ne îndreptåm
inimile ca så cunoaµtem dorinøa Lui µi voia Lui µi spunem: „Doamne, este greu.
Avem în noi aceastå tendinøå de a låsa lucrurile mai moale, de a ne muløumi cu
ceva ce satisface omul natural, o viaøå care nu este consacratå uceniciei. Så îmi
plac µi mie însumi puøin,” Domnul este plin de har ca så ne treacå peste asemenea
ispite µi så ne dea putere så råmânem în credinøå.
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2
Vrem så deschidem din nou la Psalmul 80, psalmul lui Asaf. Am så citesc din
nou întregul psalm.
„Ia aminte, Påstorul lui Israel, Tu, care povåøuieµti pe Iosif ca pe o turmå!
Aratå-Te în strålucirea Ta, Tu, care µezi pe heruvimi! Trezeµte-Øi puterea, înaintea
lui Efraim, Beniamin µi Manase, µi vino în ajutorul nostru! Ridicå-ne,
Dumnezeule, få så stråluceascå Faøa Ta, µi vom fi scåpaøi! Doamne, Dumnezeul
oµtirilor, pânå când Te vei mânia, cu toatå rugåciunea poporului Tåu? Îi hråneµti
cu o pâine de lacrimi, µi-i adåpi cu lacråmi din plin. Ne faci så fim mårul de
ceartå al vecinilor noµtri, µi vråjmaµii noµtri râd de noi între ei. Ridicå-ne,
Dumnezeul oµtirilor! Få så stråluceascå Faøa Ta, µi vom fi scåpaøi! Tu ai adus o
vie din Egipt, ai izgonit neamuri, µi ai sådit-o. Ai fåcut loc înaintea ei: µi ea a dat
rådåcini µi a umplut øara. Munøii erau acoperiøi de umbra ei, µi ramurile ei erau
ca niµte cedri ai lui Dumnezeu. Îµi întindea mlådiøele pânå la mare, µi låstarii
pânå la Râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toøi trecåtorii? O
râmå mistreøul din pådure, µi o månâncå fiarele câmpului. Dumnezeul oµtirilor,
întoarce-Te iaråµi! Priveµte din cer, µi vezi! Cerceteazå via aceasta! Ocroteµte
ce a sådit dreapta Ta, µi pe fiul, pe care Øi l-ai ales!... Ea este arså de foc, este
tåiatå! De mustrarea Feøei Tale, ei pier! Mâna Ta så fie peste omul dreptei Tale,
peste fiul omului, pe care Øi l-ai ales! Ωi atunci nu ne vom mai depårta de Tine.
Învioreazå-ne iaråµi, µi vom chema Numele Tåu. Doamne, Dumnezeul oµtirilor,
ridicå-ne iaråµi! Få så stråluceascå Faøa Ta, µi vom fi scåpaøi!”
Am remarcat o progresie în rugåciunea lui Asaf pentru restabilire. În versetul
3: „Ridicå-ne (sau restabileµte-ne), Dumnezeule”. În versetul 7: „Restabileµtene, Dumnezeul oµtirilor”, iar în versetul 19: „Doamne, Dumnezeul oµtirilor,
restabileµte-ne”. El µtie cå totul depinde de Domnul care restabileµte. Nu existå
restabilire dacå nu Dumnezeu o face. Atunci când Dumnezeu restabileµte ceva,
noi putem så intråm din nou în posesia lucrului respectiv. Este asemenea relaøiei
dintre un doctor µi un pacient. Doctorul redå sånåtatea pacientului, iar pacientul
se face sånåtos. Deci, noi suntem în întregime la mila Domnului. Dar, aleluia! El
este plin de milå.
Så citim din Psalmul 50:1-7, un alt psalm al lui Asaf.
„Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeµte, µi cheamå påmântul, dela
råsåritul soarelui pânå la asfinøitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseøei
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desåvârµite, de acolo stråluceµte Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine µi nu tace.
Înaintea Lui merge un foc mistuitor, µi împrejurul Lui o furtunå puternicå. El
strigå spre ceruri sus, µi spre påmânt, ca så judece pe poporul Såu: ,,Strângeøi-Mi
pe credincioµii Mei, care au fåcut legåmânt cu Mine prin jertfå!” - Atunci cerurile
vor vesti dreptatea Lui, cåci Dumnezeu este cel ce judecå. - Ascultå, poporul
Meu, µi voi vorbi; ascultå, Israele, µi te voi înµtiinøa. Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul
tåu.”
În versetul 5 spune: „Strângeøi-mi pe credincioµii Mei, care au fåcut legåmânt
cu Mine prin jertfå!” Este minunat ca în aceastå dimineaøå så ne aflåm într-o
camerå plinå cu credincioµi, cu cei care au fåcut un legåmânt cu Dumnezeul
nostru prin jertfå. Prin jerfta Fiului Såu, Domnul nostru Isus. Domnul are dorinøa
ca poporul Lui så se adune.
În aceastå dimineaøå voi vorbi despre restabilirea poporului lui Dumnezeu.
Vom citi µi din Faptele apostolilor, capitolul 15. E vorba de acel sfat care s-a øinut
la Ierusalim cu båtrânii de-acolo, unde Pavel µi Barnaba s-au dus ca så facå o
dare de seamå. Ωtiøi cå a ieµit o vorbå printre creµtinii iudei, cum cå cei dintre
Neamuri care deveneau creµtini trebuiau µi ei så devinå iudei. Adicå så fie tåiaøi
împrejur, så øinå Legea lui Moise. Ωi numai dupå aceea puteau deveni creµtini.
Dar Pavel µi Barnaba s-au opus cu tårie acestui lucru, spunând cå numai prin
harul lui Dumnezeu se poate ajunge la mântuire. Nu Cristos µi încå ceva, ci
numai Cristos. Iatå-i deci, înaintea tuturor acelor oameni importanøi din Ierusalim.
Ωi într-un sens, soarta noastrå, a celor din secolul XXI, atârna atunci de cele ce s-au
petrecut în acele zile. Ce s-ar fi întâmplat dacå ei ar fi luat o altå hotårâre? Oare
ar fi trebuit så avem cu toøii un fel de perciuni ciudaøi, ceva pe cap, så aråtåm cu
toøii ca niµte iudei? Desigur cå nu a existat nicio µanså ca aµa ceva så se întâmple,
deoarece acea strângere nu a depins de înøelepciunea omului, ci de harul lui
Dumnezeu. Domnul este plin de har µi El face ca toate lucrurile så lucreze
împreunå, potrivit plåcerii Lui. Deci, nu a fost niciun pericol pentru noi atunci
când s-a øinut acea strângere, deoarece Domnul ståpânea.
La sfârµitul acelei strângeri, Iacov, fratele Domnului, a rezumat totul în felul
urmåtor: A citat din proorocul Amos, versetele 16, 17 µi 18: „Dupå aceea, Må
voi întoarce, µi voi ridica din nou cortul lui David din pråbuµirea lui, îi voi zidi
dårâmåturile, µi-l voi înåløa din nou: pentru ca råmåµiøa de oameni så caute pe
Domnul, ca µi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul,
care face aceste lucruri, µi cåruia Îi sînt cunoscute din veµnicie.” Iacov a anticipat
cortul lui David µi lucrurile noi pe care Dumnezeu urma så le facå. Dumnezeu
aducea la mântuire Neamurile, prin Fiul Såu. Timp de 2000 de ani, de la Avraam
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la Isus, acesta fusese un gând total nou. Dar atunci, Dumnezeu a fåcut ceva
minunat µi nou, ceva ce era în concordanøå cu planul Såu iniøial. Anume: så aibå
o moµtenire pentru Sine din orice seminøie, orice limbå, orice neam. Planul lui
Dumnezeu a fost abåtut puøin de vråjmaµ, dar Dumnezeul nostru este un
Dumnezeu al refacerii, al restabilirii. Iar atunci când vråjmaµul pricinuieµte
pierdere, Domnul reface tot ce s-a pierdut, ba chiar mai mult. Astfel cå produsul
final este ceva µi mai mare, ceva ce depåµeµte ce era înainte. Întreaga Biblie se
referå la acest lucru. Ωi toatå istoria Bisericii mårturiseµte despre aceasta. Ωi iatåne acum, la sfârµitul veacurilor. Domnul nu Ωi-a schimbat planul. El merge înainte
pentru a termina acest proces de restabilire, de refacere. Ωi la sfârµitul veacurilor,
acea cetate va coborî din cer, de la Dumnezeu. Ωi ea va avea slava lui Dumnezeu.
Slavå Domnului! Noi, cei de acum, suntem parte din aceastå lucrare de restabilire,
prin harul lui Dumnezeu.
Ieri am vorbit despre refacerea planului lui Dumnezeu. Aståzi vom vorbi
despre restabilirea poporului lui Dumnezeu. În realitate e vorba de acelaµi lucru,
deoarece planul lui Dumnezeu este legat de poporul Såu, este legat de Fiul Såu
Isus Cristos µi de toøi cei care Îi aparøin Lui. De fapt, nu vorbim despre alt subiect,
ci doar îl privim dintr-o altå perspectivå. Iacov pomeneµte de aceastå lucrare de
restabilire a lui Dumnezeu pornind de la cortul lui David. Cortul lui Moise cåzuse.
Cortul lui Moise fusese lucrarea principalå a lui Dumnezeu pentru o vreme. Dar,
datoritå slåbiciunii omului µi lucrårii vråjmaµului, Domnul a mers într-o direcøie,
în timp ce cortul lui Moise a mers în altå direcøie. Au ieµit de pe terenul Casei lui
Dumnezeu, au mers înapoi. A urmat judecata lui Dumnezeu µi dupå aceea,
Dumnezeu a început så restabileascå ceea ce se pierduse. La sfârµit, chivotul era
pe muntele Sionului, în cortul lui David, în timp ce cortul lui Moise era pe o
înåløime din Gabaon. Acesta este un lucru interesant, cåci trebuie så ai ochi så
vezi care este lucrul cel mai important. Când Domnul restabileµte, întotdeauna
lucreazå printr-o råmåµiøå. Avem tot poporul lui Dumnezeu, dar când Domnul
vrea så facå o lucrare de restabilire, pentru aceasta cheamå o råmåµiøå. Ωi tot ce
poate så restabileascå prin acea råmåµiøå, cu aceasta binecuvânteazå întreg poporul
lui Dumnezeu. Ωi eu cred, fraøi µi surori cå, prin harul Domnului, µi noi suntem
parte din acea råmåµiøå. Nu e vorba doar de o trezire, nu doar de-o reformare a
ceva, ci suntem parte din lucrarea de restabilire a lui Dumnezeu.
Eu cred cå cei mai muløi dintre noi - µi spun asta în ceea ce må priveµte µi pe
mine – cei mai muløi dintre noi avem un complex de inferioritate. „Nu se poate
så fie aµa. Cum så vrea Domnul ca unul ca mine så facå parte dintr-o aµa mare
lucrare?” Dar Domnul face tot felul de alegeri interesante. De exemplu, l-a ales
pe Pavel. Ca så nu produc confuzie în mintea voastrå, så vå spun doar un lucru.
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Modul în care Domnul restabileµte poporul Såu este prin har. La asta må refer.
Dacå cumva v-am încurcat puøin, så reøineøi aceasta. Dar gândiøi-vå la alegerea
apostolului Pavel. Ωtiøi cå de obicei, modul în care Dumnezeu face lucrurile este
complet diferit de modul în care noi le facem. Avem o mare cruciadå, poate îl
chemåm så vorbeascå pe Billy Graham, zece mii de oameni sunt mântuiøi. Îi
urmårim pe cei zece mii. În primele 3 luni, cinci mii dintre ei cad. Acum îi
urmårim pe cei cinci mii care au råmas. Dintre aceµtia, patru mii råmân cam cum
sunt, mia cealaltå aratå a fi promiøåtoare. Aµa cå ne îndreptåm atenøia asupra lor.
Douå sute dintre ei se hotåråsc så meargå la Seminar. Deci ne îndreptåm atenøia
asupra acelora. O sutå dintre aceia µi terminå Seminarul. Deci acum ne îndreptåm
foarte mult atenøia asupra lor. Dintre aceia, 25 devin niµte predicatori foarte buni
µi bisericile pe care le påstoresc ei cresc foarte mult. Dar douå dintre ele cresc µi
mai mult. Deci ne îndreptåm atenøia asupra acelor doi oameni. La sfârµitul acelui
an, biserica unuia ajunge la 25.000 iar a celuilalt la 15.000. Fratelui care are
turma de 25.000, îi spunem: „Tu eµti Pavel, tu vei fi apostolul Neamurilor.” Aµa
procedeazå omul, aµa ne alegem noi preµedintele øårii, aµa vi-l alegeøi µi voi. Dar
nu acesta este modul în care Dumnezeu face lucrurile. Ωtiøi cum procedeazå
Dumnezeu? Pe când Pavel era încå în pântecele mamei lui, înainte de a fi fåcut
ceva, Dumnezeu l-a pus deoparte så fie apostolul Neamurilor. Ωi iatå-l crescând.
A cunoscut acea chemare în viaøa lui. Fusese pus deoparte pentru asta. La o
vârstå tânårå devine un fariseu foarte bun. „Doamne, dar ce faci? Laµi ca omul
ales de Tine så devinå un fariseu?”
Domnul a avut multe lucruri de spus la adresa fariseilor µi niciunul dintre acelea
nu a fost în favoarea lor. Pavel nu era doar în micå måsurå fariseu, era fariseu dintre
farisei, de departe îi întrecea pe toøi ceilaløi farisei. Dacå ceilaløi farisei curåøau
partea de dinafarå a blidului, dar pe dinåuntru erau plini de tot felul de lucruri
necurate, el putea face lucrul acesta de douå ori mai bine decât ei. Dacå, pe dinafarå,
ei aråtau ca niµte morminte våruite, în schimb pe dinåuntru erau plini de oase de
morøi, el de douå ori era µi mai µi. Când Biserica prospera, iar fariseii erau împotriva
ei, el a devenit principalul prigonitor al Bisericii. S-a hotårât så opreascå lucrarea
lui Dumnezeu. Ωi asta nu doar aruncând câteva pietre, ci mergând din caså în caså,
arestând bårbaøi µi femei care credeau în Isus, aducându-i apoi înaintea Curøii de
judecatå, aducând acuzaøii împotriva lor µi dându-µi propriul vot pentru ca ei så fie
condamnaøi la moarte. Nu era suficient cå îi prigonea pe creµtini în Israel. A auzit
cå unii dintre credincioµii iudei s-au dus la Damasc. Astfel cå a primit niµte scrisori
de acreditare ca så meargå µi så facå µi acolo acelaµi lucru, „suflând pråpåd µi
ameninøare împotriva fraøilor”, spune Biblia. „Doamne, chiar este acesta modul în
care cineva devine un apostol al Neamurilor?”
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Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. La vremea potrivitå, El a gåsit cu cale
så Îl descopere pe Fiul Såu în Pavel. Pavel a fost nåscut din nou. Numele lui era
înainte Saul. A cåzut la påmânt pe drumul Damascului, µi Isus i-a spus: „Saule,
Saule, pentru ce Må prigoneµti?” În acea zi, el a våzut ceva. El L-a våzut pe
Cristos, a auzit vocea Lui µi a våzut omul cel nou. Cristos: Capul Trupului, iar
toøi cei care Îi aparøineau lui Isus formau Trupul Lui. Ωi a våzut cå a persecuta
Trupul însemna a persecuta Capul. A mai våzut cå Isus era într-adevår Cine
spunea cå este, Domnul cel înviat, Mesia cel promis, Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu Fiul. Ωi el a devenit posesiunea Domnului.
Privim la aceasta ca µi cum ar fi o situaøie mai aparte. Acesta a fost modul în
care Pavel a fost mântuit, dar cum au stat lucrurile cu Ioan µi cu Andrei? Ei
aleseserå så fie ucenici ai lui Ioan Botezåtorul. Ωi când l-au auzit pe Ioan zicând:
„Iatå Mielul lui Dumnezeu”, ei au hotårât så meargå µi så vorbeascå cu Domnul.
L-au întrebat: „Unde stai?” Deci, se poate cå Pavel a fost ales de Domnul, dar
Ioan µi Andrei, ei L-au ales pe Domnul. Andrei a mers apoi µi l-a chemat pe Petru
µi Petru a ales så meargå µi el cu Domnul. Dar, dacå avem ochi ca så vedem pe
tårâm spiritual, atunci vom vedea cå aceµti oameni au fost daøi de Tatål, Fiului.
Nu ei L-au ales pe Domnul, ci Domnul i-a ales pe ei. Ωi vedem cå acesta este
adevårul în toatå istoria creaøiei. Aceasta încurcå mintea oamenilor. Acest har al
lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu.
Aµ vrea så discut acum despre un om. Am citit cuvintele lui la aceste strângeri.
Numele lui este Asaf. Ωtiøi despre Asaf, el a scris câøiva psalmi. Sunt 150 de
psalmi µi ei sunt împårøiøi în 5 cårøi. David a scris 73 de psalmi, unii cred cå µi
Psalmul 10 a fost scris de David, dar nu se specificå acest lucru în Biblie. Deci,
µtim cå el a scris cel puøin 73. 50 dintre psalmi nu au autorul specificat. Dupå
David, persoana care a scris cei mai muløi psalmi, urmeazå Asaf. El a scris 12
psalmi. A scris Psalmul 50 µi apoi de la 73 la 83. Dupå Asaf urmeazå fiii lui Core.
Solomon a scris 2 psalmi, Moise a scris unul, Heman a scris µi el unul. Etan a
scris unul.
Cine a fost acest om, Asaf? De fapt, aceµti trei oameni: Asaf, Heman µi Etan
au fost Leviøi. Ωi fiecare era urmaµ al unul fiu al lui Levi: Gherµon, Chehat µi
Merari. Aceµti bårbaøi fuseserå conducåtori în închinare în Israel. Ei fuseserå
aleµi de fraøii lor. Deci, nu a fost ceva ce ei µi-au însuµit, ci au fost aleµi pentru
asta. Când David a adus chivotul în cortul lui David, s-a petrecut un lucru
interesant. Så citim de la 1 Cronici 16, versetul 1: „Dupå ce au adus chivotul lui
Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el, µi au
adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot µi jertfe de muløumiri”, versetele 4, 5:
„A dat Leviøilor sarcina så facå slujba înaintea chivotului Domnului, så cheme,
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så laude µi så slåveascå pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. Aceµtia erau: Asaf,
cåpetenia; Zaharia, al doilea dupå el, Ieiel, Ωemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab,
Benaia, Obed-Edom µi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzicå, alåute µi harfe, µi
Asaf suna din øimbale.” Versetul 7: „În ziua aceea, David a însårcinat pentru
întâia datå pe Asaf µi fraøii såi så vesteascå laudele Domnului.” Versetul 37:
„David a låsat acolo, înaintea chivotului legåmântului Domnului pe Asaf µi fraøii
lui, ca så slujeascå necurmat înaintea chivotului, împlinindu-µi datoria zi de zi.”
Versetul 39: „A pus pe preotul Øadoc µi pe preoøi, fraøii såi, înaintea locaµului
Domnului, pe înåløimea din Gabaon…” µi versetul 41: „Cu ei erau Heman µi
Iedutun, µi ceilaløi care fuseserå aleµi µi numiøi pe nume ca så laude pe Domnul,
cåci îndurarea Lui øine în veac.” Este un lucru uimitor acesta. Chivotul a fost
adus în cortul lui David, µi David face o alegere: „Asaf, tu µi încå câøiva, veøi
råmâne aici. Øadoc – este binecunoscut în istoria lui Israel – „voi veøi merge µi
veøi oficia slujbe în cortul lui Moise. Heman µi Iedutun” – undeva, pe parcursul
relatårii, Etan devine Iedutun, e posibil så fie aceeaµi persoanå, numele fiindu-i
redat altfel, sau poate fi vorba de altcineva cåruia i-a luat locul µi acela a murit –
deci, „Heman µi Iedutun, voi veøi conduce lauda în cortul lui Moise.” Nu este un
lucru interesant acesta? În acea zi s-a fåcut o alegere, nu alegerea fraøilor, µi
câøiva au petrecut urmåtorii patruzeci de ani înaintea chivotului, în timp ce muløi
au petrecut urmåtorii patruzeci de ani la cortul acela gol. Ωi totul a pornit de la
alegerea fåcutå de cineva. Rezultatul a fost cå Asaf a scris doisprezece psalmi,
Heman a scris unul, Iedutun unul.
Dacå citim psalmii lui Asaf, vedem cå ei ne vorbesc despre restabilire.
„Domnul iubeµte porøile Sionului mai mult decât toate locaµurile lui Israel.”
Psalmii lui sunt atât de bogaøi. Cartea a treia a Psalmilor conøine aproape în
întregime psalmii scriµi de Asaf. Cartea a treia conøine 17 psalmi. Dintre aceia,
Asaf a scris 11, Heman a scris 1, Iedutun 1, David 1 µi fiii lui Core 3. Ce slujire
bogatå a avut Asaf! De ce a fost el binecuvântat mai mult decât ceilaløi doi fraøi
ai lui? Aceasta a fost pur µi simplu alegerea lui Dumnezeu. Eu nu cred cå
Dumnezeu S-a uitat la Asaf µi a spus: Acesta este un om de calitate. Domnul a
spus: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât”. El iubeµte pe cine iubeµte, El
numeµte pe cine numeµte. Probabil cå în timpul vieøii µi slujirii lor, Heman µi
Iedutun au fost foarte bucuroµi cå se aflau în acel loc unde era înåløimea aceea.
Probabil cå pe parcursul celor patruzeci de ani, ei au fost mai renumiøi decât
Asaf. Deoarece toatå lumea se ducea la cortul lui Moise, oamenii nu aveau ochi
så vadå cortul lui David. „Acela este un lucru pe care David l-a fåcut. Nu µtim de
ce l-a fåcut, dar µtim în schimb ce este cu cortul lui Moise. Så mergem acolo.
Acolo este marele preot. Ωi este pe acea înåløime din Gabaon.” Ierusalimul era
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un loc de curând înfiinøat, David cucerise cetatea ca så devinå a lui Israel doar
atunci când a devenit împårat. Noi ne gândim cå Ierusalimul a fost capitala
Israelului dintotdeauna, dar nu aµa a fost. Ce era muntele Sion? „Ωtim despre
cortul lui Moise, acolo este marele preot, cel care se trage din Aron.” Deci, pe
parcursul vieøii µi slujirii lor, eu sunt sigur cå Asaf a fost o persoanå destul de
necunoscutå. Cineva care era dat la o parte din cale, ceva ascuns µi nesemnificativ,
în timp ce ceilaløi fraøi ai lui erau implicaøi în ceva måreø µi bine cunoscut. Nu
este aµa întreaga lucrare de refacere a lui Dumnezeu? Dacå aøi fi tråit prin secolul
XV, v-aøi fi gândit cå planul lui Dumnezeu era legat de Roma? Sau v-aøi fi gândit
cå era legat de miµcarea waldensienilor? Acei waldensieni påreau a fi nimic.
Înså aceasta este aµa din cauzå cå noi nu putem så vedem inima.
Înainte de a merge mai departe, vreau så citesc câteva versete legate de alegere.
Se pare cå poporul Domnului întâmpinå o dificultate la nivel de înøelegere când
vine vorba de acest lucru. Deoarece, din experienøa noastrå, µtim cå noi am auzit
Evanghelia µi am hotårât så-i råspundem. Unora dintre noi le-au trebuit luni de
zile ca så cedeze în faøa Evangheliei, luni de lupte. Dar nu putem ca întotdeauna
så judecåm lucrurile dupå propria noastrå experienøå. Ci, så judecåm totul dupå
Cuvântul lui Dumnezeu.
Ioan 6 – Domnul Isus spune: „Tot ce Îmi då Tatål va veni la Mine. Nimeni nu
poate veni la Mine dacå nu îl atrage Tatål. Nimeni nu poate så vinå dacå nu i-a
fost dat de Tatål. Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece?”
Ioan 15 – „Nu voi M-aøi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. Eu v-am ales
din lume.”
Ioan 13 – „Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales.”
Ioan 10 – „Eu îi cunosc pe ai Mei µi ai Mei Må cunosc pe Mine. Tatål Mi i-a
dat.”
Ioan 17 – Domnul Se adreseazå Tatålui. El vorbeµte Tatålui despre aceia pe
care Tatål I i-a dat din aceastå lume. Tatål I-a dat autoritate Fiului peste toatå
omenirea, pentru ca tuturor acelora pe care Tatål I i-a dat, El så le poatå da viaøå
veµnicå. Domnul i-a spus lui Anania, în Fapte cap. 9: „Du-te la Pavel, cåci el
este un vas ales al Meu.” Fapte cap. 13 – s-a petrecut în Galatia, dupå ce Pavel
vestise Evanghelia, „Ωi toøi câøi au fost rânduiøi ca så capete viaøa veµnicå, au
crezut”.
Fapte cap. 10 – „martori aleµi mai dinainte de Dumnezeu … dupå ce El a
înviat.” Vå gândiøi: „O, ar fi fost bine så fiu acolo.” Nu øi-a fost dat de Domnul.
Vå aduceøi aminte când Domnul S-a aråtat prima datå dupå înviere µi Toma nu
era prezent, aceea a fost alegerea Domnului. Urmåtoarea såptåmânå, când Domnul
a fost din nou între ei, µi era µi Toma prezent, µi aceea a fost alegerea Domnului.
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Cred cå dacå nu aµa s-ar fi întâmplat lucrurile, Toma nu ar fi ajuns så facå acea
mårturisire minunatå, când Domnul i-a spus: „Pune-øi degetele aici, pune-øi mâna
aici µi nu fi necredincios, ci credincios”. Atunci Toma a zis: „Domnul meu µi
Dumnezeul meu!” Prima datå în Noul Testament când omul a våzut cu adevårat
cå Isus nu a fost doar trimis de Dumnezeu, ci cå El era Dumnezeu.
În Fapte 22, Anania i-a vorbit lui Pavel: „Dumnezeu te-a rânduit så cunoµti
voia Lui, så-L vezi pe Cel drept, µi så auzi un cuvânt din gura Lui.” „Voi cerceta
în Scripturå ca så våd care este voia lui Dumnezeu.” Fie ca Domnul så te conducå
în aceastå cercetare a Scripturii, µi cercetând Scriptura, El så îøi descopere care
este voia Lui. Pentru cå dacå El nu øi-o descoperå, atunci n-o vei gåsi. Vei arde pe
rug aløi creµtini bazându-te pe versete din Scripturå. Acest lucru s-a întâmplat în
repetate rânduri în istoria Bisericii, dacå Domnul nu deschide ochii cuiva ca så
vadå adevårul. Pavel îi scrie lui Timotei în 1 Tim. 4: „Eu am fost rânduit…”. În
1 Cor. 12, Dumnezeu a rânduit în Bisericå aµa cum a gåsit El cu cale. Vrei så ai
în Bisericå o anumitå poziøie sau un anumit dar? Laså-te în seama îndurårii lui
Dumnezeu. Nimeni nu poate så primeascå nimic dacå nu i-a fost dat. Ωi nimeni
nu poate fi împiedicat de nimeni så ajungå så aibå ceva din Cristos. Unii se
gândesc: „O, eu aµ fi cu mult înaintat pe cale dacå n-aµ fi tras înapoi de fraøii
aceµtia din jurul meu.” Iubeµte-i pe sfinøi, iubeµte-L pe Domnul, fii un slujitor al
tuturor. Tu eµti cel care te poøi împiedica ca så ajungi la ceea ce Domnul are
pentru tine. Pentru cå harul lui Dumnezeu este obiectiv, dar este µi subiectiv. Da,
Domnul alege, El numeµte, El atrage, El då har, dar vedem în Apocalipsa capitolul
17 pe cei care sunt cu Mielul. Versetul 14: Cei care sunt cu El sunt cei chemaøi,
cei aleµi µi cei credincioµi. O, dacå ar fi fost numai cei chemaøi µi cei aleµi! Am fi
fost atunci scutiøi de a face ceva. El m-a chemat, El m-a ales, El le face pe toate.
Nu, ci spune: cei credincioµi. Cei pe care Domnul îi cheamå µi-i alege trebuie så-µi
însuµeascå harul lui Dumnezeu pentru a deveni credincioµi.
Vorbim acum despre restabilirea poporului lui Dumnezeu. Noi, prin harul
Såu, suntem poporul Lui. Dar vrem så mergem pânå la capåt cu El. Domnul nea fåcut parte de harul Lui obiectiv, chemându-ne så alegem drumul. El a ales ca
noi så fim mântuiøi µi ne-a ales ca så facem parte din råmåµiøa Lui. Dar El ne då
µi virtuøi, har pe care noi trebuie så îl alegem µi în care så umblåm.
Este acolo o uµå deschiså. Poate nu sunt în stare s-o deschid eu însumi. Poate
cå înainte era încuiatå µi eu n-am avut cheia. De asemenea, mi-a fost imposibil
ca så trec prin ea. Dar Domnul, în harul Såu, a descuiat uµa µi a deschis-o înaintea
mea. Aceasta spune El bisericii din Filadelfia, în Apocalipsa 3: „Øi-am pus înainte
o uµå deschiså,” dar nu spune apoi: „Ωi Eu te voi trece prin ea”. Prin credinøå
umblå, påµeµte prin acea uµå deschiså. De unde primim aceastå credinøå? Domnul
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ne-a dat-o. Aceasta scrie Pavel galatenilor. „Ωi viaøa pe care o tråiesc acum în
trup, o tråiesc prin credinøa Fiului lui Dumnezeu”. În unele traduceri scrie credinøa
în Fiul lui Dumnezeu, dar traducerea corectå este credinøa Fiului lui Dumnezeu.
Domnul ne-a dat credinøå. El ne-a deschis ochii, cåci eram orbi. Am auzit
Evanghelia, am auzit ceva despre un Om care a fost înviat din morøi, µi spunem:
„Da, sunå logic”. Nu, din noi înµine am spune: „E ridicol acest lucru!” Duhul
Sfânt ne-a dat ceva în låuntrul nostru µi astfel am cunoscut cå acel lucru este
adevårat. Ωi am spus: „Da, cred.” Cu credinøa pe care El ne-o då, credem. De
multe ori oamenii se întreabå: „Cum pot så am mai multå credinøå?” Biblia nu
vorbeµte niciodatå despre a avea mai multå credinøå, ci vorbeµte despre a folosi
credinøa pe care o ai. Domnul a spus: „Dacå ai avea credinøå numai cât un gråunte
de muµtar, ai putea muta munøii.” Dar vrei så foloseµti credinøa pe care o ai?
Domnul a pregåtit pentru noi calea ca så putem fi credincioµi. Så nu fim numai
chemaøi, numai aleµi, ci µi credincioµi. El ne-a dat credinøa.
Ωi cred cå totul se rezumå la atitudinea inimii. Acest om care a recuperat
chivotul - Dumnezeu l-a restabilit, iar David l-a recuperat, a construit apoi cortul
lui David, pentru a pune acolo chivotul - este un om despre care s-a spus în
repetate rânduri cå este un om dupå inima lui Dumnezeu. Noi µtim cå David a
avut greµelile lui, µtim cå a cåzut în curvie. De asemenea, µtim cå a fost µi ucigaµ.
Nici nu se poate så ajungi mai råu de-atâta. Dar Dumnezeu, care este bogat în
îndurare, în ciuda tuturor cåderilor lui David, l-a dus biruitor pânå la capåtul
vieøii. Credincios. Un om dupå inima lui Dumnezeu.
Så citim din Faptele apostolilor 13:22: „Apoi l-a înlåturat µi le-a ridicat
împårat pe David, despre care a mårturisit astfel: „Am gåsit pe David, fiul lui
Iese, om dupå inima Mea, care va împlini toate voile Mele.”” Cum a dobândit
David aceastå inimå? Oare mâncând hranå corespunzåtoare? Cum a ajuns el så
aibå o inimå dupå inima lui Dumnezeu? Ωi så facå toatå voia Domnului, så fie
credincios? Mai întâi cred cå este nevoie så definesc cuvântul „inimå”. E definiøia
mea. Dacå nu vå place, nu e nicio problemå. Mergeøi înaintea Domnului µi sunt
sigur cå El vå va da o definiøie mai bunå. Dar iatå ce înøeleg eu cå este inima.
Pentru cå Biblia spune cå trebuie så-L iubeµti pe Domnul Dumnezeul tåu cu
toatå inima ta, cu tot sufletul tåu. Sunt unul µi acelaµi lucru? De ce nu spune
numai una din ele, numai cu inima sau numai cu sufletul. De ce le menøioneazå
pe amândouå? Trebuie så existe o deosebire. Deci iatå cum definesc eu inima.
Atunci când ai crezut în Domnul Isus, Duhul Sfânt a venit în duhul tåu omenesc.
Omul este alcåtuit din trei pårøi: trup, suflet – sufletul constå din minte, voinøå,
sentimente, este personalitatea omului – µi din duh. Când Dumnezeu l-a creat pe
Adam, a suflat suflarea vieøii în el µi Adam a devenit un suflet viu. Deci, acesta
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este persoana ta. Cine eµti tu. Dar ai µi un duh. Ωi când crezi în Domnul, duhul
tåu devine locaµul Lui. Sângele Lui te curåøå, te face sfânt, n-are importanøå ceai fåcut înainte, acum ai dreptatea lui Cristos. Ωi apoi El vine µi locuieµte în tine,
El este prezent acolo. El doreµte så aibå pårtåµie cu tine. David scrie în Psalmul
25: „La Tine, Doamne, îmi înalø sufletul.” Domnul te aµteaptå. Ωi vrea ca sufletul
meu så fie îndreptat spre El, ca så fie împreunå cu El µi în duh. Când sufletul meu
este îndreptat spre Dumnezeu, înseamnå cå nu e îndreptat spre carne. Deci El
doreµte acea pårtåµie. Ωi în acel loc unde sufletul meu µi duhul meu se întrepåtrund,
acolo este inima. Nu este doar sufletul tåu, nu e doar duhul tåu, ci este acolo unde
cele douå se unesc. „...cu toatå inima ta.” Iubeµte-L pe Domnul cu toatå inima
ta. Cât de mult doreµte Domnul så locuim acolo, cu El, în Duhul, µi så nu ne
îndepårtåm. Dar se întâmplå cå må îndepårtez. Atunci intervine sângele lui Isus.
Må curåøeµte. Duhul lui Dumnezeu må atenøioneazå. Ωi eu må întorc din nou. De
câte ori crezi cå te poøi întoarce într-o zi? De o mie de ori, douå mii de ori? De
câte ori remarci cå nu eµti în pårtåµie cu Isus în duhul tåu. Întoarce-te din nou.
Totul revine la inimå. Eu vreau så am o inimå ca cea a lui David. M-am gândit la
patru descrieri ale inimii pe care le doresc pentru mine µi le doresc µi pentru voi.
Cred cå Domnul doreµte ca toøi så le avem.
Primul lucru este acela de a avea o inimå care vede. Cum poøi så ai o inimå
care vede? Nu aøi remarcat cå unii oameni våd mai mult decât aløii? Ωtiøi cå
Scriptura spune: „Påzeµte-øi inima.” Nu putem fi superficiali când e vorba de
inima noastrå. Aici intervine problema harului subiectiv, µi anume: så fim
credincioµi. Domnul ne-a dat har ca så putem avea grijå aµa cum se cuvine de
inima noastrå. Deci, cum poate cineva så aibå o inimå care vede? Råspunsul e
foarte simplu. Cere. Moise i-a spus Domnului: „Aratå-mi slava Ta”. Sigur, nu a
putut så vadå întreaga slavå a Domnului, cåci aceasta l-ar fi omorât. Dar a våzut
spatele slavei Domnului. Ωi nici pe aceea nu ar fi våzut-o dacå nu ar fi cerut. Ce
a cerut Solomon Domnului? Domnul i-a spus: „Cere-Mi tot ce vrei.” Solomon a
spus: „Vreau o inimå care aude.” În Duhul, a auzi µi a vedea sunt foarte apropiate.
Pentru cå ele vorbesc despre discernåmânt spiritual. Så cerem Domnului
necurmat: „Doamne, deschide-mi ochii!”Ωi så ne rugåm unii pentru aløii, aµa
cum s-a rugat µi Elisei: „Doamne, deschide-i ochii!”Prin faptul cå i s-au deschis
ochii, totul s-a schimbat pentru acel slujitor. Înainte el tremura. Erau înconjuraøi,
„Doamne, deschide-i ochii!” Când ochii i-au fost deschiµi a spus: „O, e în regulå,
nu mai e nicio problemå.” Totul s-a schimbat.
Apoi, ca så avem grijå aµa cum se cuvine de inima noastrå, trebuie så avem o
inimå ascunså. În Psalmul 91 spune: „Cel ce locuieµte în locul ascuns al Celui
Preaînalt, va locui la umbra Celui Atotputernic.” Domnul spune în Ioan 15:
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„Råmâneøi în Mine.” Ωtiøi cum ne putem da seama dacå råmânem în Domnul?
Noi nu µtim. E ceva ascuns. E ceva ce se petrece în ascuns între tine µi Domnul.
De fapt, este o modalitate de a µti lucrul acesta. Pentru cå dacå tu råmâi în El, din
viaøa ta va ieµi roadå. Sigur, nu te poøi lua întotdeauna dupå acest indiciu. Uneori,
Domnul face ca un frate så treacå printr-o perioadå de uscåciune. Putem atunci
så avem tot felul de judecåøi: „Ωtiu eu care e problema acelei surori! Nu petrece
timp suficient cu Isus. Dacå ar petrece mai mult timp cu Isus ar avea mai multå
roadå.” Dar, uneori, Domnul trimite perioade de uscåciune. Noi ne-am fi gândit
cå Sara era blestematå de Domnul. Femeia care nu avea copii era blestematå.
Rebeca, 20 de ani: o femeie stearpå, blestematå. Elisabeta, muløi ani: o femeie
stearpå, blestematå. Dar în realitate, acele surori au ajuns så fie atât de pline de
rod! Atât de pline de rod! Deci, nu putem så judecåm întotdeauna dupå cum
aratå lucrurile în exterior. Fie, înså, ca fiecare frate µi sorå så aibå o viaøå ascunså
cu Isus! Aµa de des noi vrem ca så fim ca µi Neamurile, så avem ceva care så
izbeascå ochii, så vadå toatå lumea. Fariseilor le plåcea så stea la coløurile uliøelor,
ca toøi så le vadå pioµenia. Dar aceastå viaøå la care ne-a chemat Domnul este o
viaøå ascunså în cåmåruøa noastrå. Nu în cåmåruøa din vestibul, ci în cåmåruøa
duhului tåu. Nu în vestibul, deµi µi acela poate fi un loc bun, ci în cåmåruøa din
inimå.
Apoi, må gândesc la o inimå predatå. „Så aveøi în voi gândul acesta care a
fost µi în Isus Cristos care, deµi avea chipul lui Dumnezeu, nu a socotit egalitatea
cu Dumnezeu un lucru de apucat.” Domnul nostru S-a golit pe Sine Însuµi µi a
devenit Om. Chiar ca Om, El nu a fost Împårat, ci S-a golit pânå acolo cå a
devenit slujitor. Aceasta a fost o inimå predatå. Vreøi så µtiøi cum aratå o inimå
predatå? Priviøi la Domnul Isus. Motivul pentru care i-a învåøat pe ucenicii Såi så
se roage astfel: „Vie Împåråøia Ta, facå-Se voia Ta, precum în cer aµa µi pe
påmânt”, a fost pentru cå acela era µi strigåtul inimii Lui. „Nu voia Mea, ci voia
Ta så se facå.” „O, Doamne, Tu eµti Marele Împårat, Tu eµti Domnul la toøi,
Capul Trupului. Doamne, få ca så fiu doar un rob al Tåu.” Dacå vii cu aceastå
rugåciune înaintea Domnului, µtii ce îøi va aråta El? El îøi va aråta mieii Lui
preøioµi, îøi va aråta poporul Såu, copiii Lui, copiii preøuiøi de El, copiii lui
Dumnezeu. Ωi îøi va spune: Aceµtia sunt copiii Împåratului. Poate cå µi tu eµti un
copil al Împåratului, dar laså aceasta deoparte ca så devii rob al acestora. Te
situezi sub ei µi îi înaløi pe ei. Te rogi pentru ei. Vii alåturi de ei ca så-i slujeµti. Ωi
ai acea inimå predatå a unui rob, un rob din dragoste.
Apoi, al patrulea lucru este o inimå plinå de dragoste. O, eu doresc foarte
mult så am o inimå plinå de dragoste! O inimå care så-L iubeascå pe Domnul cu
toatå inima, cu tot sufletul, cu toatå mintea, cu toatå puterea mea. Ωi må întreb:
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Cum pot så dobândesc aceastå inimå iubitoare? Fraøi µi surori, eu må cunosc pe
mine însumi. Din natura mea, nu sunt o fiinøå iubitoare. Sau, de fapt, sunt, cåci
må iubesc pe mine însumi. Dar pur µi simplu nu sunt un om care så aibå o inimå
mare pentru aløii sau pentru Domnul. Dar cu cât Îl våd pe El mai mult, El este
atât de încântåtor! Domnul Isus este atât de dorit! Ωi când Îl våd cât de mult må
iubeµte, nu pot decât så-I råspund µi eu cu dragoste. Noi Îl iubim pentru cå El nea iubit mai întâi. Când luåm parte la Masa Domnului, acesta nu este doar un
ritual pe care-l practicåm în fiecare såptåmânå, pentru cå aµa trebuie så facem, ci
este o sårbåtoare a dragostei. El ne-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru noi. El i-a
iubit pe ai Såi, pe acei ucenici µi pe noi, pânå la capåt, în chip suprem. O jertfå
veµnicå. Nu ne poate spune mai mult decât a fåcut-o, cât de mult ne iubeµte. Ωi
cu cât våd mai mult lucrul acesta, cu atât inima mea se îndrågosteµte mai mult de
Domnul Isus. Ωi de asemenea, cu atât mai mult pot så-i iubesc pe fraøii µi surorile
mele. Când må gândesc la inimå, mintea mi se duce imediat la acel verset din 2
Cronici 16:9. Cred cå toøi µtiøi acest verset. „Ochii Domnului cutreierå tot
påmântul ca så-i sprijineascå pe toøi aceia a cåror inimå este în întregime a
Lui.” Dacå noi suntem chemaøi la aceastå lucrare de restabilire fåcutå de Domnul,
la restabilirea planului Såu, totul depinde atunci de inima noastrå. El poate så
priveascå µi så judece intenøiile µi gândurile inimii noastre. Ωi dacå el descoperå
cå inimile noastre sunt în întregime ale Lui, atunci El cu putere, cu tårie ne va
sprijini. Fraøi µi surori, fårå sprijinul tare al Domnului, nu vom putea så råmânem
în picioare pânå la capåt. Cât de mult avem nevoie så ne påzim inimile! Pentru
cå din ele ies izvoarele vieøii. Ieremia spune înså cå inima este foarte înµelåtoare.
Mai presus de orice. Dar, aleluia! Påstorul nostru, Domnul Isus, este mai mare
decât inima noastrå.
2 Cronici: „Ochii Domnului cutreierå påmântul…” - lucrul acesta a fost
adresat împåratului Asa. El a fost unul dintre cei patru mari împåraøi ai lui Iuda.
Dintre toøi împåraøii pe care i-a avut Iuda, numai despre aceµtia patru se spune cå
au avut o inimå ca µi David: Asa, Iosafat, Ezechia µi Iosia. Aceµti patru bårbaøi au
fost deosebiøi. Asa a domnit ca împårat 44 de ani. Ωi în cea mai mare parte a vieøii
lui, a avut o inimå pentru Dumnezeu. Dar ceva s-a întâmplat spre sfârµitul vieøii
lui. Dacå Asa ar fi scris o epistolå aµa cum a scris apostolul Pavel, dacå i-ar fi
scris lui Timotei, Asa n-ar fi putut så scrie: „Mi-am ispråvit alergarea, m-am
luptat lupta cea bunå”. Nu ar fi fost în stare så spunå asta. Pentru cå, deµi L-a
iubit pe Domnul µi a umblat în cåile Domnului, cumva, spre sfârµitul vieøii nu a
mai putut så îµi påzeascå inima. Ωi a dat înapoi. Acest cuvânt pomenit mai înainte
este de fapt un cuvânt de mustrare la adresa lui Asa. Asa nu s-a ridicat la înåløimea
standardelor lui Dumnezeu µi de aceea prorocul i-a spus: „Dumnezeu nu te va
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sprijini.” La sfârµitul vieøii, când ar fi avut nevoie så se încreadå în Domnul, el sa încrezut în propriile lui cåi. A scos bani din vistieria Casei Domnului µi a plåtit
aløi împåraøi ca så îi atace pe duµmanii lui. La începutul vieøii lui ca împårat,
Domnul îi dåduse mari biruinøe asupra vråjmaµilor. Dar, cumva, el nu a reuµit så
îµi menøinå acea inimå ascunså, acea inimå care vede, acea inimå predatå, acea
inimå iubitoare µi s-a încrezut în propriile lui mijloace. Ωi când prorocul Domnului
a venit la el µi i-a spus cå a procedat greµit, ce îndurare a fost µi atunci faøå de el!
Cât de muløi oameni au greµit µi apoi a urmat judecata asupra lor. Dar lui Asa,
Domnul i-a vorbit prin proroc. Asa l-a aruncat în temniøå. Nu a putut så îµi påzeascå
inima. Ωi noi suntem pe drum cu Domnul de câøiva ani. Domnul ne-a dat viziune
µi dorim så fim parte din råmåµiøa Lui, µi så-I dåm voie så restabileascå tot ce este
în inima Lui, dar în noi, în mine, existå pericolul de a da înapoi. Cum putem så
råmânem în curså? Cum putem så ajungem pânå la capåt, så fim alåturi de Domnul
µi så nu facem ca µi Asa? Vreau så vå las cuvintele lui David. Rugåciunile lui
David. El a avut o inimå pentru Domnul µi el a mers pe tot drumul cu Domnul. Ωi
cred cå acesta este secretul lui. Cred cå dacå învåøåm de la el, µi noi putem så
råmânem biruitori pânå la capåt. Vom citi din Psalmul 19, apoi din Psalmul 139,
apoi din Psalmul 51.
Psalm 19:14 „Primeµte cu bunåvoinøå cuvintele gurii mele µi cugetele inimii
mele, Doamne, Stânca mea µi Izbåvitorul meu”. David în continuu aducea înaintea
Domnului cuvintele gurii lui µi meditaøiile, cugetårile inimii lui.
Psalmul 139:23, 24. „Cerceteazå-må, Dumnezeule, µi cunoaµte-mi inima!
Încearcå-må µi cunoaµte-mi gândurile! Vezi dacå existå o cale care råneµte în
mine (engl.) µi du-må pe calea veµniciei”. Se poate cå uneori ne este teamå så
venim astfel înaintea Domnului µi så spunem: „Cerceteazå-må”. Poate pentru cå
ne place så råmânem în starea în care suntem. Dar David nu aµa a reuµit så
ajungå biruitor, nu cu o astfel de atitudine. Doamne, vezi dacå este în inima mea
vreo cale care råneµte. Eu întotdeauna spun: „Doamne, vezi dacå în cel de lângå
mine este vreo cale care råneµte.” Sau, „Doamne, nu sunt prea sigur cum stau
lucrurile cu sora aceea.” Dar David a spus: „Doamne, încearcå-må pe mine.
Pune-må pe mine într-o stare bunå.”
Psalmul 51:10, psalm scris dupå marele lui påcat. În englezå spune: „Creeazå
în mine o inimå curatå, Dumnezeule, µi reînnoieµte în mine un duh statornic.”
Dumnezeu ne-a dat har, ca så tråim înaintea Lui, så ne aducem inimile înaintea
Lui, så ne påzim inimile pentru cå din ele ies izvoarele vieøii, astfel încât, aceste
inimi înµelåtoare så fie niµte inimi curate µi noi så-L putem iubi pe El cu acea
curåøie µi simplitate care sunt în Cristos.
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Vå aduceøi aminte cå am început så vorbim despre restaurare. Am definit ce
este restaurarea, am discutat atunci despre deosebirea dintre restaurare, trezire µi
reformå. Principalul lucru despre care am vorbit atunci a fost restaurarea planului
lui Dumnezeu. În principal am abordat subiectul referitor la cålåtoria chivotului
din Egipt µi apoi prin pustie pânå în øarå, µi am våzut lucrarea lui Dumnezeu. Am
våzut cum Dumnezeu ia un popor µi îl conduce atâta timp cât acel popor e dispus
så mergå cu El, µi aduce perioade de restaurare în timp ce copiii Lui Îl urmeazå.
Înså, când ei nu-L mai urmeazå µi se abat la dreapta sau la stânga, atunci Domnul
cheamå la Sine o råmåµiøå µi cu acea råmåµiøå merge mai departe, restaurând
lucrurile. În felul acesta, Domnul dobândeµte mai mult decât avusese înainte ca
poporul Såu så se abatå. Deci, El restaureazå din slavå, în slavå. Pânå ce, vedem
la sfârµitul Bibliei, El Îµi terminå lucrarea conceputå dupå planul Såu veµnic. Ωi
totul este din Cristos, totul este pentru Cristos, totul este în Cristos. Domnul
zideµte o Caså pentru Fiul Såu. De asemenea, El doreµte o Mireaså pentru Fiul
Såu. El întemeiazå o Împåråøie pentru Fiul Såu. El îi adunå împreunå pe preoøii
sfinøi peste care Fiul Såu este Mare Preot. El face så existe împreunå omul cel
nou. Iar Isus Cristos este Capul omului cel nou. Noi am fost mântuiøi ca så facem
parte din Trupul Såu. Deci, am vorbit despre restaurarea planului lui Dumnezeu.
Ωi am vorbit despre faptul cå Dumnezeu, de la Genesa 1 pânå la Apocalipsa 21,
restaureazå lucrurile. Deµi El restaureazå cu ajutorul unei råmåµiøe, rezultatele
restaurårii sunt pentru întregul popor al lui Dumnezeu. Am privit la cele douå
corturi: cortul lui Moise, care în timp a devenit o lucrare religioaså, µi cortul lui
David care vorbeµte despre realitatea cereascå, despre Domnia lui Cristos.
Eu cred cå în aceastå searå må adresez unor oameni care sunt chemaøi la
aceastå lucrare de restaurare. Modul în care poøi så îøi dai seama dacå eµti chemat
sau nu, este acesta: dacå vezi. Nu poøi så vezi prin voinøa omului. Duhul Sfânt
trebuie så îøi arate. În acelaµi fel s-a întâmplat µi cu Petru când a spus: „Tu eµti
Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.” Nu carnea µi sângele i-au descoperit
acest lucru lui Petru, ci Dumnezeul cel viu. Ωi dacå Domnul îøi aratå cå are o
lucrare de restaurare, cå El are un plan veµnic µi cå El cheamå la Sine o råmåµiøå
care så meargå mai departe cu El, dacå vezi aceasta înseamnå cå eµti bine, fie cå
vezi mai puøin sau vezi mai mult. De fapt, cât de mult vede fiecare dintre noi?
Noi vedem ca într-o oglindå, în chip întunecat. Vedem doar în parte. Cunoaµtem
aµa de puøine lucruri din Cartea aceasta. El este un Dumnezeu veµnic µi are o
Carte veµnicå. Eu simt cå abia am atins coperta acestei Cårøi. Ωi totuµi, µi acest
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lucru este plin de slavå. Gândiøi-vå ce va fi atunci când Îl vom vedea pe Isus,
când El Se va întoarce pentru noi. Atunci Îl vom cunoaµte aµa cum am fost µi noi
cunoscuøi. Nu vor mai fi lucruri ascunse µi nu cred cå vom ajunge så fim încurcaøi
din cauza multor lucruri pe care le vom vedea, cåci Îl vom vedea pe El. Ωi cât de
minunat este El! Nimic nu se comparå cu Domnul Isus. Dacå te gândeµti cå Îl
iubeµti acum, aµteaptå numai pânå în acea zi când Îl vom vedea aµa cum este.
Deci, am vorbit despre restaurarea planului lui Dumnezeu. Apoi, în ziua
urmåtoare, am vorbit despre reabilitarea poporului lui Dumnezeu. Am spus cå,
în realitate, nu era vorba de douå lucruri, ci de unul singur, dar cu douå aspecte.
Am citit din Psalmul 50: „Adunaøi pe credincioµii Mei la Mine, pe cei ce au fåcut
un legåmânt cu Mine prin jertfå.” Noi am fåcut un legåmânt cu El prin jertfå.
Noi am crezut în El, µi prin jertfa Lui, am primit iertarea påcatelor; am crezut în
El µi, prin jertfa Lui, am fost µi råstigniøi împreunå cu El, ca så putem så-L urmåm.
Deci, noi suntem un popor care a fåcut un legåmânt cu El prin jertfå, atât pentru
a fi mântuiøi, cât µi pentru a fi ucenici. Domnul atrage la Sine un popor, o råmåµiøå
formatå din oameni de pe întreg påmântul, oameni care vor så îµi predea inima
Lui.
Am vorbit despre faptul cå poøi fi parte din aceastå råmåµiøå, prin har. Mai
întâi, este vorba de harul lui Dumnezeu aråtat prin faptul cå te-a ales. Am vorbit
despre acel om, Asaf, µi am våzut cå el a fost ales ca så îµi tråiascå viaøa înaintea
chivotului. Am privit µi la viaøa lui Pavel µi am våzut cum devine evident versetul
pe care l-a rostit Domnul Isus: „Nu voi M-aøi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe
voi.” O, harul lui Dumnezeu! El ne alege ca så fim mântuiøi, indiferent care ar fi
fost experienøa noastrå. Într-un mod mai profund El este Cel care ne alege ca så
fim mântuiøi. Ωi, de asemenea, tot El ne alege ca så fim parte a råmåµiøei Lui.
Am privit apoi la harul subiectiv al lui Dumnezeu, la faptul cå trebuie så îøi
întåreµti chemarea µi alegerea ta. La faptul cå Domnul cheamå pe fiecare din cei
aleµi de El, ca zilnic så îµi ia crucea µi så Îl urmeze. Am vorbit apoi de faptul cå
cei care sunt cu Domnul sunt chemaøi, aleµi µi credincioµi. Ωi am vorbit apoi µi
despre inimå. Am vorbit despre atitudinea inimii pe care trebuie så o avem, o
inimå care vede, o inimå care aude, o inimå predatå µi o inimå iubitoare. Ωi dupå
aceea am vorbit despre a-øi påzi inima pentru a putea alerga în curså pânå la
capåt. Am vorbit despre rugåciunile lui David cu privire la propria lui inimå.
Poate cå ar fi trebuit så transmit aµa de repede mesajele! Am trecut în revistå
doar pe scurt cele ce-am spus atunci, ca så putem acum så continuåm.
Aståzi, prin harul Lui, vreau så vorbesc despre restaurarea cåilor Lui. Så
citim din Psalmul 84:1-5. „Cât de plåcute sunt locaµurile Tale, Doamne al
oµtirilor! Sufletul meu suspinå µi tânjeµte de dor dupå curøile Domnului, inima µi
32

carnea mea strigå cåtre Dumnezeul cel viu! Pânå µi pasårea îµi gåseµte o caså
acolo, µi rândunica un cuib unde îµi pune puii... Ah! altarele Tale, Doamne al
oµtirilor, Împåratul meu µi Dumnezeul meu! Ferice de ceice locuiesc în Casa
Ta! Cåci ei tot mai pot så Te laude. - Ferice de ceice-µi pun tåria în Tine, în a
cåror inimå locuieµte încrederea.” În englezå, în versetul 5 spune: „Ferice de
cei a cåror tårie eµti Tu µi în a cåror inimå se aflå cåile Sionului.” Ωi versetul 12:
„Doamne al oµtirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!”
Aµ dori så încep cu acest psalm în seara aceasta, pentru cå el mi-a captivat
imaginaøia în ultimele såptåmâni. În special versetul al cincilea, pe care l-am
pomenit. „Ferice de omul a cårui tårie este în Tine µi în a cårui inimå se aflå cåile
Sionului.” Cu toøii avem nevoie disperatå de acest lucru. Avem nevoie så cålåtorim
pe aceste cåi, pe aceste drumuri pe care Domnul le pune în inima noastrå. Psalmul
acesta începe cu o declaraøie minunatå: „Cât de plåcute sînt locaµurile Tale,
Doamne”. Trebuie så vezi lucrul acesta. Trebuie så Îl vezi pe Domnul Isus µi så
cugeøi la locul în care Se aflå El, så cugeøi la faptul cå El umple acel loc µi cå acel
loc reflectå frumuseøea Lui. De fapt, locul acela este plåcut prin însåµi esenøa lui.
Este umplut cu pacea Lui, cu slava Lui, cu lumina Lui, cu dragostea Lui, cu
bucura Lui. Inima ta trebuie så tânjeascå dupå acel loc. „Sufletul meu suspinå µi
tânjeµte de dor dupå curøile Domnului...” Nu suspinå µi nu tânjeµte sufletul tåu
dupå curøile Domnului, ca så locuieµti împreunå cu El? Aµa cum spune psalmistul
tot în acest psalm: „O zi în curøile Tale este mai bunå decât o mie în altå parte.”
O, eu vreau så petrec mai mult de o zi în curøile Sale! Dar nu cred cå trebuie så
aµteptåm pânå vom ajunge în cer. Pentru cå noi ne adunåm împreunå ca El så
locuiascå în mijlocul nostru. Ωi El chiar face acest lucru. Dar noi vrem ca El så
locuiascå µi mai mult, din belµug în noi. Doamne, så fie mai multå realitate!
Doamne, så fie mai mult din Tine în fiecare mådular al Trupului. Doamne, vrem
så fim umpluøi pânå la refuz cu Tine, în Casa Ta. Doamne, nu suntem satisfåcuøi.
Nu vrem så spunem cå cele vechi sunt suficient de bune. Doamne, vrem din nou.
Doamne, credem cå abia am început, vrem så ajungem la plinåtate. Nu vreau
doar så stau liniµtit împreunå cu câøiva oameni µi så aµtept pânå va veni Domnul,
ci vreau ca Domnul så locuiascå din belµug în mijlocul nostru, acum. Eu cred cå
noi suntem o mårturie a Domnului Isus. Dar mårturia poate så vorbeascå µi mai
puternic, µi mai exact, µi mai slåvit despre Isus. Aceasta doresc eu. Nu vreøi µi voi
så locuiøi din belµug împreunå cu Domnul? Vrem ca Domnul så fie Cap în mod
absolut. Cristos så fie fårå nicio îndoialå punctul nostru central. Vrem ca El så
creascå, iar noi så ne micµoråm.
Când au adus chivotul în Templul lui Solomon µi a coborât foc din cer µi a
mistuit jertfele, atunci slava Domnului a umplut Casa. Preoøii nici n-au mai putut
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så stea în picioare ca så slujeascå. Cu toøii au cåzut cu faøa la påmânt, umpluøi
pânå la refuz. Erau plini. O, nimeni nu mai voia altceva decât pe Domnul Însuµi.
Domnul vrea så facå lucrul acesta. Am privit la ultimele 9 versete ale acestui
psalm µi am observat o progresie. Înså aceastå progresie nu este de la început la
sfârµit, ci de la sfârµit la început. Så vå spun despre ce e vorba. Spune: „Ferice de
omul care se încrede în Tine”, versetul 12. Toøi ne-am încrezut în Isus. Aµa am
fost mântuiøi, încrezându-ne în Domnul Isus. Deci, cu toøii ne-am încrezut în El
måcar o datå. Dar eu må aflu într-o camerå cu oameni despre care cred cå s-au
încrezut în Domnul mai mult decât o datå. Ωtim cå am fost chemaøi ca så tråim
prin credinøå. Credinøå µi încredere este acelaµi lucru în greacå. Aceasta este
chemarea noastrå. Nu så ne încredem în El o datå pe zi, ci så ne încredem, så ne
încredem, så ne încredem. Ajungem uneori în niµte situaøii când credem cå acum
trebuie så ne luåm soarta în mâinile noastre. „Nu cred cå Domnul va rezolva în
vreun fel aceastå situaøie, mai bine så încerc eu så acøionez.” Ωi uneori, cu cele
mai bune motive acøionåm. O, dar noi avem nevoie så cunoaµtem cåile Domnului.
Voi menøiona douå exemple ale unor oameni care au fåcut niµte lucruri care lor li
s-au pårut drepte. Cei doi fii ai lui Aron: Nadab µi Abihu; µi ei erau preoøi ca noi.
S-au gândit cå au o idee bunå. S-au dus înaintea Domnului µi au adus foc într-un
mod pe care Dumnezeu nu-l poruncise. Rezultatul a fost dezastruos. Au murit.
Sau, atunci când Uza a încercat så salveze chivotul. Ωtiøi cå µi noi uneori ne
asumåm sarcina aceasta, spunându-ne cå trebuie så salvåm mårturia. Avem motive måreøe. „Nimeni nu face nimic, trebuie så fac eu ceva!” Ωi astfel facem
ceva, dar nu este modul rânduit de Domnul. Domnul trebuie så ne dea înøelepciune
în legåturå cu orice lucru care trebuie fåcut în Casa Lui. Uza a fost sigur cå
chivotul va cådea în noroi µi µi-a întins mâinile lui omeneµti, punându-le pe
chivot ca så-l împiedice så cadå. Dar Domnul l-a lovit µi a murit. Nu e de mirare
cå David s-a îngrozit. Ωi a fost µi supårat. „Doamne, dar el a încercat så facå ceva
pentru Tine.” O, dacå poporul Domnului ar cunoaµte cåile Lui! Noi ne gândim
cå lucrul pe care vrem så-l facem este tocmai cel de care are nevoie Casa Lui.
Dar poporul Domnului piere din lipså de cunoµtinøå. Eu Îi muløumesc Domnului
cå are faøå de noi mai mult har µi mai multå îndurare decât faøå de Uza. Eu cred
cå ceea ce s-a întâmplat cu Uza a fost pentru folosul nostru. Ωtiu cå aµa a fost
pentru cå Biblia ne spune aµa. În 1 Corinteni 10 spune: „Aceste lucruri li s-au
întâmplat µi au fost scrise pentru învåøåtura noastrå.” Deci, îøi muløumesc Uza,
oriunde te-ai afla!
Nu vreau ca jertfa Lui så fie zadarnicå pentru mine. Ωi nici voi nu vreøi ca
jertfa Lui så fie zadarnicå pentru voi. Deci, trebuie så cunoaµtem cåile Domnului.
Dacå Îi cerem, El ne va descoperi cåile Sale. Nu totul dintr-odatå, dar dacå Îi
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cerem în fiecare zi, în fiecare såptåmânå, în fiecare lunå, El ne va descoperi din
ce în ce mai mult. Chivotul a ajuns acolo unde trebuia så fie atunci când l-au
transportat în modul în care trebuiau så-l transporte. Niciun ajutor de mânå
omeneascå. Nimic ce øine de paie, fân sau trestie în Casa lui Dumnezeu. Acestea
sunt lucrarea omului. Rugii aceia poleiøi cu aur erau fåcuøi din lemn, dar apoi
erau poleiøi cu aur. Aceasta vorbeµte despre omul care are natura divinå - Duhul
Sfânt - µi care se ocupå în mod spiritual de lucrurile din Casa lui Dumnezeu.
Deci, cu cât ne încredem mai mult în Domnul - „Ferice de omul care se încrede
în Tine!” - obøinem µi mai multå binecuvântare.
Versetul 5: „Ferice de cel a cårui tårie eµti Tu”. Cu cât te încrezi mai mult în
Domnul, cu atât devii mai tare în El. Cu cât te încrezi mai mult în El, cu atât te
încrezi mai puøin în tine însuøi. Eu trebuie så vå mårturisesc cå în mine însumi
sunt foarte puternic. Nu v-ar plåcea så aveøi de-a face cu eul meu µi nici mie numi place eul meu. Eu consider cå eul meu este marele meu vråjmaµ. Poate cå cel
mai mare vråjmaµ al meu. Sunt foarte tare în mine însumi. Poate cå mai este aici
unul sau poate doi, chiar trei, care de asemenea sunt tari în ei înµiµi. Ce i-a spus
Domnul lui Pavel când i-a dat un øepuµ în carne ca så-l împiedice så se înaløe, så
se mândreascå? Ce credeøi cå a fost acel øepuµ? Unii cred cå a fost o vedere slabå.
Sau vreo boalå în trup. Pavel înså îl numeµte un mesager al lui Satan. Eu µtiu
urmåtorul lucru. Pe oriunde a mers Pavel ca så vesteascå Evanghelia µi a aµezat
temelia care este Cristos, µi a început så îi zideascå pe fraøi µi surori pe acea
temelie, i-a echipat pe fraøi µi apoi i-a låsat pe ei så continue zidirea în dragoste.
I-a încredinøat în grija harului Domnului µi a plecat. În fiecare loc, dupå ce el a
plecat, au venit aµa-ziµii lucråtori creµtini care au spus acelor oameni cå trebuie
så primeascå Legea lui Moise µi tåierea împrejur, altfel nu pot fi creµtini. Dupå
aceea, chiar au aruncat îndoieli asupra legitimitåøii misiunii lui Pavel. Poporul
Domnului este în general foarte ospitalier. Astfel ei i-au primit pe acei apostoli
falµi µi le-au dat suficient loc ca så îi încurce. Pavel a scris galatenilor: „Cine va fermecat?” Dar lucrurile nu s-au petrecut aµa numai în biserica din Galatia, ci
pretutindeni. Pavel avea aceastå povarå zilnicå pentru toate bisericile, probabil o
povarå mult mai mare decât orice povarå de-a noastrå, indiferent de ce fel ar fi
ea. El a fost chemat µi apoi trimis så fie apostol al Neamurilor, så întemeieze
Biserica glorioaså, cereascå a lui Isus Cristos ca mårturie în fiecare loc. Dupå
aceea, dupå ce el a zidit, a venit cineva în urma lui µi a dårâmat tot ce el zidise.
Ceva de genul acelei månâstiri pe care am våzut-o în Curtea de Argeµ. Månåstirea
aceea despre care se spune cå ceea ce se zidea ziua se dårâma noaptea. Ceva de
genul acesta. O, cât de mult i-a frânt inima acest lucru! Ωtiøi, noi privim în urmå
acum µi spunem: O, marele apostol Pavel! El a scris jumåtate din Noul Testa35

ment. Dar în zilele lui, oamenii nu erau aµa siguri de el. Petru a spus: „Fratele
nostru Pavel, care adesea spune lucruri ce sunt greu de înøeles.” Probabil cå una
dintre cele mai mari dispute din acele zile, a fost aceasta: „Chiar credeøi cå Pavel
este un apostol adevårat? Ωtiøi, toøi ceilaløi apostoli tråiesc din Evanghelie, dar el
munceµte µi vesteµte Evanghelia. Ei cålåtoresc împreunå cu soøiile lor; el nu face
aµa. El nu se comportå ca ceilaløi apostoli. Ωtim cå este un frate, dar chiar credeøi
cå este un apostol adevårat?”
O, el a avut o viziune cereascå atât de måreaøå! Ωi Domnul i-a dat un øepuµ în
carne ca så îl påzeascå så nu se înaløe pe sine. Cåci altfel s-ar fi înåløat. Ωi µi noi
ne-am înåløa dacå am dobândi multå cunoµtinøå, dacå Domnul nu lucreazå în
noi. Domnul i-a spus urmåtorul lucru, un lucru minunat. De trei ori Pavel L-a
rugat: „Doamne, depårteazå acest øepuµ din carne.” Ωi Domnul i-a spus: „Harul
Meu îøi este îndeajuns. Deoarece puterea Mea este fåcutå desåvârµitå în
slåbiciune.” Ωi astfel, Pavel a spus: „Când sunt slab, atunci sunt tare.” Eµti tu tare
în tine însuøi? O, de ai deveni slab pentru Dumnezeu! Så învåøåm secretul de a ne
lua toatå tåria de la Domnul. „Ferice de cel ce se încrede în Tine.” Ωi cu cât ne
încredem mai mult în El, cu atât tåria Lui se aflå în noi. Versetul 5 din Psalmul
84: „Ferice de omul a cårui tårie este în Tine µi în a cårui inimå se aflå cåile
Sionului.” Cåile spre Casa lui Dumnezeu. Odatå ce în inima mea sunt stabilite
cåile spre Casa lui Dumnezeu, atunci pot ca så umblu. O, facå Domnul ca El så
creascå iar noi så ne micµoråm! Ωi atunci, în inima noastrå vom cunoaµte o intrare
din belµug în Casa lui Dumnezeu.
Versetul 4: „Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta. Ei Te laudå necurmat (engl.)”.
Deci, mai întâi învåøåm så ne încredem în El, så ne încredem în El din ce în ce
mai mult, apoi tåria noastrå devine tot mai mult o tårie în Isus, µi nu în noi înµine.
Tråim tot mai mult din Duhul Sfânt, µi nu din noi înµine, pânå când aceste drumuri
spre Casa lui Dumnezeu sunt stabilite bine în noi. Atunci, nu mai ståm så privim
din depårtare la aceste drumuri, sau så ståm pe marginea drumului încercând så
prindem o ocazie. Domnul ne-a chemat så umblåm în Duhul µi så intråm în Casa
Lui. De la încredere la tårie, apoi la locuire. Unde? „Cât de plåcute sunt locaµurile
Tale, Doamne!” Aceasta este øinta. O, de am cunoaµte cåile Domnului! Noi suntem
aµa de tari în noi înµine.
Dacå ne uitåm la marii oameni din Vechiul Testament, vedem cum în toøi
aceµtia Dumnezeu a fåcut o lucrare de smerire. Aceµtia, cu toøii, au fost oameni
mari. Vå aduceøi aminte de Avraam. Ce prinø mare a fost el! Nu a fost un oarecare,
tråind în cort µi având câteva oi, ci a fost în stare så ia 300 de oameni nåscuøi în
casa lui; nu i-a angajat de undeva, nu i-a adus de undeva, ci oameni nåscuøi în
casa lui. Mai adåugaøi la aceµtia µi oamenii care au venit la el. El a putut så ia
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aceµti oameni, så meargå la råzboi µi så îi învingå pe împåraøi. El era un prinø
puternic! Acest om avea rang împåråtesc µi era plin de putere. A avut un nepot.
Påzitorii turmelor lui µi påzitorii turmelor nepotului lui s-au certat. Se pårea cå
nu mai puteau så încapå amândoi în øarå cu averile lor. Dacå eu aµ fi fost în locul
lui Avraam, iatå ce i-aµ fi spus: „Ascultå-må, nepoate, µi ascultå-må bine! Singurul
motiv pentru care ai chiar µi o oaie se datoreazå mie. Altfel µi acum ai fi în Ur,
închinându-te idolilor. Dumnezeul slavei mi s-a aråtat mie. Ωi tot ce µtii tu, eu øiam spus µi te-am învåøat. Eu te-am scos din acel loc, din Haran tu ai fåcut ce am
fåcut µi eu, µi astfel, am devenit amândoi bogaøi. M-ai urmat pânå ce am ajuns
aici, în øara aceasta. Ascultå! Ia-øi averile tale. Eu voi alege unde vreau eu så stau,
iar tu te duci undeva departe.” Dupå aceea m-aµ fi întrebat: Oare am fost suficient
de dur cu el? Dar µtiøi ce a fåcut Avraam? El a spus: „O, frate, alege tu primul.
Dacå vei merge la dreapta, eu voi merge la stânga; dacå mergi tu la stânga, voi
merge eu la dreapta. Toatå øara este înaintea ta. Alege.” Ce om al påcii! Un om
dispus så se punå pe el pe ultimul loc µi så punå înainte pe altcineva, chiar dacå
împrejurårile au fost exact cum am spus eu la început.
Vå aduceøi aminte de Isaac. El a moµtenit tot ce avusese tatål såu. Ωi el a fost
un om mare. Vå aduceøi aminte de acel împårat, acel comandant de oµtire, care s-a
temut de Isaac. I-a spus: „Eµti prea puternic pentru noi”. Deci, Isaac a fost un om
mare. Au fost µi acolo niµte påzitori de turme, care lucrau pentru aløi oameni.
Isaac a såpat o fântânå. În acele locuri apa era totul, ea însemna viaøa. Nu aveau
un râu ca µi râul Criµul. Påmântul era uscat. Trebuia så ai apå. Ωi el a fost cel care
a såpat o fântânå. Era a lui. Dupå aceea, au venit acei påzitori de turme neînsemnaøi
µi au spus: „Fântâna e a noastrå!” Påzitorii turmelor lui Isaac au venit la el µi i-au
spus: „Ωefule, ce facem cu indivizii åµtia? Vrei så chemåm foc din cer ca så-i
distrugå pe aceµti hoøi?” „Nu.” El se då la o parte µi sapå o altå fântânå. Acest om
mare µi puternic! Când niµte påzitori de turme neînsemnaøi vin înaintea lui, el se
då la o parte. Ωi acelaµi lucru se întâmplå din nou. „Bine, o datå vå las, dar a doua
oarå...” El se tot då la o parte, pânå ce se ajunge la pace. Aceasta se întâmplå în
Vechiul Testament!
Sau, Iacov. Atât de tare în el însuµi. Pe drept era numit Iacov. Puteøi så vå
închipuiøi cum ar fi fost så fi avut de lucru cu Iacov µi så råmâneøi fårå nimic? Aøi
cålåtorit vreodatå într-un tramvai aglomerat? Când sunt într-un astfel de tramvai,
aµa cålåtoresc: cu o mânå må øin de barå µi pe cealaltå o øin pe portmoneu. Dacå
eµti cu Iacov împreunå, în mod sigur trebuie så iei måsuri ca så îøi påzeµti avutul.
Iacov era un om moale, care locuia în corturi. Domnul a fåcut o aµa lucrare de
smerire în viaøa acestui om! Vå întrebaøi cum a fåcut aceastå lucrare în Avraam µi
Isaac. În ceea ce-l priveµte pe Iacov, µtim cum a procedat Domnul cu el. Oriunde
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se îndrepta Iacov, se vedea pe sine însuµi. Domnul i-a ieµit înainte. El cu adevårat
Îl dorea pe Domnul. Eu cred cå inima lui tânjea dupå locaµurile Domnului. Suspina
dupå acele locaµuri, în ciuda caracterului lui. A ajuns pânå acolo, încât så-I spunå
Domnului: „Nu Te voi låsa så pleci pânå nu må vei binecuvânta.” Domnul îl
binecuvântase pe parcursul acelor douåzeci de ani. Numai cå El nu µi-a putut da
seama de acest lucru, pentru cå Domnul îl binecuvântase cu necazuri; l-a
binecuvântat cu o rudå de la care probabil a învåøat cåile lui sucite. Apoi Domnul
l-a atins în punctul care reprezintå cel mai tare punct din corpul omenesc. De
atunci, pentru tot restul vieøii a umblat µchiop. O, de aµ învåøa så umblu µi eu
µchiop în sufletul meu, så nu må mai încred în propria mea tårie! Fie ca Domnul
så ne atingå într-un asemenea mod încât så nu ne mai încredem în noi, în puterea
noastrå. La sfârµitul vieøii lui Iacov a ajuns så stea înaintea lui Faraon. Faraon l-a
întrebat: „Câøi ani ai?” A spus: „O sutå treizeci de ani, dar anii mei nu au fost atât
de buni, nici atât de lungi ca cei ai pårinøilor mei.” Apoi, l-a binecuvântat pe
Faraon. Fårå-ndoialå, cel mai mare binecuvinteazå pe cel mai mic. Aceasta scrie
în Biblie, în Evrei, când Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam. O, Iacov fusese
zdrobit. Puterea lui era în Domnul, astfel încât l-a binecuvântat pe marele Faraon.
La sfârµitul vieøii lui s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, sprijinindu-se pe toiag.
Avea o vedere spiritualå clarå, în ciuda vârstei lui înaintate de 147 de ani. A fost
în stare så proroceascå cu privire la fiecare fiu al lui. A putut så audå foarte clar
glasul Domnului µi så-µi încruciµeze mâinile peste Manase µi Efraim. Acesta nu
este un om tare în el însuµi. El este un om a cårui tårie este în întregime în
Dumnezeu: este un om smerit.
Dar Iosif? La vârsta de 17 ani: „El este fiul pe care îl doresc.” Avea caracter,
inteligenøå, cinste, era silitor, ascultåtor. O, ce fiu era el! Ωi tatål lui a recunoscut
aceasta. El mai avea zece fii mai mari decât Iosif. I-a fåcut o hainå, care aråta
favorul tatålui såu. Dar, de asemenea, el era un båiat spiritual. Domnul i-a vorbit
µi i-a dat viziune, înøelepciune. Ωi cum l-au mai urât dupå aceea fraøii lui! Cât de
råu s-au purtat cu el!
Poate cå aveøi µi voi dorinøa de a ajunge la toate acele lucruri pe care le-am
spus despre Iosif. Dar sunteøi gata ca ceea ce Domnul a fåcut pentru Iosif în
continuare så facå µi pentru voi? Cât a suferit el! L-au aruncat într-o groapå µi
apoi, acolo, lângå acea groapå, au mâncat. Probabil cå acela fost unul dintre
puøinele lucruri asupra cåruia cu toøii au cåzut de acord. Puteau så aibå pårtåµie
într-un singur lucru: „Îl urâm pe båiatul acesta bun!” Strigåtele lui: „Fraøilor, vå
rog, nu faceøi aceasta!” n-au folosit. Ei voiau så îl omoare. Apoi s-au gândit: „De
ce så-l omorâm µi så nu obøinem nimic? Mai bine så-l vindem ca sclav!” Un frate
se hotårâse så îl salveze. Dar Dumnezeu a avut grijå ca acel frate så nu-l poatå
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salva. Astfel, l-au trimis ca rob în Egipt. Iosif nu µi-a pierdut integritatea. A fost
binecuvântat în Egipt. Apoi, cineva mai råu decât fraøii lui l-a trådat. Ei l-au
vândut în robie, dar femeia aceea l-a aruncat în temniøå. Probabil era un fel de
temniøå din care nu mai ieµeai, decât mort. Iatå-l acolo în temniøå, dar el nu µi-a
pierdut integritatea. Apoi au venit acei doi slujitori ai lui Faraon. Domnul i-a dat
înøelepciune. Când paharnicul a ieµit din temniøå, Iosif i-a spus: „Adu-øi aminte
de mine înaintea lui Faraon”. Dumnezeu l-a împiedicat pe Ruben så îl scape pe
Iosif µi acum, Dumnezeu S-a ocupat de memoria acelui om, aµa cå acesta a uitat
complet de Iosif. Mi-l închipui pe Iosif în închisoare – el se gândea: „Ar putea
veni în orice clipå så må ia de aici!” Poate cå a spus celorlaløi: „Eu am så ies deaici! Mâine, voi veøi mai fi aici, dar eu voi fi afarå.” A venit ziua urmåtoare: „Ei,
se mai întârzie puøin, dar oricum voi fi liber.” Ωtiøi cât de încet trece timpul atunci
când aµtepøi ceva! Probabil cå doar câteva luni par a fi câøiva ani! Pânå când el µi-a
pierdut orice speranøå. Au trecut, în fine, doi ani. Iosif avea 17 ani când a fost
vândut µi 13 ani a tråit în asemenea condiøii, aproape jumåtate din viaøa lui. Dupå
aceea, Dumnezeu, care este plin de milå, l-a scos din temniøå µi l-a dus direct la
tron. De ce a fost nevoie de acei 13 ani? De ce probabil eu am nevoie de 13 x 13
ani? Deoarece în mine însumi sunt atât de tare! Dacå cineva îmi då o hainå cu
multe culori pe motiv cå aµ fi fost un om smerit, eu aµ purta-o în faøa tuturor ca så
må vadå! Atunci ar trebui så mi se ia haina. Ωtiøi cå, dacå eµti smerit, nu trebuie så
porøi o astfel de hainå, cel puøin nu în faøa fraøilor. O, Domnul avea foarte mare
nevoie de un om prin care så poatå så lucreze. Un om care så poatå spunå fraøilor
såi, un an mai târziu, când aceµtia, îngrijoraøi, se întrebau, „Ce se va întâmpla
când va muri tatål nostru µi când omul acesta se va råzbuna?”: „Voi aveaøi în
vedere så-mi faceøi råu, dar Dumnezeu a întors råul spre bine.”
Biblia spune despre Moise cå el era cel mai blând om de pe faøa påmântului.
El era cel mai smerit om de pe faøa påmântului. În cazul lui a fost nevoie de doar
patruzeci de ani! Probabil cå a fost mai mândru decât Iosif! Sau David, David
împåratul! El avea inima pentru Dumnezeu. Cel puøin 12 ani a fost vânat ca un
iepure, trådat de oamenii pe care el îi ajuta, tråind în peµterå, fiind conducåtorul
tuturor celor care erau datornici, tuturor celor care erau nemuløumiøi, råzvråtiøi µi
al tuturor celor care erau nenorociøi, amårâøi. David era cåpetenia lor. A suferit.
Cum µi-a vårsat el inima înaintea Domnului! Puteøi citi despre aceasta în psalmii
lui. Dumnezeu a fåcut din David un om cåruia putea så-i încredinøeze puterea
Lui. David a fåcut greµeli mari. Dar el L-a urmat pe Domnul µi a cunoscut cåile
Domnului.
Voi citi rapid câteva versete. Psalmul 25:4 „Få-må så cunosc cåile Tale!”
Psalmul 51:13, aici I-a cerut Domnului så îl reabiliteze. „Atunci voi învåøa pe
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påcåtoµi cåile Tale.” Domnul Însuµi spune în Psalmul 81 „I-am låsat så umble
dupå propriile lor planuri. O, de M-ar asculta poporul Meu! Dacå Israel ar învåøa
så umble în cåile Mele, aµ supune repede pe vråjmaµii lor.” Evrei 3:10 „Ei
întotdeauna se råtåcesc în inima lor, ei nu au cunoscut cåile Mele.” Psalmul
103:7 „El Ωi-a fåcut cunoscute cåile Sale lui Moise µi lucrårile Sale fiilor lui
Israel.” Eu nu vreau så våd doar lucrårile Domnului, ci vreau så cunosc cåile
Lui. Psalmul 119:3 „ei nu fac nicio nedreptate, ei umblå în cåile Sale”. Psalmul
128:1 „Ferice de oricine se teme de Domnul µi umblå în cåile Lui!” Trebuie så
cunoaµtem cåile Lui. Acesta nu se poate învåøa la, nu ar ajuta cu nimic. Cåci
numai pe måsurå ce umblåm cu Domnul, El ne învaøå cåile Lui. Dacå noi ne
îndreptåm inimile ca så ne încredem în El µi så ne tragem toatå tåria din El, så
umblåm pe acele drumuri care ne duc în Casa Lui, atunci El ne va descoperi
cåile Lui. Ωi va fi binecuvântare în Casa Lui.
Så citim acum din Psalmul 50. Psalmul 50 vorbeµte despre judecata lui
Dumnezeu. Eu cred cå vorbeµte despre Scaunul de judecatå al lui Cristos. Ωi
cred, cå el vorbeµte µi despre acea judecatå pe care Domnul este dispus întotdeauna
så ne-o aplice dacå vrem s-o acceptåm, înainte de judecata de la scaunul lui
Cristos. Poate cineva spune: „Nu vrem aici acea judecatå, mai bine aµteptåm
pânå vine acea zi.” Dar fraøilor, ar fi îngrozitor så facem aceasta. Pentru cå dacå
Domnul vine acum µi ne judecå, El poate så îndrepte lucrurile în viaøa noastrå.
Adicå, dacå noi începem så o luåm la dreapta sau la stânga, El poate så ne aducå
înapoi în curså. Dar dacå inima noastrå nu spune: „Doamne, då-ne judecåøile
Tale. Doamne, descoperå dacå existå în noi cåi care rånesc”, atunci Dumnezeu
se opreµte imediat, tace. Iar dacå Domnul tace, noi spunem: „Precis cå sunt pe
calea cea bunå!” Pânå ce ne trezim cå suntem departe de locul în care Dumnezeu
vrea så fim. Sper cå mai târziu veøi citi cu toøii acest psalm µi îl veøi studia.
Domnul are ceva de spus acelor oameni care Îl urmeazå pe El µi de asemenea,
are ceva de spus µi acelora care fac parte din poporul Lui, dar care nu L-au
urmeazå. Pe aceia din poporul Lui care nu-L urmeazå, El îi numeµte oameni råi.
Tot ceea ce vine din carne, din mine, tot ceea ce vine din natura eului meu, este
råu, nu este de la Dumnezeu, indiferent cât aµ încerca så parå cå este de la
Dumnezeu. Nu se pot pune mâini omeneµti pe chivot. Numai ceea ce vine din
Duhul Sfânt în viaøa mea este primit. Dar, dacå sunt tare în mine însumi, µi dacå
este o imitaøie a ceea ce Domnul poate så facå, nu e bun de nimic. Deci, când
Domnul Se adreseazå celor råi, så nu vå gândiøi cå aceasta se referå la cei
necredincioµi. Aceia erau din poporul Såu, care s-au dus pe cåile lor. Când se
adreseazå celor despre care trebuie så spunem cå sunt cei drepøi, El nu le spune
oameni drepøi; pe cei råi îi numeµte oameni råi, dar nu are un nume special
40

pentru cei care Îl urmeazå. De ce nu? Ωtiøi ce a spus Domnul Isus: „Dacå Må
ascultaøi µi faceøi ce trebuie så faceøi, atunci så spuneøi: Suntem niµte robi
nevrednici. Am fåcut doar ce eram datori så facem.” Scrie aceasta în Luca 17:10.
Aµ vrea så citim versetul 14. Ce scrie în acest verset se adreseazå celor care Îl
urmeazå pe Domnul, acei robi nevrednici care fac ceea ce sunt datori så facå.
Mai întâi le spune aµa: „Nu pentru jertfele tale te mustru…”. Jertfa noastrå este
Isus. El nu ne mustrå niciodatå când venim la El cu Domnul Isus ca jertfå, El,
Mielul lui Dumnezeu. De câte ori pe zi venim la El µi spunem: „Doamne, venim
la Tine sub sângele Domnului Isus. Venim la Tine datoritå îndurårii pe care ai
aråtat-o în Isus, datoritå dreptåøii lui Isus, prin harul lui Isus.” Venim prin aceastå
jertfå, Dumnezeu ne-a dat aceastå jertfå. Ωi apoi El spune: „Nu am nevoie de
nimic de la tine. Nu vreau så iau un bou sau un øap din casa ta, nu e nevoie så
încerci så Må mituieµti cu vreun dar oarecare.” El spune: „Nu Mi-e foame, µi
chiar dacå Mi-ar fi, nu øi-aµ spune øie. Ci, adu ca jertfå lui Dumnezeu muløumiri.”
Cred cå am auzit aceasta de aµa de multe ori cå trecem înainte, fårå så mai bågåm
de seamå. Jertfå de muløumire!
Eu nu-i muløumesc fratelui X. pentru tricoul pe care-l am pe mine, cåci nu el
mi l-a dat. E ca µi cum aµ spune: Vreau så aråt oamenilor acestora ce înseamnå så
fii muløumitor. Îøi muløumesc, frate, pentru tricoul meu. Este o nebunie aceasta,
cåci nu el mi l-a dat. Dacå nu simøi cå trebuie så fii muløumitor, atunci nu muløumi.
Nu-i muløumesc nici pentru haina lui: nu mi-a dat-o mie µi, oricum nu mi s-ar
potrivi! Ωtiøi, uneori noi ne gândim aµa: „Trebuie så fim muløumitori, aµa se
cade.” Dar dacå ai ochi de våzut, dacå cu adevårat vezi harul lui Dumnezeu,
dacå ai ajuns så te ciocneµti de harul lui Dumnezeu, atunci dintr-odatå începi så
apreciezi tot ce ai primit. „Doamne, Îøi muløumesc pentru aceastå zi.” El a creat
totul µi mi-a dat aceastå zi ca så tråiesc în ea µi så-L urmez pe El. „Doamne, Îøi
muløumesc cå am pantofi în picioare. Îøi muløumesc, Doamne, pentru fraøii µi
surorile pe care îi am ca så må îmbårbåteze. Doamne, Îøi muløumesc pentru
viaøå, pentru faptul cå m-am nåscut. Mai mult, Îøi muløumesc Doamne, pentru
viaøa veµnicå. Doamne, Îøi muløumesc pentru har, pentru îndurare, pentru dragostea
Ta, pentru pacea Ta, pentru bucuria Ta. Doamne, pe tot parcursul zilei am fost
însoøit de îngeri. Nici nu mi-am dat seama cum ei mi-au purtat de grijå. Îøi
muløumesc, Doamne, pentru somnul de noaptea trecutå, pentru mâncarea pe
care am mâncat-o aståzi, pentru cei care au gåtit mâncarea. Tu i-ai fåcut µi pe ei,
Tu ai fåcut µi mâncarea. Îøi muløumesc, Doamne, pentru Cuvântul Tåu. Îøi
muløumesc pentru luminå. Doamne, Îøi muløumesc pentru tot. Doamne, Îøi
muløumesc cå såptåmâna viitoare må voi duce acaså ca så îmi våd soøia µi pe
fraøii µi surorile unde locuiesc eu. Doamne, pentru råsåritul µi asfinøitul soarelui.
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Totul din viaøa noastrå este un dar de la Dumnezeu. Doamne, muløumesc pentru
µeful meu. E un om dificil, dar µtiu cå Tu Te foloseµti de el ca så må duci la slavå.
Doamne, muløumesc pentru guvernul øårii.” Eu de obicei nu am cuvinte de
apreciere la adresa guvernului. Dar Domnul ne-a dat un guvern, fie cå e bun sau
råu. Toate împrejurårile vieøii tale vin de la Domnul. Ωi iatå ce face Domnul prin
aceste împrejuråri: Te duce la tron ca så domneµti pentru totdeauna cu Isus. „O,
Îøi muløumesc, Doamne.”
Ziua de azi, aceastå zi obiµnuitå, este legatå de ajungerea ta la tron ca så
domneµti cu Isus? De dimineaøå, când ai avut primul gând conµtient, pânå când
îøi vei închide ochii seara, totul din aceastå zi e parte din acel proces. Ωi apoi
mâine, µi ziua urmåtoare µi cealaltå, etc. Iar acum urmeazå cea mai bunå parte:
toate zilele pe care deja le-ai tråit µi în care nu ai fost muløumitor - zile în care nu
ai adus o jertfå de muløumire continuå Domnului pentru toate darurile Sale, pentru
tot harul Såu, pentru toatå lucrarea Sa - toate acelea se aflå sub sânge. Acum, tu
ai ziua la îndemânå µi ai un Dumnezeu care te cunoaµte pe nume µi îøi cunoaµte
inima, te cunoaµte într-un mod intim, apropiat, îøi cunoaµte întreaga ta fiinøå.
Pentru El nu este problemå så te identifice într-o muløime. El te-a alcåtuit într-un
mod concret în pântecele mamei tale µi te-a destinat så ajungi la tron împreunå
cu Isus. „Ωi ei vor domni pentru totdeauna…” Existå o singurå persoanå care te
poate împiedica så ajungi la împlinirea acestui destin: tu însuøi. Inima ta împietritå.
Ωi faptul cå tu alegi så spui: „Eu nu voi aduce o jertfå de muløumire. Nu-mi plac
împrejurårile în care må aflu; cred cå µtiu un pic mai mult decât µtie Dumnezeu.
Cred cå Dumnezeu a fåcut o mare greµealå. Nu ar fi trebuit så facå lucrul acesta,
µi de aceea sunt supårat.” Dar nu poøi så câµtigi cu asemenea argumente. Vrei ca
så te predai Lui? Aceastå dragoste este cea care te-a prins pe tine. Laså-L pe El så
te ducå la tron. Îøi muløumesc, Isuse!
„Adu ca jertfå lui Dumnezeu muløumiri”. Dacå nu ai primit niciun har, atunci
nu adu. Cu cât îmbåtrânesc, cu atât îmi dau seama cå am mai multe lucruri
pentru care så muløumesc. Sunt muløumitor cå pot så iau în mânå acest pahar µi
så iau o înghiøiturå din el fårå så-l vårs! Nu µtiøi cât de neîndemânatic sunt!
Domnul e suficient de bun så må ajute så nu må fac de ruµine. Dar µi atunci când
må fac de ruµine, El este suficient de bun ca så må lase så fiu nebunul Lui!
„Împlineµte-øi juruinøele fåcute Celui Preaînalt.” Cuvântul acesta „juruinøe”
este în Scripturå acelaµi cu „jertfele de bunåvoie”. Când s-a zidit pentru prima
datå Casa lui Dumnezeu, Cortul, Dumnezeu nu a impus taxe tuturor. Nu a spus:
„Vreau 10% din tot ce are fiecare.” Ci a spus: „Adunaøi un fond pentru Mine µi
fiecare poate så aducå atât cât vrea.” Poate cineva se gândeµte: „O, dar asta e
ceva bun. Eu vreau så fiu parte din Casa lui Dumnezeu, dar nu trebuie, nu sunt
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obligat så dau ceva.” Cortul a fost fåcut pe baza acelor jertfe de bunåvoie. Ωi
Domnul nu S-a schimbat. Ωi aståzi El Îµi zideµte Casa pe baza jertfelor aduse de
bunåvoie. În acele zile puteau så vinå cu scândurå sau cu aur, ce avea fiecare, cu
materiale fine, cu aramå topitå. Acum Domnul nu mai zideµte cu asemenea
materiale. Aståzi El zideµte cu pietre vii. Astfel cå azi, dacå vrei så Îi aduci jertfå
de bunåvoie, te aduci pe tine. „Împlineµte-øi juruinøele, jertfele tale de bunåvoie,
înaintea Domnului”. Aceasta spune Domnul slujitorilor Såi nevrednici care se
supun Lui. „Tråieµte în realitatea harului, µi aflându-te în acea realitate, adu jertfe
de bunåvoie pentru tot ceea ce îøi dau Eu. Iar când vine vorba de tine însuøi, Eu
nu vreau nimic de la tine. Te vreau pe tine. Vrei så Mi te dai Mie pe tine însuøi?
În întregime?” Ωtiøi cå Domnul ne-a cumpårat, ne-a cumpårat la Calvar cu un
preø. Ωi apoi, deµi ne-a cumpårat, ne-a eliberat. Ne-a spus: „Eu am plåtit preøul
pentru tine, dar acum nu trebuie så Mi te dai, dacå nu vrei.” Este o jertfå de
bunåvoie. Trebuie så vrei lucrul acesta. „Ce plåcute sunt locaµurile Tale! Sufletul
meu suspinå µi tânjeµte de dor dupå Casa Ta.” Atunci, då-te pe tine însuøi. El vrea
så zideascå aceastå Caså cu tine. El vrea så locuiascå acolo cu tine. El vrea ca tu
så Îi slujeµti acolo ca preot. El vrea ca tu så fii parte a Miresei Lui. Vrea ca tu så
fii parte a Trupului lui Cristos, legat de Cap. Ca tu så creµti µi så ajungi fiu.
Împlineµte-øi juråmintele fåcute Domnului. Då-te pe tine însuøi Lui. „Doamne,
Tu m-ai cumpårat µi acum sunt al Tåu.” Nu este simplu? O, a tråi pur µi simplu în
realitatea harului µi a-I aduce lui Dumnezeu jertfe de muløumire! A te da lui
Dumnezeu cu tot ce ai.
În versetul 15 spune: „Cheamå-Må în ziua necazului”. Aceasta e uµor. „Îmi
aduc aminte, chiar anul trecut am experimentat un asemenea necaz. Atunci am
uitat så-L chem pe Domnul. Dar dacå voi mai avea un asemenea caz, puteøi fi
siguri cå Îl voi chema pe Domnul.” Aceasta este ziua cea rea. Nu aøi µtiut cå
întreaga lume zace în puterea celui råu? Pânå ce va veni Domnul, noi avem un
vråjmaµ. El te uråµte pe tine µi uråµte Casa lui Dumnezeu. El µtie cå atunci când
se va fi terminat cetatea - cetatea va fi acolo sus, dar ea se zideµte acum, în
mijlocul vostru – deci dupå ce acea cetate se va fi terminat, s-a terminat µi cu
vråjmaµul nostru. Atunci el nu va mai avea de lucru. El vine contra ta personal µi
încearcå så te facå så lucrezi prea mult sau încearcå så te facå så lucrezi prea
puøin. Va încerca så te facå så te duci în altå parte, så uiøi de toate. De asemenea,
va veni µi împotriva noastrå ca grup. Sunt strângeri de rugåciune când atmosfera
pare atât de încårcatå, cå nu putem spune nimic Domnului. Nu vi s-a întâmplat
niciodatå ca totul så fie atât de anemic de parcå nu se auzea nicio båtaie de
inimå? Pânå când cineva îµi asumå toatå bruma de putere spiritualå pe care o are
µi se roagå. Dupå aceea, mai urmeazå cinci minute de tåcere. „De ce nu se roagå
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nimeni? Asta-i strângere de rugåciune.” Aceasta este o zi rea. Dar, de asemenea,
strângerea de rugåciune unde toøi par a fi una, par a fi plini de viaøå µi se roagå ca
un singur om, prezenøa Domnului este concret în mijlocul nostru, µi aceea este
ziua cea rea. Pentru cå noi avem vråjmaµi în locurile cereµti care ne uråsc. Secretul
în ziua cea rea, µi în ziua de mâine, cåci µi aceea va fi o zi rea, este acesta: de a
chema Numele Domnului. Nu e ceva magic. Am auzit odatå pe cineva care
repeta întruna „sângele lui Isus, sângele lui Isus”. Ce-i asta? Noi chemåm Numele
Domnului, Îl chemåm pe El personal. Credeøi cå a fost ceva ce i-a scåpat din
gurå lui Petru atunci când era så se înece în valuri? Nu, ci El s-a adresat direct lui
Isus: „Isuse, scapå-må!” Ωi Domnul l-a µi scåpat. Ωi el vine. Domnul a spus cå nu
ne va låsa, nici nu ne va påråsi niciodatå. Noi suntem un popor care ne adunåm
împreunå în Numele Lui, pentru a-L chema pe El împreunå. Noi ne tragem viaøa
din El, lumina noastrå vine de la El, înøelepciunea noastrå vine de la El. El este
pacea noastrå, El este bucuria noastrå. Chemaøi-L pe Domnul! El spune: „CheamåMå în ziua necazului µi Eu te voi izbåvi, iar tu Må vei proslåvi.” E atât de simplu.
Umblaøi în realitatea harului µi råspundeøi Domnului. „Muløumesc, Doamne,
muløumesc.” Daøi-vå pe voi înµivå Domnului ca o jertfå de bunåvoie µi necurmat,
în duhul vostru, chemaøi Numele Lui. El va veni în mijlocul nostru µi ne va scåpa
de cel råu, de cel care vrea så ne abatå la dreapta sau la stânga. El ne va scåpa, µi
mårturia Domnului va fi prezentå în mijlocul nostru. Iar El va fi proslåvit. E atât
de simplu.
„Dumnezeu zice înså celui råu: …” Întotdeauna aµa este: lucrurile sunt mai
complicate cu cei råi decât cu acei robi nevrednici care fac ceea ce sunt datori så
facå. Eu am întâlnit tot felul de situaøii în diferite biserici - må refer acum la
biserici unde Domnul Isus este Capul. Apar unele situaøii µi lucrurile sunt aµa de
încurcate, aµa de complicate, încât e imposibil så le descurci. Nu poøi så-øi mai
dai seama cine greµeµte, cine nu greµeµte, cine a spus un lucru prima datå, ce
anume s-a spus, care au fost motivaøiile; este un nod gordian. Un nod pe care nu
poøi så-l desfaci. Sufletul omenesc este atât de complicat! Duhul Sfânt este aµa
de simplu. Harul viu. „Chemaøi-Må necontenit. Daøi-vå pe voi înµivå complet
Mie.” Uitaøi cå, Celui råu, Dumnezeu îi spune: „Ce drept ai så vorbeµti despre
legile Mele?” (engl.) Ωtiøi cå existå un mare sistem religios unde se vorbeµte
încontinuu de legile Domnului µi de legåmântul Lui. Dar toate acestea se petrec
într-un cort gol. Isus nu este Cap acolo. Nu existå unitatea Duhului, ci dezbinare,
dezbinare, dezbinare. Fraøii µi surorile nu cautå så Îl iubeascå pe Domnul µi så se
iubeascå unii pe aløii. E uimitor!
De ce cred oamenii cå trebuie så se råneascå unii pe aløii? Så spunå niµte
lucruri dureroase, care provoacå råni. Så se uite la cineva care face un lucru
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oarecare µi så spunå: „Ωtiu eu care sunt motivaøiile lui!” Ba chiar så mai spunå µi
altora despre presupusele motivaøii care l-au mânat pe fratele acela. „E bine cå
Domnul må are pe mine în mijlocul poporului Såu! Eu îi voi øine pe calea cea
dreaptå pe aceµti oameni. Ωtiu cå fratele de acolo face ceva, cåutând så-i slujeascå
pe sfinøi. Dar nu aµa se procedeazå; îi voi aråta eu cum se face. Am så må duc la
el cu niµte prieteni µi îi vom spune lucrurile clar. Sper ca va înøelege. Poate cå voi
fi pentru el o piatrå de poticnire, astfel încât så nu intre în Împåråøia lui Dumnezeu!”
Dar în acest caz, ar fi mai bine så mi se lege o piatrå de moarå de gât µi så fiu
aruncat în mare, decât så fac aµa ceva. Creµtinii se trateazå unii pe aløii fårå
absolut nicio teamå de Domnul. Psalmul acesta vorbeµte despre Scaunul de
judecatå al lui Cristos. Ωi muløi dintre noi vom sta înaintea acelui Scaun de judecatå
al lui Cristos µi vom descoperi cå nu vom domni împreunå cu Domnul, din cauzå
cå tot ceea ce noi am fåcut în Casa Domnului nu a fost decât manifestarea unui
comportament al unui copil de doi ani. Slujba noastrå a fost aceea de a fi un
øepuµ în carne! Ceilaløi au crescut spre desåvârµire, deoarece au trebuit så ne
suporte µi så ne ierte. Nu vreøi o astfel de slujbå, nu-i aµa? Domnul are pentru noi
o slujbå mai bunå.
„Tu uråµti disciplina.” În Evrei 12 se spune cå Domnul disciplineazå pe orice
fiu pe care-l iubeµte, µi – nu-mi place så spun urmåtorul cuvânt – bate cu nuiaua
pe orice fiu pe care-l iubeµte. „Nu Isus al meu! El nu l-ar fi dus pe Iosif în robie,
nu l-ar fi aruncat în acea temniøå. Nu l-ar fi pus pe Moise, marele fiu al fiicei lui
Faraon, så påzeascå oile patruzeci de ani. Nu l-ar fi fåcut pe David så locuiascå
în acea peµterå. Domnul meu vrea så må binecuvânteze. Vrea ca eu så fiu bogat,
vrea ca ziua mea cea mai rea så fie o zi seninå.” Voi credeøi cå eu glumesc acum.
Am avut un prieten din Texas. Ωi el a fost unul dintre acei oameni care våd
lucrurile aµa cum am spus adineaori. I-am vorbit fratelui acestuia despre cåile
Domnului. I-am spus cå pentru creµtini existå suferinøå, existå foc curåøitor,
presiune, dificultåøi. Ωi toate acestea au un scop: ca noi så devenim tari în Cristos
µi slabi în noi înµine. Dar cu cât vorbeam mai mult cu el, cu atât el devenea
asemenea unui cutremur. La început doar clåtina puøin din cap, dar cu cât i-am
vorbit mai mult, cu atât clåtina mai tare capul. Era un tip gras, uriaµ. Avea niµte
fålci uriaµe µi, la sfârµit, µi-a pus degetele în urechi µi îµi clåtina cu putere capul.
Nu a vrut så audå aµa ceva! El cunoµtea Scriptura cu mintea, putea så-øi spunå tot
felul de lucruri, dar ura gândul disciplinei. În felul acesta el niciodatå nu va
ajunge la tron. Nu pentru cå eu am spus lucrul acesta, ci pentru cå Domnul a spus
lucrul acesta. Domnul nu are altå cale de a ne creµte decât prin disciplinå.
„Arunci cuvintele Mele înapoia ta”. Ωtiøi cå Domnul spune bisericii din
Filadelfia – biserica biruitoare; – ei au biruit pentru cå au påzit Cuvântul Såu.
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Din nou, lucrurile erau aµa de simple. „Nu ai lepådat Numele Meu, ai påzit
Cuvântul Meu.” E aproape la fel de simplu ca a tråi în har, a te da pe tine însuøi
Domnului µi a chema necontenit Numele Domnului. Dar aceµti oameni aruncå
cuvintele Domnului înapoia lor. „Nu conteazå ce spui Tu, Doamne, eu am propriile
mele dorinøe µi voi tråi dupå cum vreau eu.”
„Dacå vezi un hoø, te uneµti cu el.” Nu cred cå acest cuvânt se referå la un hoø
real, care påtrunde în caså µi furå ceva de acolo. Cred cå se referå la aµa-numiøii
slujitori ai Domnului care furå din turma Lui, aµa cum au fåcut fiii lui Eli; furå
din slava Domnului. Sistemul religios este plin de oameni care vor så facå ceva
pentru Domnul, dar sunt plini de dorinøa de slavå pentru ei înµiµi. Ωi µtiøi care este
deosebirea dintre noi µi acei oameni? Niciuna! Acolo am merge µi noi dacå nu ar
fi harul lui Dumnezeu. Ωi eu aµ face acelaµi lucru într-o secundå. Rugaøi-vå pentru
mine. Dacå Domnul nu lucreazå, aceea este calea pe care merge omul. Dacå eµti
slujitor al Domnului µi eµti tare în tine însuøi, furi slava Domnului µi te îmbogåøeµti
pe tine însuøi. Despre aceasta vorbeµte aici, în legåturå cu hoøii. Må gândesc la
acele cruciade religioase, pline de oameni, predicatori renumiøi, mii de oameni
stau îngråmådiøi în jurul platformei cu mâinile îndreptate în sus spre acel predicator. Poate cå vor o binecuvântare de la el. Aproape cå se închinå unui om.
„ …µi te însoøeµti cu preacurvarii”. Iacov spune: „Suflete preacurvare, nu µtiøi
cå prietenia cu lumea este vråjmåµie cu Dumnezeu?” (4:4) Creµtinismul a devenit
atât de lumesc, atât de legat de lume. La sfârµitul Bibliei, vedem femeia aceea
curvå, Babilonul. Domnul spune: „Poporul Meu, ieµi din mijlocul ei.” Din toate
lucrurile lumii. Nimic din lucrurile Domnului. Ea poartå aur, argint, pietre scumpe.
Ωi cetatea este fåcutå din aur, argint µi pietre scumpe. Îmbråcåmintea ei este
asemenea îmbråcåminøii marelui preot din Vechiul Testament. Domnul este
Marele nostru Preot. Ea înså i-a uzurpat locul µi poartå hainele Lui. El nu este
Cap acolo. Pavel a scris corintenilor: „V-am logodit ca pe o fecioarå curatå cu
Domnul”, cu scopul ca ei så cunoascå puritatea µi simplitatea în devotamentul
care I se cuvine lui Cristos. Vrem noi så fim Mireasa? Sau vom fi acaparaøi în
ceva ce poartå mårturia unei femei curve?
„Dai drumul gurii la råu µi limba ta urzeµte vicleµuguri.” Cum se face cå apar
probleme în bisericå, probleme care nu ar apårea dacå oamenii ar µti så-µi øinå
gura? „Stai µi vorbeµti împotriva fratelui tåu, cleveteµti pe fiul mamei tale.” Ωtiøi
cå noi avem un pârâµ al fraøilor. Niciunul dintre noi nu are darul de a fi pârâµul
fraøilor. Ωtiøi, ståm împreunå µi la un moment dat începem så prevenim o persoanå
despre o alta care se aflå acolo, vorbim despre poporul Domnului, despre starea
lui spiritualå, judecând lucrurile. Domnul aude. Cei despre care noi vorbim sunt
în grija Lui. Ei sunt copiii Lui preøioµi. Ωi dorinøa Lui cu privire la ei este tronul.
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Cum putem noi så-i zidim? Dacå cineva a greµit, cum putem noi så-l aducem la
pocåinøå? Uneori, trebuie så discutåm anumite probleme. Înså, se întâmplå deseori
cå a vorbi unii despre aløii ocupå cea mai mare parte a timpului din pårtåµia
noastrå.
„Iatå ce ai fåcut µi Eu am tåcut.” De ce a tåcut Domnul? Deoarece ei nu s-au
aflat în acea poziøie de a dori ca Domnul så îi judece. „Cerceteazå-må, Doamne,
µi cunoaµte-mi inima. Încearcå-må µi cunoaµte lucrurile ascunse. Ωi descoperåmi dacå vezi în mine o cale rea.” Dacå aceasta este atitudinea noastrå, Domnul
nu va råmâne tåcut. Dar dacå atitudinea noastrå este: „E ceva greµit, dar nu
vreau så aud, deoarece nu vreau så rezolv problema respectivå. Nu-mi plac
schimbårile µi, mai cu seamå, schimbårile în mine însumi”, atunci vei descoperi
cå Domnul este foarte tåcut. Oamenii merg mai departe gândindu-se: „Cu
siguranøå merg bine, deoarece Domnul nu spune nimic.”
Versetul 21 este versetul care mi-a stråpuns inima. „Øi-ai închipuit cå Eu sunt
ca tine.” Cumva, eu îmi închipui cå Domnul este ca mine, cå lucrurile care îmi
plac mie Îi plac µi Lui. Ce nu aprob eu, nici El nu aprobå. El este ca mine. Aµa cå
atunci când îmi fac un idol, îl fac dupå chipul meu. Domnul nu este ca noi. De
aceea trebuie så învåøåm cåile Lui, pentru cå ele nu sunt cåile noastre. El nu este
mândru µi nu este egoist. Eu sunt mândru µi sunt egoist. O, fie ca Domnul så ne
elibereze de acea mândrie µi acel egoism. El poate µi vrea så facå acest lucru,
dacå eu îmi predau inima Lui. Fraøi µi surori, predaøi-vå inimile Lui.
Doamne Dumnezeule, restabileµte-ne Tu. Få så stråluceascå faøa Ta peste
noi µi vom fi scåpaøi. Doamne, få så fim dintre aceia care se încred în Tine, care
încearcå så îµi gåseascå toatå tåria în Tine µi nu în ei înµiµi. Doamne, få så
gåsim µi så umblåm pe acele drumuri spre Casa Ta. Ωi så locuim acolo împreunå
cu Tine. Amin.
(Oradea, aprilie 2002)
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